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DE DICHTER-MEDICUS D A N I E L J O N C T Y S (1611-1654).
ZIJN STRIJD TEGEN HET BIJGELOOF EN ZIJN RELATIE TOT
JOHAN VAN BEVERWIJCK. WILLIAM HARVEY EN
DANIEL SENNERT.
Terwijl men in verscheidene literair-historische werken Daniel Jonctvs met
name als minnedichter vindt vermeid." is er in de geschiedenis der
geneeskundeaan zijn leven en werken nauwelijksaandachtbesteed. Ondanks
de wijdlopige artikelen van Scheltema- en Krul^ kon Baumann in zijn
biografie over Van Beverwijck terecht constateren. dat "een deugdelijke
studie" over Jonctys nog altijd een desideratum was.* Doch ook deze
aansporing vermocht de pennen der (medische) geschiedschrijvers niet in
beweging te zetten.
Ongetwijfeld hangt de vergetelheid van Jonctys samen met de
merkwaardige opbouw van zijn oeuvre. Wie Jonctys' bibliografie overziet
herkent tussen de verschillende titels op het eerste gezicht geen enkel verband
of onderlinge samenhang, terwijl de lectuur van zijn geschriften afzonderlijk
al even verwarrend is vanwege de veelheid aan themata die de auteur erin ter
sprake brengt. Bovendien laten zich direkte of indirekte invloeden op het
denken van Jonctys' tijdgenoten moeilijk aanwijzen, welk gemis aan

1. Zie Th, Nolen, "Dr. Daniel Jonctys", Rotienl Jaarb. (1890), p. 133-150; J. Prinsen,
Handboek tot de Nederland'sche Letterkundige Geschiedenis ('s Gravenhage, 1920). p. 391
en W.J.A. Jonckbloet, Beknopie geschiedenis der Nederlandse Leiterkunde {Gron'm^en:
Welters, 1872). Vgl. ook S'ieuw Sederlandsch Biografisch Woordenhoek (Amsterdam:
N. Israel, 1974^), vol. VI, e. 866-7, en Biografisches Lexikon der hervorragenden Ante alter
Zeiien und Ko/Aer (Berlin-Wien: Urban & Schwarzenberg), vol. III. p. 448-449. Het laatste
baseert zich op de vele onjuiste gegevens bij Scheltema, evenals Labbert^ in de inleiding op
Jonctys, nr. 2. De nummers verwijzen naar de bibliografie.
2. J. Scheltema, "Daniel Jonctys beschouwd als schrijver en dichter", Geschied- en
Letterkundig Mengelwerk van
(Utrecht, 1823). vol. 3. p. 41-(95). De beiangstelling
van Scheltema voor Jonctys moet gezien worden in verband met de voorbereiding van
diens werk over de Geschiedenis der heksenprocessen. eene hijdrage tot den roem des
vaderlands (Haarlem: Loosjes, 1828).
3. R. Krul, "Dr. Daniel Jongtys, Ewoutsz.", De Tijdspiegel, 3 (1893), p. 76-88, en ook R.
Krul, "Naschrift: een woord over Dr. DaniSl Jongtys, Ewoutsz.", Ned.T.Geneesk., 29
(1893), 1,932.
4. E.D. Baumann. Johan van Beverwijck in leven en werken geschelst (Dordrecht:
J.P.Revers, 1910), p. 108, noot I.
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"Nachwirkung'"^ mede kan hebben bijgedragen tot het voorbijgaan aan de
betekenis die Jonctys toch ongetwijfeld voor de vaderlandse geneeskunde
heeft gehad.
Behalve het leveren van een algemene bijdrage tot de kennis omtrent zijn
leven en werk. bedoelt dit artikel in het bijzonder aandacht te besteden aan
Joncty.s' relatie tot Johan van Beverwijck (1594-1647), de populaire Dordtse
medicus. over wiens werken hij zich nu eens lovend. dan weer zeer kritisch
heeft uitgelaten, zijn relatie met William Harvey (1578-1657) van wiens
theorie der bloedcirculatie Jonctys al vroeg een aanhanger was en in wiens
generatieleer hij veel belang stelde, en met Daniel Sennert (1572-1637), wiens
iatro-daemonologie'' in Jonctys een vurig pleitbezorger vond.
Leven.iloop''
Daniel Jonctys werd in oktober 1611 te Dordrecht geboren als zoon van de
hoedenkramer en -stoffeerder Ewout Anthonisz Jonctys en Jacomijntje
Danielsd. uit Rotterdam. Na een opleiding aan de Latijnse school van zijn
geboortestad, waar hij onder meer Isaac Beeckman (1588-1637) tot
leermeester had. werd Jonctys op 6 mei 1630 ingeschreven aan de Leidse
universiteit als student in de geneeskunde en filosofie. Op 23 maart 1635 te
Leiden op een onbekend gebleven onderwerp gepromoveerd."* volgde een
peregrinatio academica naar Frankrijk, Duitsland en Italic. Een meer of
minder uitvoerig verslag daarvan moet helaas worden gemist. Teruggekeerd
te Dordrecht vestigde Jonctys zich aldaar als doctor medicinae in een tijd dat
het medisch stadsgebeuren werd beheerst door de pest. Kort na zijn admissie
werd hem in die omstandigheden de funktie van (buitengewoon) stadsdokter
toevertrouwd.
Gedurende zijn Dordtse periode (1636-1642) is Jonctys ongetwijfeld in meer
of minder intensief kontakt geweest met de belangrijke kring van geleerden,
medici en dichters die regelmatig bijeenkwam op Develstein.' In deze kring
heeft Jonctys kunnen omgaan met mensen als de eerder genoemde Beeckman,

5. Dit begrip wordt centraal gesteld in K.E. Rolhschuh, "Wer ist gross und was ist
bedeutend in der Geschichte der Wissenschaft?" Naturwissenschaftliche Rundschau. 12
(1959), p. 45-52.
6. Het begrip iatrodaemonologie wordt hier gebruikt in de betekenis ?oals
K.E. Rothschuh er onlangs aan gegeven heeft. in: K.E. Rothschuh. Konzepte der Medizin
in Vergangenheii und Gegenwan (Stuttgart: Hippokrates Verlag. 1978), in het bijzonder p.
21 e.v. Zie aldaar ook voor de verwante begrippen iatrotheologie en iatromagie.
7. Zie de lileratuur genoemd in de noten 1-3, en T.J. Geest. "Dr Daniel Jonctys als
voorloper van Balthasar Bekker". T. Gesch.. 42 (1927). p. 268-276.
8. P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('sGravenhage: M. Nijhoff, 1916), vol. 11, p. 192.
9. Zie G.D.J. Schotel, Letter- en Oudheidkundige Avondslonden (Dordrecht, 1841).
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met de medici Cornelis van Someren (1539-1649) en Willem Langly(l6141668), de predikant-natuuronderzoeker Andreas Colvius (1594-1671) en met
Van Beverwijck. Zijn humanisten eruditie. poetische aanleg en renaissancestijl zuUen deze kontakten hebben vergemakkelijkt. Daarentegen zullen
Jonctys' libertijnse denkbeelden zijn omgang in de orthodox-gereformeerde
kringen van Dordrecht wel hebben bemoeilijkt.
In 1638 maakte Jonctys zijn debuut als auteur met de nog uitvoerig te
behandelen Verhandelingh der Toover-.iieckien.'" opgedragen aan de
Dordtse burgemeester Cornelis van Beveren (1591-1663) en voorzien van
lofdichten door de juristen Gisbertus de With en Cornelis Boy, en van een
anonieme medicus "J.T.". Een jaar later staat de dichtkunst centraal. Bij
gelegenheid van de overwinning der Spaanse vloot door Maarten Harpertsz.
Tromp laat hij een gedicht in pamfletvorm verschijnen over de
Nederlandschen Donderslag,'^ welk gedicht werd opgenomen in de
Spaensche A'er.ve.? (1639) van Van Beverwijck.'' Kortetijd later vindt men in
Van Beverwijck's lofrede Van de Uitnementheyi des Vrouwelicken Geslachts
(1639) een tweede vrucht van Jonctys' poetische pen." Medisch-historische
bijzonderheden leveren beide gedichten ons niet op. Datzelfde jaar 1639
verschijnt nog een derde dichtwerk. getiteld Roseliins Oochies ontleedt,^* dat
gezien de fysiologische inleiding nog nader bespreking verdient.
De publikatie van het boekje Hedens-Daegse Venus en Minerva'^ in 1641 had
verstrekkende gevolgen voor het leven van Jonctys. De nogal scherpe kritiek
op allerlei wetenschappelijke en medische, maar vooral ook op de kerkelijke
aangelegenheden van zijn tijd, werd Jonctys niet door ieder in dank
afgenomen. De Dordtse kerkeraad zag er althans voldoende aanleiding in
Jonctys ter verantwoording te roepen, menende dat in bedoeld werk "de ware
Godgeleerdheid, onze Religie, ende dien volgens de eere Godes" was tekort
gedaan, en de leer der predestinatie bespot.'^ Besloten werd tot het instellen
vancensuur of vande ban, een kerkelijke maatregelwaarmee men gedurende

10. Jonctys. nr. 1.
11. Zie Knuttel Painflet catatogus. nr. 4631. Het pamflet is afgedrukt inD.F. Scheurleer.
Van varen en vechten ("s-Gravenhage: M. Nijhoff. 1914). vol. l.p. 299-301. Dat Jonctys "de
snaren tokkelde" bij het inhalen van de zilvervloot (1629). zoals G.D.J. Schotel. zonder
bronvermelding, opgeeft in De Winterkoning
en zijn gezin (Tiel: D.R. van
Wermeskerken, 1859), p. 82 is onwaarschijnlijk.
12. J. van Beverwijck, Spaensche Xerxes. Ofte. Beschrijvinge, ende Vergelijckinge van
den Scheep-strijdt lusschen de groote Koningen van Persen. ende Spaengjen. tegen de
Verhonde Griecken. ende Nedertanders (Dordrecht: Jasper Gorisz, 1639).
13. In: J. van Beverwijck, Van de Uitnementheyi des Vrouwelicken
Geslachts.
(Dordrecht: H, van Esch. 1639), s.p.
14. Jonctys. nr. 2.
15. Jonctys, nr. 3.
16. Jonctys, Apologie...,
p. 6.
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de 17e eeuw nogal vrijgevig was." Bestempeld als "bitter satyrist", kerkelijk
van alles buitengesloten, en persoonlijk diep gekrenkt poogde Jonctys zich
tevergeefs te verdedigen. Tenslotte greep hij naar de pen en schreef een
indrukwekkend verweerschrift, onder de titel .Apologie, of Gedrongenonschuld (1642), waarin men de gehele affaire gedetailleerd beschreven
vindt."* Ondanks zijn betuiging van onschuld en zijn hernieuwde belijdenis
van de Gereformeerde religie (p. 8), handhaafde de kerkeraad van Dordrecht
echter zijn eerder genomen besluit.
De onmogelijke positie waarin Jonctys zich nu te Dordrecht zag geplaatst,
dwong hem elders nieuw emplooi te vinden. Besloten werd zich metterwoon
te vestigen in Rotterdam. Deze plaatskeuze wekt geen verwondering: Jonctys'
moeder was uit die stad afkomstig, evenals zijn vrouw Geertruyt Huigen, met
wie hij op 20 april 1636 voor de Rotterdamse magistraat (in afwezigheid van
de bruid. die in de kraam lag!) was getrouwd. '* Uit dit huwelijk werden. zowel
te Dordrecht als te Rotterdam, tezamen een tiental kinderen geboren.-"
Een ander motief voor de keuze Rotterdam als nieuwe woonplaats kan
worden gezocht in de irenische gezindheid van de kerkeraad en de veelal
libertijnse houding van het stadsbestuur aldaar. De Nederduits-Hervormde
kerkeraad van Rotterdam was namelijk gaarne bereid hem toe te laten als
volwaardig gemeentelid, "ten eynde hij van de Religie niet en vervreemde
alsoo men verstaet dat hij andersins hem wel en eerlijck gedraeghf'.^i Maar
het hardnekkig vasthouden aan zijn oude standpunt door de Dordtse
kerkeraad verhinderde echter de uitvoering van dit besluit. Wel liet men
intussen oogluikend toe dat Jonctys ten avondmaal ging bij de Engelse
Gemeente van Rotterdam.-- Zeven jaren van intensieve correspondentie, en
zelfs het zenden van een bijzondere Rotterdamse kerkelijke delegatie, waren
ervoor nodig, om de Dordtse kerkeraad ertoe te bewegen. "met behoud van
hun eer en respect", de banvloek over Jonctys te vernietigen.^'
Ook de magistraat en vroedschap van Rotterdam hadden geen moeite met
Jonctys" gecompromitteerde kerkelijke positie, getuige zijn benoeming in

17. Uitvoeriger daarover Krul. "Daniel J o n g t y s " . . . . p. 76-59.
18. Jonctys, nr. 4. De uilgave verscheen met vert raging "door nalatigheid des Drukkers"
(p. 47).
19. Gem.Arch.Rott (GAR), Huwelijksklappers, dd. 20-4-1636.
20. Zie de opsomming bij Krul, "Daniel Jongtys"
p. 81.
21. Arch.Ned.Herv.Kerk (GAR), inv. nr. 1, notulen dd. 1-10-1642.
22. Idem, notulen, dd. 21-10-1643.
23. Idem, notulen. dd. 14-1-1643 en 14-9-1644; inv. nr. 2, notulen dd. 28-9.1644; 21-121644. 12-4-1645 en 10-5-1645; inv. nr. 3. notulen dd. 6-11-1648. 2-12-1648, 15-12-1648.3-31649, 23-6-1649, 5-10-1649 en 8-10-1649.
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1648 in het college van Schepenen.-" In de jaren 1648 en 1649 dat Jonctys het
schepenambt bekleedde, en gedurende zijn optreden als schepen van
Schieland in de beide daarop volgende jaren-"^ moeten de gedachten zijn
gerijpt die hij in 1651 neerlegde in het bekende boekje De Pijn-bank,
Wedersproken, en bematigt.^^ Mede in verband met de eerder gevoerdestrijd
van de auteur tegen het heksengeloof, zal ook op de inhoud van deze
monografie nog nader worden ingegaan.
Andere funkties waarin Jonctys te Rotterdam kan worden aangetroffen,
waren die van gilde-deken en van bibliothecaris der stad. Van het
apothekersgilde, dat met de Keur van 1649 zich officieel van het kramersgilde
had afgescheiden, is Jonctys tezamen met Jacobus de Back (1593-1657) de
eerste decanus geweest.*' Over zijn aktiviteiten als bibliothecaris-* heeft ons
de anatoom Nicolaas Zas (1610-1662) bericht inzijn/iro/7;>/: van Rotterdam.
De sinds 1604 in de St. Laurenskerk gevestigde stadsboekerij -'' bevatte volgens
Zas "de burgerwerken van den grooten Erasmus.... de bibliotheca patrum
ende meest alle soo oude als moderne theologanten, waervan de hooggeleerde
Dr Jonktijds, der medicijnen doctor, schrander poet ende oud-Schepen deses
stads. met overgrooten arbeyd een seer curieux register curieuselijk met eygen
hand geschreven heeft, 't welk verdiend tot des mans gedachtenisse bewaert te
worden".'"
Onder de Rotterdamse intelligentsia, die voor een belangrijk deel uit
remonstranten en collegianten bestond, heeft Jonctys een niet onbelangrijke
positie ingenomen. Hazewinkel" noemt hem niet zonder reden "een der
belangwekkendste figuren, die omstreeks het midden van de 17deeeuwinhet
openbare leven te Rotterdam op den voorgrond traden". Elders hoop ik
uitvoeriger in te gaan op de relatie tussen Jonctys en de zojuist genoemde
Nicolaas Zas; hier kan worden volstaan met het vermelden van beider

24. J.H.W. Unger, De Regeering van Rotterdam I.V8-I928 (Rotterdam: W.J. van
Hengel, 1892) onder genoemde jaartallen.
De benoeming was mogelijk omdat Jonctys gehuwd was met een "poortersdochter".
25. Oud Stads Archief (GAR), inv. nr. 281. vol.58vo. dd. 2,3-5-1650 en fol. 69vo,dd. 6-61651.
26. Jonctys, nr. 6.
27. Zie Archief Apothekers (GAR), inv. nr. 7 en de gepubliceerde Keur op het
Apothekersgilde (Rolierdam: Van Waesbergen, 1650)
28. Vgl. in dit verband ook Van Beverwijck's functie als stadsbibliothecaris, Baumann,
Johan van Beverwijck .... p. 36-37.
29. Uitvoerig E. Meeldijk. Degemeentehihliolheek
le Rotterdam 1858-1974 (Sch'KAam:
Interbook International. 1978).
30. J.H.W. Unger en W. Bezemer. De oudste Kronieken en Beschrijvingen van
Rotterdam en Schieland (Konerdam: W.J. van Hengel. 1895), p. 469.
31. M.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975), p. 1201.
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aktiviteit als lokaal-historici'- en vooral van de overeenkomst die er valt aan
te wijzen tussen Sennert, Jonctys en Zas wat betreft het chemisch denken in de
geneeskunde.
Behalve zijn monografie over de pijnbank en nog enkele gelegenheidsverzen,
waarvan hij er sommige ondertekende met het anagram "Sijt Jonck","
verscheen in Jonctys' Rotterdamse periode nog het boekje Der MannenOpperwaerdigheid beweert (1646), dat zich keert tegen de opvattingen van
Van Beverwijck over de vrouw.''' Bij het overlijden van Jonctys, dat dikwijls
onjuist wordt opgegeven maar dat moet hebben plaatsgevonden in de laatste
week van januari 1654," was zijn opus magnum, het Tooneelder Jalouzijen,
nog niet voltooid. Ruim dertien jaren heeft de auteur daaraan gewerkt: al in
de Venus en Minerva van 1641 wordt ernaar verwezen als een boek "dat van
onze in Prose, of ongebonden stijl, aengevangen, bij ledige gelegentheyd zal
voltrocken werden" (p. 32, noot i). Der Mannen Opper- Waerdigheidbeweert
(1646) werd zelfs aangekondigd als een "voor-looperken" van het TooneeL^''
Dat het boek in twee delen,'- tezamen 1576 pagina's groot, alsnog posthuum
is verschenen, dankt men aan de inspanningen van Johannes Naeranus, de
Rotterdamse boekdrukker uit de vriendenkring van Zas en Joachim
Oudaan"* die tevoren reeds Jonctys' verhandeling over de pijnbank had
uitgegeven. Alle onderwerpen, die vroeger door Jonctys aan de orde zijn
gesteld vindt men in dit werk, veelal meer uitgebreid en in breder samenhang,
terug.

32. Jonctys hield zich bezig met het afschrijven van de kroniek "Beschrijvinge van
de Beginselen van Rotterdam", welk handschrift nog door Van .Alkemade is gezien, vgl.
J.H.W. Unger en W. Bezemer, De oudste Kronieken . . . , p. 179.
33. Deze is te vinden o.a. in de ondertekening in Roseliins Oochies in in het "Kort
Begrip" van de Verhandelingh der loover-sicikien.
De initialen D.A.J. (Daniel
Abrahams/ Jonctys) die Jonctys volgens Scheltema, "Daniel Jonctys" . . . , p. 53 gebruikte.
heb ik nergens aangetroffen.
34. Jonctys. nr. 5.
35. Balen. in zijn Beschrijvinge der Stad Dordrecht (1667) noemt al 1654. Krul.
"Naschrift" . . . . p. 82 en 88 heeft echter op grond van de publikatie \ an het Toonecl Jonctys'
sterfjaar op 1666 gesteld. Het begraafregister (G.AR) is echter ondubbelzinnig, dd. 1-21654: "Daniel Jonctys, man van Geertruyd Huygers"'. Vgl. ook Arch.Ned.Herv.Kerk
(GAR), inv.nr. 4, dd. 10-10-1657 waar gesproken wordt over de weduwe van Dr. Jonctys.
36. Vgl. ook Jonctys Pijnbank . . . . p. 76 en p. 180, noot a.
37. In het Tooneel... .\.p. I Ospreekt Jonctys zelf over "t" Derde Boek van dit Toonee/
(zoo "t oit voltoit werd)"". Kennelijk is dit deel inderdaad nooit afgekomen. Zie ook
Tooneel . . . , 11, p. 829.
38. Johannes Naeranus was uitgever van o.a. geschriften van Louis de Bils, Nicolaas
Zas, J.B. van Helmont, Aquapendente en H.C. Agrippa van Nettesheim, een reeks die de
libertijnse richting van Naeranus duidelijk illustreert.
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Jonctys als dichter-medicus
Als literaire produkten behoeven de dichtwerken van Jonctys hier geen
beoordeling of karakteristiek. Anderen hebben reeds min of meer zijn
verdiensten als schrijver van proza en poftzie geschetst en zijn werk een plaats
gegeven tussen de liefdesgedichten van een Jan Luiken en van een Johannes
Broekhuizen.''' Jonctys' navolging van Jacob Cats is door hen opgemerkf" en
de invloed van geschriften uit de Italiaanse renaissance, met name van
Petrarca's De Remediis, aangetoond."'
Alleen de medisch-historisch relevante passages uit de dichtwerken Roseliins
Oochies (1639) en de Hedens-Daegse Venus en Minerva (1641) mogen hier
worden vermeid. Van de bundel Roseliins Oochies, een bewerking van de
Carmina(\579) van de Vlaamse schrijver Jan Leernout (1545-1619),"^ zijnde
versjes, die alle de "Eerste Houlijks-kusies" (Basia) en de ogen der geliefde
(Ocelli) als thema hebben, van geen belang. Dit in tegenstelling tot de
inleiding die Jonctys in relatie stelt tot William Harvey en diens theorie van de
bloedsomloop.
De Hedens-Daegse Venus en Minerva is een typische "redenstrijd", een
dialoog tussen de dwaasheid ener- en "de ware Wijsheid en de wijze
Waarheid" anderzijds''^ volgens een stijlfiguur die ook na de renaissance nog
geliefd was "as a vehicle for the introduction of ideas which were
unconventional or unpopular".^" Het thema van de dialogen, de satyrische
grondtoon, en de sprekende figuur van Venus maken ondubbelzinnig
duidelijk dat Jonctys in dit dichtwerk het thema De incertitudine et vanitate
scientiarum.. .{1530) van Heinrich Cornelis Agrippa (van Nettesheim)
(1486-1535) heeft gevolgd."' Dit werk, alsmede de Occulta Philosophia (1531)
van dezelfde schrijver, moet Jonctys vooral ook hebben geinteresseerd in
verband met Agrippa's visie op de heksenwaan en "toverziekten". Dat
Jonctys een vertaling van De incertitudine et vanitate scientiarum zou hebben
uitgegeven, zoals Scheltema vermeldt, is stellig onjuist. Wel kan Jonctys

39. Zie literatuur noot 1. i.h.b. Prinsen.
40. Daarover Nolen, "Daniel J o n c t y s " . . . . p. 136.
41. Zie C. Ypes. Petrarca in de Nederlandse Lelierkunde (Amsterdam: De Spieghel,
1934) (Diss. Amsterdam), p. 183-186.
42. Zeer uitvoerig daarover Nolen, "Dr. DaniSl Jonctys".. .. i.h.b. p. 143-150.
43. Jonctys. .Apologie ..., p. 11.
44. R.P. Multhauf, "Some Nonexistent Chemists of the Seventeenth Century: Remarks
on the Use of the Dialogue in Scientific Writing", in: Alchemy and Chemistry in the
Seventeenth Century (Los Angeles. 1966). p. 33-50. Zie daarover ook Scheltema, "Daniel
J o n c t y s " . . . , p. 71.
45. Nolen, "Daniel Jonctys"
p. 136 e.v. en K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring.
Hisiorisch-kritische studien over Hollandsche Vrijgeesten ('s-Gravenhage: M. Nijhof,
1896), p. 158.
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betrokken zijn geweest bij het vertaalwerk van zijn Rotterdamse vriend
Joachim Oudaan, die Agrippa's werk in 1661 onder de titel Van de
onzekerheid en ijdelheid der wetenschappen en konsten bij de reeds
genoemde Johannes Naeranus heeft gepubliceerd.*''
De Venus en Minerva is opgebouwd uit een vijftal onderdelen, te weten een
"Toeleiding tot het twist-gespreck" (p. 1-3), het betoog van Venus (p. 3-15),
dat van Minerva (p. 15-48) en opnieuw dat van Venus (p. 48-103), waarna het
geheel met een "Uitleiding" (p. 103-104) wordt afgesloten. Van de vele
onderwerpen waarover Venus en Minerva redetwisten kunnen er enkele met
name worden genoemd.
Vooral het medisch beroep en het optreden der artsen komen uitvoerig aan de
orde. Bij monde van Venus merkt Jonctys daarover op:
Al wat haer'Oogen zien. a! wal de Handen raken.
Het Oore hoort. den Neuze riekt, de l.ippen smaken,
Is vol \ a n vuyl beslag, en nare jammerhe'en;
Zoo dat den Onlust vioeyt door all de Zinnen he'en.
Zijn Ooge moet somwiji het walchelijke spouwen.
Van een vervuylde Maeg, of pockigh Riff, aen-schouwen;
En vorders all het geen een lang-verrotte Long.
Of eenig ander deel des Lichaems, oyt ontsprong.
Noch is dit niet genoch. om zijn Gezicht te vergen:
De schaduw van de Dood koomt hem gedurig tergen;
Wat is't voor vuyligheyd die zijne Hand niet raekt?
En wat dat, boven dien, de Tonge niet en smaekt?
'1 is niet genoeg, dat hij, tot ruste van den Krancken,
Somwiji den Proever is, van hare vunsse Drancken;
Gy zult noch eenige (foey! foey!) de long zien slaen
In'tgeen dat, door den Drank, den Krancken is ontgaen.
Wij rennen flux voor-bij deez stinckende Bedrijvers. . .(p. 11-12)

Minerva schetst daartegenover uitvoerig de verdiensten der medici:
Hoe! zoo, door mijn behulp, de Konst van Artzenijen
Den mensch niet was vereert, om tegens "t Stael te strijen
Van Dood's vergifte schicht, met 't .schild van heylzaem kruyd,
En was d'onsterff lijkheyd, daer gy van roemt, niet uyt?
Dan dit's te schralen stof voor mijnen Lof om hooren,
Dat ik den Mensch. door u al ster\ende geboren.
Die lichte water-buyl. dien winckel van gebrek
Somwiji zijn jaren-tal. door hulp der Artzen, rek. (p. 24-25)

46. Vgl. J. Melles. Joachim Oudaan: heraul der verdraagzaamheid (Vlrecht: Kemink.
1958) en J. Scheltema. "Daniel J o n c t y s " . . . . p. 71.
47. Zie ook Baumann. Johan van Beverwijck . . . . p. 26-27 en Jonctys, in zijn Tooneel I,
p. 499 e.v.
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Venus' dupliek daarop beslaat niet minder dan negen pagina's (p. 66-74),
voornamelijk inhoudende een beschrijving van het waanwijs optreden der
artsen aan het ziekbed en het krampachtig handhaven van hun sociale status:
'T gemeen keun hy te slecht, voor hem. om van te praten;
'T geheym /ijn"s konsts, denkt hij. en zal "t Gemeen niet vatten:
Hier staet "t geleerde hoofd berooft van long, en spraek,
En maekt hem een mensch gelijk. dan stommen staek.
Hy wikt in zijn gemoed, met op-getoge zinnen.
Wat ongeval hem dreygt. wil hy de ziekt verwinnen
Op dien. of dezen voet. dit maekt den man bevreezt.
En dienstelijk bedut in zijn voor-zienden geest.
Den Krancken loert hem aen, met zijn om-staende Magen;
Me knjgt. op d'eerste stond. in't duttend breyn mishagen:
Hoe schrander dat hy volgt de wetten van de konst.
Zijn" achtbaerheyd heeft uyt. te zamen met hare gonst.
Hy, "twijlder veel haer in't uyt-wendige vergapen,
Hangt aen zijnn y"elen romp al wat hy by kan schrapen:
Zijn Pronk-ring naest den duym past by zijn Arts-muts wel,
Die juyst strekt tot verdek van Midas ooren-lel.•"*
Hy, weet gelijk zijn les. by"t Krank-bedd, op-te-zeggen;
Geen kruym zijn's wetenschaps laet hij begraven leggen;
En haelt veel wonders uyt Hippocrates. Galeen.
Die noyt zijn oog. of hand beslagen heeft te leen (p. 67).
48. "Midas ooren-lel" /inspeelt op de ezelsoren die Apollo aan Midas gaf toen deze Pan"s
fluit boven Apollo's lier verkoos.
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Daarop volgen nog passages over de praxis der uroscopie en polyfarmacie,
over collegialiteit en rivaliteit, de gebrekkige medische opleiding, en het
ontbreken van specialisatie onder de medici (p. 70). Opmerkelijk is de
signalering van verschillende werkwijzen onder de medici, een verschijnsel
dat Jonctys verklaart uit onderlinge jalouzie en eerzucht. Geld engewinzucht
beheersen het medisch en farmaceutisch handelen. Door alles wordt de
beoefening der geneeskunst een onzeker en ijdel (Agrippa!) bedrijf In vele
gevallcn is het medisch optreden bovendien ook zinloos, zoals door Venus
wordt opgemerkt in de volgende passage over wat men herkennen kan als
passieve euthanasie.
Wat dienst het vorders zy. wanneer door tien Doctoren.
Een Bes, die in de eeuw Aeneae schijnt geboren.
Haer zielle. voor een maend. met groote kost. voor't vlien
Somwiji werdt ingetoomt. kan mijn vernuft niet zien.
Wat rechten z" anders uyt. met haer verspillend plengen.
Dan dat zy haren dood. en ongenucht verlengen? (p. 73)

Aan de jicht, door Venus een ziekte der geleerden genoemd, wordt ruim
aandacht besteed. Zij ontstaat door "gestaeg gebrek van oeffening" (p. 14);
Minerva daarentegen wijst op het samengaan van Bacchus en Venus in de
aetiologie van deze ziekte. Evenzeer een gevolg van het "harsse-droogend
pezen" en "'t nimmereyndig reden-wicken" is volgens Venus de melancholic
(p. 81-82). een ziekte die Jonctys in het Tooneel tot een centraal thema
gekozen heeft. In deze passages en vooral ook in de bijbehorende annotaties
blijkt de sterke invloed van Robert Burton's The Anatomy of Melancholy
(1621). welk boek door Jonctys als "de ontleding van de sadsinnigheid" wordt
aangeduid.'''^
Onder de verschillende ziekten der Venus-volgelingen noemt Jonctys de
syphilis als de voornaamste. In een nauwkeurige opsomming van de
symptomen schetst hij uitvoerig in 60 dichtregels (p. 44-47) deuitwerking van
het "pockig gift".'"
Een scherp-vergiften vioed door-knaegt de dert'le le'en.
Wiens hoofd een puyste-krans bezel heeft in 't gemeen:
Een pijnelijk Gezwel maekt hem een Schinckel-schrijer;
Een korstig zweren-rek bezel uw Vreugd-bedijer
Allom 't geheele Lijf. als nu de Bloed-fonteyn
Is door het pockig gift bedoezelt. en onreyn.
Dit gift wil niet alleen de buytte-le'en bespatten;
Het koomt hem menigmaels zelfs by de kele vatten
Het noodig wulfzel is den mond al heel ontweken;

49. Zie Jonctys. Tooneel. vol. 1. p. 549.
50. Eveneens zeer uitvoerig daarover
Venuspokken".

in het

Tooneel

1. p. 1A1-1(>1: "Vande
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Dies schijnt hij met den Neus niet met de Lipp te spreken:
Hij hoeft, in't eerste jaer, geen scheer-schaer te bekosten;
Dank-heb de Venus-vreugd, die hem van 't hair verloste:
Hij vreezt het schrab-mes met; dank-heb uw's Lusts gewin.
Die hem eenn Apen-aers gaf voor een ruyge Kin.
Zijn voor-hoofd draegt een kroon van bobbels ende puysten,
Zijn schenckels zijn hezet met knobbelijge knuysten;
Zelfs 't dikste murrig-bcen. des Lichaems hardste quast,
Werdt van het scherp venijn wel dikwijls aen-getast. (p. 45)

Tenslotte worden de zintuigen door de venusziekte aangetast, en bemerkt hij
dat "de Harssens zelfs hem vloeyen uyt het hoofd" (p. 45-6). Zweet-, kwik-en
goudkuren" kunnen hier geen baat brengen.
Men gaet by Meester Jan, die tijdt gezwind aen't sloven;
Die douwt den vuylen Romp in een berookten Oven;
Een schadelijken domp om-vangt zijn naekte le'en,
Die. machtelooz door'l zweet, nu tuymelen daer he'en:
Die gaet in't stickend Rift bereydt Quik-zilver gietten;
Dat doet een vuylen vIoed na zijne lippen vlietten;
Me quijiter nacht, en dag; tot dat het tanden-rek.
Door't giftig zever-zap, hem rammelt in den bek.
'T viel licht. indien hier me'e het quijien op wou houwen.
Maer neen, hy moet van nieus een deel Ducaten spouwen;
Het lijf moet van't vergif, voor't lest, gezuyvert zijn:
Daer toe houd Jan het Goud de beste medicijn.

Natuurwetenschappehjke onderwerpen tenslotte zijn inde Venus en Minerva
de Copernicaanse leer,'- de alchemic (Paracelsus) en de astrologie. Sprekend
over het werk van de alchemist (p. 99) noemt Jonctys de vinding van een lamp,
"chymischer wijze bereydt uyt het bloed eenes menschen". "die leven ende
dood kan wijzen, door haer blaken"" en rangschikt hij ook de bereiding van
het "wapen-tuyg, dat kling noch koegel vreest" en van de wapenzalf (zie
hierna) onder het werk van de alchemist. Van de astrologie wil Jonctys niets
weten.
"Werp ik het ooge nu op haer. die uyt de stralen
Van 's Hemels pronk-tapeet verborgentheden halen,
En zien in d'ander eeuw, als Meesters van 't Geval,
Ik vind' in hare konst geen nuttigheyd met all", (p. 74)

51. Zie daarover J.W. van der Valk, Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der
Syphilis in ons land (.Amsterdam: Scheltema & Holkema. 1910). i.h.b. p. 87 e.v.
52. Jonctys, Venus en Minerva....
p. 84, noot 2.
53. Venus en Minerva, p. 99 en p. 99, noot b. Hetzelfde onderwerp is ook te vinden in de
Toover-sieckten
p. 275-276 en in het Tooneel. II, p. 249.
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Johan van Beverwijck
Als geboren Dordrechtenaar en later als collega-medicus moet Jonctys een
nauwe relatie hebben gehad met Johan van Beverwijck. De opname van
gedichten van Jonctys in de werken die Van Beverwijck in 1639 heeft
gepubliceerd (zie boven), doet met reden vermoeden dat deze relatie
aanvankelijk uitstekend is geweest. Ook in de "Opdracht" van zijn boekje
over de Toover-sieckten (1638) spreekt Jonctys met lof over "dien grooten
Artz en Wijsgeer Beverwijck". Onderwerpen die Van Beverwijck in zijn
geschriften meer of minder uitvoerig ter discussie had gesteld, worden in deze
jaren zonder hatelijke ondertoon of negatieve bedoelingen door Jonctys
gerefereerd. Zo is in de eerder aangehaalde dialoog tussen Venus en Minerva
over het artsenberoep (p. 24-5) op de achtergrond de discussie hoorbaar die
Van Beverwijck begonnen was met enkele theologen. medici en andere
geleerden over de vraag of 'de Pael-steen onses Levens" door "de K onst" kon
worden verzet, welke polemiek Van Beverwijck in 1634 had gebundeld in zijn
Epistolica questio de vitae termino fatali, an mobili? De opmerking door
Jonctys in hetzelfde gedicht gemaakt, "dat Mannen vaek verachten
Geleerdheyd in een Vrouw" (p. 87), kan niet anders dan als een adhaesie voor
Van Beverwijck's publicatie over dat onderwerp worden gezien.
De commotie die ontstond over de publicatie van de Venus en Minerva heeft
echter de verstandhouding tussen Jonctys en Van Beverwijck niet onberoerd
gelaten. Zelfs rijst de vraag of in de beschuldiging van de Dordtse kerkeraad,
"dat door 't geheele Boekje verscheide Particulieren wat scherp gehekelt
wierden",''* niet mede op Van Beverwijck wordt gedoeld. Zonder daarop een
volledig bevestigend antwoord te geven, kan de volgende passage over een
medicus in stadsdienst, die zelfs "de gunst der Grooten" verwerft, gemakkelijk
op Van Beverwijck worden toegepast.
Hij. weet. door vrienden gunst. der steden dienst le krijgen;
Dit doet het dom Gemeen na zijne hulpe hijgen:
Hij is het Opper-puyk. want zoo het anders waer.
Hij was noyt uyt-gekipt. uyt een zoo ruymen Schaer.
Hij. weet zijn wijzer uyt, en (ongehoorde dingen!)
Zig zelven in de gunst der Grooten zelfs te dringen...
Hij weet zijn Meden-artz met laster te behalen,
In 't geen dat over-schrijdt zijn's breyns te korte palen (p. 68-9)

Nog sterker rijst het vermoeden van een verwijdering tussen de beide Dordtse
medici, wanneer men leest hoe Jonctys in zijn Apologie de vraag stelt "Of dit
bet(er) mijn beroep (had) gerocht... indien ik de Vrouwties (die doch wat
kittel-orig in't aenhooren van haren lof zijn) met een ieukerijge penn had weten
te fleem-bekken?" (p. 29). Op wie anders dan op Van Beverwijck en zijn werk
54. Zie noot 16.
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over de Uitnemendheyt des Vrouwelicken Geslachts kan deze passage
zinspelen?
Van Beverwijck's verheerlijking der vrouwelijke sexe, hem vooral ingegeven
door zijn bewondering voor de veel in Dordtse kring vertoevende Anna
Maria van Schuurman (1607-1678),'^ nog gestimuleerd door de lectuur van
Agrippa's De nobilitale et praecellentia feniinei .se.xus (1532) en van
Boccaccio's De claris mulieribus.^'' werd in 1646 opnieuw, en nu veel heftiger,
door Jonctys bekritiseerd. In zijn monografie over Der Mannen-Opperwaerdigheid verklaart Jonctys weliswaar te kunnen billijken dat iemand de
vrouwen lof toezwaait. maar dat het hem te ver ging haar een plaats te geven
boven de man. Vooral waar Van Beverwijck geheel anders dan de schrijvers

55. Zie M.J. van Lieburg. "Anna Maria van Schuurman en de geneeskunde", Spiegel
Historiael. 10 (1975), p. 406-41 1.
56. Zie Baumann, Johan van Beverwijck ..., p. 103.
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uit de oudheid en renaissance de biologische superioriteit der vrouw''
verdedigt, valt Jonctys hem aan en daagt hij zijn vroegere coUega uit zich
daarop in geschrifte te verweren. Zijn argumenten heeft Jonctys in het
Tooneel der Jalouzijen meer uitvoerig herhaald (I/p. 571-606). Opvallend is
daarbij het verwijt aan Van Beverwijck dat hij Galenus te lichtvaardig
verwerpt door te beweren dat, aangezien "de vrouw van kouder nature" is, de
hersenen beter functioneren, omdat "de kouwe veel tot de wijsheid en 't
verstand doet", terwijl bij mannen "de meerder wermte... haar ongestadig,
korzelig, enhaastigmaakt"(I/p. 602) Het expose van Jonctys over devorming
van de spiritus vitalis en spiritus animalis in relatie met de temperatuurverschillen tussen hart en hersenen vormt een duidelijk bewijs dat het galenischaristotelisch denken ook bij medici die zich nieuwe ontdekkingen, zoals de
bloedsomloop, en nieuwe methoden van onderzoek eigen maakten, langetijd
onveranderd is blijven voortbestaan. Bovendien valt op hoe Jonctys in zijn
argumentatie naar analogic van de zesde digestio volgens Van Helmont, de
aanwezigheid van voldoende warmte in de perifere organen, in het bijzonder
in de hersenen noodzakelijk acht "tot koking van een bequaam voedser'.'^
Overziet men dit alles dan kan de indruk niet worden weggenomen dat
Baumann bezijden de waarheid is wanneer hij in zijn biografie van Van
Beverwijck de "stekelige" reactie van Jonctys toeschrijft "aan de driftigheid
die hem eigen was", en niet aan wat hij "een vijandige jaloersheid" noemt.''
Zelf schrijft Jonctys later Der Mannen-Opper-waerdigheid te hebben
geschreven "met dit opzigt, of 't Dr. Beverwijck gelieft had zijne redenen
t'onderschragen, wij in dit Toneel gelegentheid mogen genomen hebben, om
die nader 't overwikken. Want eigentlick om den eisch dezes geschuts. niet
met opzigt om ons tegens Dr. Beverwijk te kanten, zijn ze doemaals van ons
wederleit".''''
Vastgesteld moet worden dat de relatie tussen beiden tot omstreeks 1640
goed, wellicht uitstekend en intensief is geweest, maar dat in het kerkelijk
conflict over de Venus en Minerva en wellicht ook iets eerder al Van
Beverwijck zich tegenover Jonctys heeft opgesteld. In dat licht laat zich het
slot verstaan van Der Mannen Opper-waerdigheid, waar Jonctys het betreurt
"dat den Apostel Paulus deze Beverwijkse wijsheid (over de superioriteit der
vrouw vL) niet in 't hoofd quam" toen hij de vrouw onmondig verklaarde in
het kerkelijk leven. Want de vrouwen zouden in haar geestelijke superioriteit
de ban-bliksem nimmer hebben gehanteerd "door een korssele wraekgierigheid, onder 't momverdek van Goddelijken ijver", zoals de mannen dat
nu hebben gedaan!
57. Zie daarover i.h.a.: S. Herdemerten. "Die biologische Minderwertigkeit des
Weibes". Med.Mschr.. 22 (1968). p. 75-79.
58. Zie Jonctys. Tooneel.... I, p. 597.
59. Baumann, Johan van Beverwijck
p. 107.
60. Jonctys, Tooneel...,
I, p. 576.
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William Harvey
Zoals ik eerder elders voorlopig heb uiteengezet,''' hebben medici uit de
Dordtse kring een centrale rol gespeeld bij de vroege ontvangst en de
verbreiding in Nederland van de theorie van de bloedsomloop, opgesteld
door William Harvey in 1628. Daarbij is gesteld dat reeds in 1633 een aantal
Dordtse geneeskundigen de theorie als juist heeft erkend, onder wie Johan
van Beverwijck, die over de circulatieleer zich voor het eerst in publiek heeft
uitgelaten in zijn verhandeling De Calcula renum et vesicae van 1638. Kiest
men de publieke verdediging van de theorie door Johannes Walaeus in 1640
als de definitieve doorbraak in Nederland van Harvey's revolutionaire
fysiologische ontdekking,'^ dan kunnen de meeste Dordtse medici als "vroege"
acceptanten*"' worden aangemerkt.
Aan de lijst van vroege verdedigers kan Daniel Jonctys nu worden
toegevoegd. In de inleiding tot de dichtbundel Roseliins Oochies (1639)
brengt Jonctys de vraag naar voren "wat de meeste kracht heeft, om liefde te
verwecken". Onder de vijf mogelijke "liefde-barende krachten" staat de
invloed van de ogen op de eerste plaats. Van een betovering door de ogen van
een verliefde. de oeroude fascinatio,'"' wil Jonctys echter niet weten. Zijn visie
is dat deze "betovering" een natuurlijke en geen magische, boven-natuurlijke
aangelegenheid is, "alsoose, hoewel uyt een onsichtbare en verborge, evenwel
nochtans van een natuurlijcke uytvloeying en uytwaseming voortkomt, welke
uytvloeying aldus voltoyt werd" (s.p.). Men zou nu een verklaring verwachten
van de bedoelde emanatie-theorie op een wijze zoals die gegeven is door de
antieke auteurs,*"' Ficino'''' en ook door Sennert.''' Maar Jonctys wijkt

61. Zie M.J. van Lieburg. "Zacharias Sylvius (1608-1664). author of the Praefatio to the
first Rotterdam edition (1648) of Harvey's De Motu Cordi.t". Janus. 65 (1978). p. 242, en
idem, "De ontvangst van Harvey's leer te Rotterdam", Ned. T.Geneesk., 119(1975), p. 1599.
62. Zie J. Schouten, Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer
der bloedsomloop (Assen: Van Gorcum. 1972) en ook G.A. Lindeboom, "The reception in
Holland of Harvey's Theory of the circulation of the blood", yan«.v, 46(1957), p. 183-200.
63. In de Harvey-literatuur zou over het begrip "early acceptors" betere afspraken
moeten worden gemaakt. Vgl. in dit verband de lijst van E. Weil, in: G. Keynes. The life of
William Harvey (Oxford: Clarendon Press. 1966). p. 447-455.
64. Zie uitvoerig S. Seligmann. Die Zauberkraft des .A uges und das Berufen {Den Haag:
J. Couvreur. z.j., Reprint van 1921) en O. Diethelm. "The medical teaching of demonology
in the 17th and 18th centuries", J. Hist. Behavioral Sciences, 6 (1970), p. 9-10.
65. Zie R E . Siegel, Galen on Sen.se Perception {Basel S. Karger. 1970). i.h.b. p. 16-40.
Een aardig algemeen beeld geeft J.B.F. van Gils. "Besmettingen vergiftigingopafstand",
Ned. T. Geneesk., 90{\94b). II. p. 624-627.
66. Marcilio Ficino. door Jonctys nadrukkelijk als bron vermeid, zie Tooversieckten .... s.p. en idem. Tooneel....
l . p . 209.
67. Uitvoerig in zijn Instilutionum medicinae....
vol. 1, cap. 12-14. Zie L. Thorndike.
A History of Magic and Experimental Science. (New York/London: Columbia Univ.
Press. 1958). vol. VII. p. 213 en algemeen over de zintuigfysiologie van Sennert. W.U.

153
daarvan volledig af en plaatst de emanatietheorie op de onderbouw van
Harvey's circulatieleer. Defascinatio wordt dan als volgt door Jonctys voorgesteld:
"Het herte des menschen door sijn stage beweging een deel van 't eelste bloed uyt sijn
rechter holligheyd door de hert-aderlijcke ader in de longer geloost hebbende, en aldaer
met het suyverste deel des ingeaemden lochts vermengt zijnde. vioeyt het wederom door
de aderlijcke hert-ader na de slincker holligheyd van't hert; alwaer het den naem en 't
wesen van levendige geesten aenneemt: van daer verspreyden haer dese geesten door't
geheele lichaem. doch stijgen. alsoose licht en dun van stoffe zijn. insonderheyd na het
breyn; en aldaer op een nieuw bewrocht. en tot haer invloeyende beweging bequamer
gemaeckt zijnde. werd haer den naem van dierlijcke geesten gegeven; dewelcke seer
gevoechelijck en geswind alle de Zenuwige wegen van't breyn door loopen konnen. die
insonderheyd. die het padt na de Oogen banen. alsoose het tenderste en 't wijdste van
alien zijn. waer door dese geesten overvloedig in de Oogen komen in te vloeyen; dewelcke
alsoose doorsichtig en klaer zijn. die geestige stralen gelijck als door gelase vensters uyt
laten" (s.p.)

Met de lichtstralen uit het oog, omschreven als "vuyrige stralen, wel lichtende,
maer niet brandende", gaan deze "geestige stralen" naar de"ingewanden" van
de geliefde, en meer nog naar het hart, vanwege hun "gelijkaardigheid,
hellende na de fontein daar hij uitvloeit, en na 't meeste deel daar hij van
gescheiden is"''* (Hier komt de zogenaamde Simile-magie naar voren''').
De passage over de circulatietheorie heeft weliswaar ook de aandacht
getrokken van Nolen'" en van Krul," maar in het kader van het eerder door
Israels en Daniels geentameerde onderzoek naar de verdiensten van de
Hollandse geleerden ten opzichte van Harvey's leer'^ hebben zij haar niet
geplaatst. Binnen dat kader is het allereerst opvallend, dat ook Jonctys de
circulatietheorie niet afzonderlijk ter sprake brengt, maar in samenhang met
een ander fysiologisch probleem. namelijk de vorming van een "onsichtelijcken bloed-wasem". Hetzelfde kan men opmerken bij andere vroege
acceptanten van Harvey's theorie, zoals Johan van Beverwijck, die de
bloedcirculatie koppelt aan de pathofysiologie van de steenvorming in de
nier. In het algemeen kan menzeggendat decirculatie-gedachteopzichzelf in
Nederland weinig weerstand ondervonden heeft, maar dat de daaruit
voortvloeiende problemen voor andere onderdelen van de fysiologie en

Eckart. Grundlagen des medizinisch-wissenschaftlichen
Erkennens hei Daniel Sennert
(1572-1637) unter.fucht an .seiner Schrij't: "De Chymicorum liber...".
Wittenberg 1629
(Schwelm. 1977) (Stencil. Diss. Miinster).
68. Jonctys. Roseliins Oochies....
s.p. en idem, Tooneel....
I, p. 209 en p. 212-217.
69. Zie Rothschuh, Konzepte der Medizin...,
p. 112.
70. Nolen, "Daniel J o n c t y s " . . . , p. 149.
71. Krul, "Daniel Jongtys...", p 87.
72. Zie A.H. Israels en C.E. Daniels, De verdiensten der Hollandsche geleerden ten
opzichte van Harvey's leer van den bloedsomloop (Utrecht: Leeflang, 1883).
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pathologic, de obstakels zijn geweest die een snelle acceptatie in de weg
hebben gestaan.
Dat niet alleen Harvey's De motu cordis (1628), maar evenzeer zijn De
Generatione animalium (1651) door Jonctys enthousiast is ontvangen,
bewijzen de vele citaten die daaruit in het Tooneel der Jalouzijen zijn
opgenomen. "Den wijdberoemden Harvey, eerste vinder van de gestage
beweging en omloop des bloeds in "s menschen lichaam, heeft door een
veeltallige en naaukeurige ontleding der dieren, inzonderheid barer teeldelen,
vele aanmerkelikheden gevonden, en daaruit, aangaande de voortteeling,
gesmeet een gevoelen, het oud en gemeen geheel verniettende: houdende, dat
zoo in de dier als eijerbarende, noch uit het zaad van't manneken, noch van't
wijfken, noch uit beider vermenging (als de Arzten willen) noch (na
Aristoteles gevoelen) uit het stondig bloed, de vrucht gevormt werd ... Want
desen Schrijver staat in dit gevoelen, dat niet alleen 't gevogelt, maar ook
all'andere dieren, den mensch niet uitgesondert, op eenderlei wijze, ab ovi
formi primordio, uit eyeren gevormt werden: eijeren, niet zoo zeer in
uitterlijke gedaante, als in natuur en wezen..." (II/p. 621-622).
Overigens mag aan dergelijke passages in het Tooneel niet de conclusie
worden verbonden dat Jonctys de inzichten van de door hem geciteerde
auteurs volledig deelt; daarvoor is dit boekwerk te zeer een compilatie en
aaneenrijging van opvattingen en merkwaardigheden. Na de passage over een
modern auteur als Harvey volgt in het Tooneel een als even geloofwaardig
voorgesteld verhaal over de mogelijkheden om buiten "echtvereniging"
bezwangerd te geraken en over de rol van incubi en succubi in de omgang van
de duivelen met mensen.'^

Daniel Sennert
Hoewel de betekenis van de Wittenbergse hoogleraar Daniel Sennert voorde
geschiedenis der geneeskunde''* en natuurwetenschappen" nog slechts
fragmentarisch is belicht, kan men niet anders verwachten dat een studie over
de invloed van Sennert's geschriften in Nederland een belangrijke bijdrage zal
leveren tot het verstaan van de ontwikkelingen ten onzent van het medisch en
natuurwetenschappelijk denken in de 17e eeuw. Sennert's atomistisch
denken,"' zijn poging een verbinding te leggen tussen de ideeen der antieke
73. Succubus als duivel in vrouwelijke vorm; Incubus als duivel in mannelijke vorm. die
de man. resp. de vrouw verleidt. zie Tooneel....
II, p. 624 e.v.
74. Zie m.n. Eckart, Grundlagen des medizinisch-wissenschaftlichen
Erkennens bei
Daniel Sennert...,
en de daar vermelde literatuur.
75. Zie H. Kangro, "Daniel Sennert", In: Ch.C.Gillespie (ed). Dictionary of Scientific
Biography (New York: Chr. Scribner, 1975), Vol. XII, p. 311-313.
76. Uitgewerkt in R. Ramsauer, Die Aiomistik des Daniel Sennert (Braunschweig: F.
Vieweg, 1935).
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medici en de nieuwe ontdekkingen en gedachten van de Renaissance-tijd, in
het bijzonder zijn kritische herwaardering van Paracelsus" hebben daarvoor
in die ontwikkeling te veel centraal gestaan. Ook de betekenis en invloed van
Sennert's opera magna, de Instilutionum medicinae libri V (1620) en de
Practicae medicinae libri VI (1628), waarin hij veel van zijn ideeen heeft
neergelegd, moet daarbij worden genoemd.
Dat de introductie van Sennert's ideeen in Nederland niet zonder
moeilijkheden verlopen is. wordt het duidelijkst geillustreerd met de strijd die
de Groningse hoogleraar Johann Freitag (1581-1641) tegen zijn Wittenbergse ambtsgenoot ontketend heeft.'* In een lijvig strijdschrift tegen
de "nova secta Sennerto-Paracelsica"" hield Freitag in 1637 zijn lezers voor,
dat de nieuwe "sekte" de ondergang beoogde van de aristotelische, galenische
geneeskunde en dat Sennert zich daarbij vooral baseerde op de medische
theorieen en het vaak ook als blasfemisch te beschouwen denken van
Paracelsus. Freitag's publikatie kan niet anders dan de reputatie van Sennert
in Nederland in een verdacht licht hebben gezet.
Tegen die achtergrond moet de Verhandeling der Toover-sieckten, dat een
jaar na Freitag's boek verscheen (1638). worden gezien. Dat het hierbij om een
vertaling van enkele geschriften van Daniel Sennert ging, staat duidelijk op de
titelpagina vermeid. Op de titelprent kon men verder zien hoe een bezweerder
een magische cirkel trekt voor het bed van een patient, en hoe de godsnaam als
een bezweringsformule met de letters TM (tetragrammaton) op de grond
geschreven wordt.*" Verdenking kon gemakkelijk rijzen, te meer daar het
hoofdthema van Jonctys' bundel Sennertiana een gevoelig onderwerp betrof
uit het medisch en vooral het religieuze denken van de 17eeeuw:hetgeloofin
occulte en bovennatuurlijke krachten. Dit complexe thema der iatrodemonologie en iatro-magie ook maar in hoofdlijnen als achtergrond van Jonctys' en
Sennert's werk te schetsen zou ons nu te ver voeren; slechts voor zover de
Verhandelingh der Toover-sieckten daartoe direkte aanleiding geeft kan iets
daarvan worden aangestipt.*'

77. Uit\oerig bij W. Pagel. Paracelsus. An introduction to Philosophical Medicine in
the Era of the Renaissance (Basel: S. Karger, 1958), p. 333-343: "Daniel Sennert's Critical
Defense of Paracelsus".
78. Zie W.U. Eckart, "Der Streit zwischen Daniel Sennert (1572-1637) und Johann
Freitag (1581-1641)," In : Deiitsch-Niederldndische
Medizinhistorikertreffen
{Munster.
1978) (Miinstersche Beitr. Gesch. und Theorie Medizin nr. 13), p. 21-36.
79. J. Freitag, ,\'ovae Sectae Sennerto Paracelsicae recens in Philosophiam et
Medicinam imroductae .. .{.Amsterdam: Joannes Jansonius, 1637).
80. Over deze prent schrijft uitvoeriger M.A. van .\ndel,"Degeneeskundigepractijkder
17e eeuw naar titelprenten", Ned. T.Geneesk.. 78 (1934), p. 71-2 en fig. 6.
81. Zie vooral Rothschuh, Konzepte der Medizin...,
p. 21-45 en 106-157 met de daar
opgegeven literatuur.
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Opmerkelijk is de voorrede, waarmee Jonctys het boekje, en meer in het
bijzonder de eerste verhandeling daarin (over "den kerf-stock der Tooverije"),
bij zijn lezers introduceert. Met zeer veel nadruk vermeldt Jonctys namelijk
dat Sennert vooral moet worden beschouwd als een tegenstander van
Johannes Wier (1515-1588), "wiens bewijs-redenen onsen Schrijver met opzet
wederleydt heeft", en van Wier's navolger Reginald Scot (1538-1599).
Sennert's betoog 'onsen Duyts-man me-te deelen' is het oogmerk van
Jonctys, die daarmee hoopt "dit ingekanckert gevoelen (der toverij
vL) uyt de gemoederen des menschen uyt te snijden, den wegh tot godloosheyt
op te stoppen, en de voorsichtigheyt des Rechters te verwackeren".
Hoewel Sennert zich inderdaad tegen Wier heeft gekeerd,'*^ en Jonctys zich
dus terecht mocht vrijwaren van iedere schijn van heterodoxie in zijn
navolging van Sennert's bestrijding van een in orthodox-gereformeerde
kringen verdachte auteur als Wier, is het tegenover elkaarstellen van Sennert
en Wier toch als onjuist aan te merken in het licht van de plaats die beiden
thans hebben gekregen in de geschiedenis der psychiatric.«'
Wanneer men met Diethelm**" de visie van Sennert samenvat in de stelling, dat
hij "accepted the existence and influence of the demon, but denied the power
of witches and sorcerers", dan verschilt deze opvattingimmers in niets van die
van Johannes Wier, wiens standpunt uitvoerig en voldoende door Cobben"*' is
uiteengezet. Anders lag dat bij Scot, die in zijn The Discoverie of Witchcraft
(1584) de macht van de duivel ontkent en zelfs niet spreekt over de toelating
door God voor het tot stand komen van de werken van de duivel.*'*' Enjuist het
werk van Scot trok in Nederland beiangstelling. Anders dan het werk van
Wier, wiens klassieke boek De Praesiigiis Daemonum (1563) nimmer in het
hollands werd vertaald, verscheen het boek van Scot in 1609 te Leiden in een
vertaling van de arminiaanse drukker Thomas Basson. onder de titel
Ontdecking van Toverij.*'' Ingeboet aan populariteit had deze uitgave van
82. Vgl. Thorndike, A History of Magic...
p. 209-213.
83. Zie over Sennert: J.B. Friedrich, Versucheiner I.ilerargeschichteder
Pathologieund
Therapie der psychischen Krankheiten (Reprint, Amsterdam, E.J. Bonset. 1965) en over
Wier: J.J. Cobben, De opvattingen van Johannes Wier over bezetenheid, hekserij en
magie (Assen: Van Gorcum, 1960) (diss. VU). Over het misverstand tenaanzienvan Wier's
opvatting over de rol van de duivel, zie ook G. Mora, "On the 400th anniversary of Johann
Weyer's "De Praestigiis Daemonum", Its significance for today's Psychiatry", Amer. J.
Psychiatry, 120 (1963), p. 417-428 en L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk gedurende de I6e en I7e eeuw (Amsterdam: Meulenhoff en Co, 1911). p.
191.
84. O. Diethelm. "The medical teaching of demonology...". p. 5.
85. Cobben. Johannes Wier.... i.h.b. p. 61-67.
86. Vgl. Cobben, Johannes Wier.... p. 155-158.
87. Zie eveneens Cobben, yo/!an«p.i Wier
p. 158-159; maar vooral H.Trevor-Roper,
"The European Witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries", in: Religion, the
Reformation and social change (1967), i.h.b. p. 170-171.
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Basson zeker niet, toen in 1638 de Verhandelingh der Toover-sieckten
verscheen, want in hetzelfde jaar (1638) kwam daarvan reeds een derde druk
van de Leidse drukkerspers! Hoe men over Scot's werk, en over dat van Wier,
in calvinistische kringen dacht vindt men enkele jaren later het duidelijkst
verwoord door Gijsbertus Voetius in zijn disputatie De Magia {1649):** he'ide
auteurs worden daarin als heretici geschetst. Hier lag stellig het probleem van
Jonctys: de ideeen van Sennert vonden in hem een overtuigd aanhanger, maar
het gevaar dat deze met het werk van Wier. en meer nog van Scot zouden
worden geidentificeerd, moest in het voorwoord van de Verhandelingh der
Toover-sieckten worden bezworen. Of Jonctys daarin is geslaagd staat te
bezien: de uitgave van Sennert's geschriften zouden de latere beschuldigingen
van heterodoxie en de daarop volgende gebeurtenissen wel eens belangrijk
hebben kunnen beinvloeden.
Na deze excurs over het voorwoord behoeft het eerste deel van de bundel, de
eigenlijke verhandeling over de toverziekten (p. 1-189) geen uitvoerige
behandeling meer. De inhoud ervan vormt de zeer nauwkeurige vertaling van
Sennert's "De morbis a Fascino, et Incantatione ac Veneficiis inductis",
opgenomen in de Practicae Medicinae.*'^ Aan tovenarij, hekserij en magie
toegedichte verschijnselen worden hierin herleid tot natuurlijke oorzaken, die
derhalve met overeenkomstige middelen moeten worden bestreden. Ziekten
en aandoeningen vanwege de duivel kunnen daarop een uitzondering zijn
"doordien, schoon de duyvel menighmaels natuyrlicke oorsaken in 't
ghebruyck heeft, even-wel de natuyre dier oorsaken voor ons verholen, en de
maniere van wercken ons onbekent is. en dat daerbeneffens de duyvel. met de
toelatinge Godes. de kracht der tegen-een-strijdende oorsaken kan beletten;
soo moeten wij in 't genesen soodaniger siecten niet alleenigh op de
natuerlicke middelen staen blijven, maer...de hulpe Godes moet door
ernstige gebeden versocht" (p. 190-1).
Voor de praxis medicinae van Jonctys heeft deze stellingname overigens ook
wel enig gevolg gehad. Zelf vertelt hij in het Tooneel (1/671) dat na het
verschijnen van zijn boekje hem een patient consulteerde, die "dacht dat ik
van de konst, en een tegentoovenaar was, en beloofde mij honderden, zoo 'k
hem kon helpen".
Het tweede tractaat in de Verhandelingh der Toover-siecktens is het "Geschil
van de School- en Steeck-vrije: Waer in bepleyt wert, of 't een Christen
vrijstaet, door Omhanghselkens, aengebonde Teeckenbeeldekens, of andere
88. G. Voetius. Selectarum Disputationu>y\ Theologicarum...
Pars rer//a (Utrecht.
1649). de Magia: p. 539-632. Zie ookTrevor-Roper. "European Witch-craze"
p. 148 en
Knappert. Nederlandsche Hervormde Kerk....
p. 188-191.
89. Liber VI. pars IX. Vergeleken is met de uitgave D. Sennert. Operum Tomus Quintus.
quo contineniur Practicae Tiber Quintus (Lugduni: Joannis Ant. Huguetan. 1676). Vol.
Ill, p. 296-315. Van dit gedeelte laat Jonctys de Conclusio achterwege en geeft een
eigenhandige samenvatting, p. 189-191.
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diergelijcke middelen, sigh selven voor alle wapenen onquetsbaer te maken"
(p. 193-228). Het vormt de letterlijke vertaling van caput XXIV uit het deel
over de wonden (pars IV) van de Practicae Medicinae, Liber V.'^ Elke
mogelijkheid van een magische afweer wordt in dit hoofdstuk ontkend; alleen
natuurlijke beschermingsmiddelen kunnen baten; verder moeten wij ons
alleen aan God overgeven, in Wiens hand ons leven is gesteld.
Met de vertaling van Sennert's verhandeling"*' over het "geschil van de
Wapen-salve. Waer in doorsocht werd. of het aensmeren van dese salve aen
messen, swaerden, of diergelijcke wapenen meer, waer door eenige wonden
zijn veroorsaeckt, tot genesing dier selfdiger wonden, natuyrlicker wijse, yets
kan doen" (p. 229-262) heeft Jonctys een belangrijke bijdrage geleverd tot de
polemiek naar aanleiding van het probleem van de wapenzalf, zoals die ook in
Nederland is gevoerd. De kern van dit probleem heeft Jonctys duidelijk
weergegeven in de genoemde ondertitel van het onderhavige geschrift. De
vinding van de wapenzalf wordt ook door Sennert toegeschreven aan
Paracelsus.'*- Deze had voor de samenstelling van de zalf schedelmos
("usnea"), mummia, mensenvet, mensenbloed, lijnzaadolie. rozenolie en
bolus aanbevolen.'-* Na de verdediging van de wapenzalf als werkzaam
therapeuticum door Oswald CroU in zijn populaire boekje Basilica Chymica
(1609) werd de wapenzalf steeds vaker het onderwerp van geschriften van
voor- en tegenstanders. Debus'" heeft in zijn artikel over "the Weapon-Salve
Controversy" uiteengezet hoe de wapenzalf "the major part of a contention
between the Galenists and the Paracelsians" is geworden, en hoe zich hierin
steeds duidelijker de tegenstellingen tussen "natural magic" en "diabolical
magic" aftekenden. Voor Nederland zou het verloop van deze strijd overde
wapenzalf nog eens nauwkeuriger moeten worden nagegaan. Zeker is dat ook
in ons land het conflict een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld; in Dordtse
kringen hebben Van Beverwijck en Colvius nog lang de geloofwaardigheid
van de werking der wapenzalf verdedigd.'' In 1638, op het hoogtepunt van de
strijd om de wapenzalf in Engeland, gaf de Goudse uitgever Pieter

90. Idem, p. 135-138.
91. Idem, p. 114-117: Liber V. pars IV. cap. 10: De Unguento Armario.
92. Vgl. A G . Debus. "Robert Fludd and the Use of Gilbert's De Magnete in the
Weapon-Salve Controversy". / Hist. Med., 19 (1964). p. 390-391.
93. Zie ook M.A. van Andel, Klassieke Wondermiddelen (Gorinchem. 1928), p. 225-228
en Rothschuh, Konzepte der Medizin...,
p. 139-144.
94. Debus, "Robert Fludd ...".
95. Over Van Beverwijck en de wapenzalf, zie Van Andel, Klassieke
Wondermiddelen,
p. 225-228 en Baumann, Johan van Beverwijck....
p. 83-85. Over Colvius, zie J. van
Beverwijck, Heelkonste. Ofte Derde Deel Van de Genees-konste. Om de uytwendige
gebreken te heelen (Amsterdam: Jan Jacobsz. Schipper, 1656), p. 111.
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Rammazeyn de Philosophia Moysaica en het Responsum ad Hoplocrismaspongum M. Foster! van de kort tevoren overleden Robert Fludd (15741637) uit."*'
De keuze van Jonctys voor het werk van Sennert over de wapenzalf mag zeker
niet los van deze Engelse strijd worden gezien. Wellicht is er zelfs een verband
tussen de vertaling van Jonctys en de een jaar eerder (1637) verschenen
Engelse vertaling van hetzelfde werk van Sennert, getiteld The weaponsalves
maladie: A declaration of its insujficiencie to performe what is attributed to
it.'>^
Overigens is, van de vier door Jonctys vertaalde geschriften, het Geschil van
de Wapensalve inhoudelijk het meest illustratief voor het medisch en
natuurwetenschappelijk denken van Sennert. In een systematisch opgezette
argumentatie wordt de werking van de wapenzalf ontkend: de variatie in de
voorgeschreven samenstelling van de zalf, het gebruik van bloed, vet en vlees
van mensen en de daarbij voorgeschreven rituele handelingen zouden crop
duiden dat het om een duivels middel gaat. Verder is enig verband tussen zalfapplicatie en wondgenezing nimmer aangetoond, men baseert zich ten
onrechte op het post ergo propter principe, en gaat daarin aan de vis
medicatrix naturae voorbij. Van een actio distans kan bij de wapenzalf geen
sprake zijn; te spreken van een "Zeylsteenige wercking" is onjuist omdat er tal
van verschillen zijn tussen een magneet en wapenzalf. Bovendien ontbreken in
de theorie van de wapenzalf de drie belangrijke uitgangspunten voor de
werking van een kracht, namelijk de aanwezigheid van een "selfstandicheyt
waer uyt de selfdige (kracht vL) vioeyt", "een bequaem subject... door 't
welcke het afsetsel verspreyt werde" en de eis dat "dese kracht rondsgewijs, en
tot een sekere wijte uit-gespreyt (is)" (sphaera activatis) (p. 251). Sennert's
atomisme kan de lezer herkennen in de passage waar hij de kracht van de
wapenzalf vergelijkt met de werking van het miasma, "wanneerderseer kleyne
deelkens en ondeylbare sierkens uyt een lichaem uyt-vloeyen, en door toe
doen van de locht, of eenigh ander lichaem, een ander lichaem werden
aengeklampt" (p. 250-1). Tenslotte wordt ook de invloed van hemelse
krachten ("the starring emanations") als helende factor ontkend; nimmer is
bewezen, "dat den Hemel, of eenighe Starre met de kracht van wonden te
ghenesen begaeft zijn" (p. 258). De verhandeling over de wapenzalf eindigt
met de conclusie dat van een occulte, magische werking geen sprake kan zijn,
maar dat de duivel een enkele maal zich toch van wondcrlijkc krachten
bedient. "Indien dan door't gebruyck van dese Salve een gevaerlicke wonde
toe-heelt, soo dat het de krachten der Natuyre geheel schijnt te overtreffen,
gheschiet sulcx uyt kracht des duyvels, door een uytgedruckt of bedeckt
verbondt tot dese ghenesingh aengelockt" (p. 261).
96. Debus. "Robert Fludd ...". i.h.b. p. 395 e.v.
97. Uitgave London: John Clark, 1637; zie Debus, "Robert Fludd.... p. 391.
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De vierde en laatste verhandeling die Jonctys in zijn boekje opgenomen
heeft'" onder de titel "Paracelsi Vrije-Konst, onvrij gemaeckt door D.
Sennertum". stelt ons voor het probleem dat een dergelijke titel niet
voorkomt in de bibliografie die van Sennert's werken is opgesteld.'' In het
voorwoord tot dit vierde gedeelte, bericht Jonctys zijn lezers dat hij het werk
van Sennert nogal vrij heeft vertaald. Hier en daar is iets weggelaten en soms
is iets toegevoegd; "het eene is geschiet om den Leser met verwarmden hutspot
niet te belasten, alsoo hem die in de vorige Verhandelingen nu al eens was
voor-gestelt, als oock om dat yets van 't selfdige tot dese stoffen niet en
hoorde. Het ander deed'ick, niet uyt eygen waen, als quansuys vervullende, 't
geen bij onsen Schrijver... scheen t'ontbreken; maer om door eenige
kortswijlige verhalen. de krachten van d'Inbeeldingh in Melancholycke en
Kinder-dragende vertoogende, den melancholycken mensch te verlustigen"
(p. 265-266). De kennelijk nogal ingrijpende bewerking van dit geschrift door
Jonctys zal een eventuele nadere identificatie van het oorspronkelijke werk
van Sennert nog bemoeilijken.
"Vrije-konst" of magia was, aldus de inleiding, oorspronkelijk alleen "een
volkome kennisse der natuyrlicker dingen", maar in de ongunstige betekenis
die het woord gekregen heeft "bestaetse in aenroepingen der Duyvelen,
besweringen en diergelijcke Tooveer-konsten meer ..." (p. 267). In tal van
geschriften heeft Paracelsus deze vrije kunst uitgewerkt; genoemd worden de
Liber de Philosophia Sagaci, de Archido.xa Magica en De Philosophia
occulta.
Uit het vervolg van het betoog blijkt dat de auteur of bewerker een ruim
gebruik heeft gemaakt van bekende paracelsische en anti-paracelsische
geschriften, zoals van de eerder genoemde Basilica chymica, van Oswald
Croll, van Thomas Erastus (1524-1583) Disputationum de medicina nova
Philippi Paracelsi (1572) en van Andreas Libavius (1546-1616) onder andere
diens Neoparacelsica {1594). Algemene conclusie is dat in Paracelsus' werken
"de gehele kracht van sijne Vrije-konst van de duyvelen afdaelt" (p. 282).
Het toegevoegde stuk "Van de krachten des Inbeeldinghs" (p. 303-343) lijkt
geheel van Jonctys' hand te zijn. In dit stuk betoogt hij dat zij "al t'samen op
een dool-wegh (zijn), die wanen dat de Inbeelding oock vreemde, en afgescheyde lichaemen kan aendoen" (p. 337); de imaginatio kan alleen op het
eigen lichaam inwerken. In het bijzonder geldt dit voor de zwangere vrouw,

98. De opvatting van Nolen, "Daniel Jonctys...", p. 135 dat dit gedeelte pas indeeditie
van 1646 werd opgenomen, is onjuist.
99. Zie Eckart, Grundlagen des medizinisch-wissenschaftlichen
Erkennens bei Daniel
Sennert...,
p. 114-125.
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waar de inbeelding van invloed kan zijn op "de vormende" kracht in de
foetus. 10"
Tenslotte moet in aansluiting op het thema van de toverziekten Jonctys'
boekje De Pijnbank Wedersproken, en bematigd (]65\) worden genoemd.
Deze verhandeling. waarvan in 1653 een latijnse editie"*' en nog in 1742 een
herdruk'^^ verscheen, lijkt de uitwerking te zijn van de belofte door Jonctys
gedaan in de Verhandelingh der Tooversieckten, dat hij namelijk ook van
plan was "de voorsichtigheyt des Rechters te verwackeren".
Met de Pijnbank levert Jonctys geen originele studie; het boekje is een
Nederlandse bewerking van Johannes Grevius' bekende boek Tribunal
Reformatum (1624). Daarmee gaf Jonctys zijn vroegere collegae-schepenen,
van wie de meesten geen latijn kenden. een belangrijk werk in handen uit de
vroege abolitionistische lectuur. Opnieuw gaf Jonctys hiermee blijk van zijn
libertijnse opvattingen, hetgeen nog eens werd onderstreept door v66r de

100. Dit is later uitgewerkt in het Tooneel.... II, p. Ill-IAJ,. Wat onder deze "vormende
kracht" wordt verstaan blijft onduidelijk. Vgl. in dit verband W. Pagel, William Harvev's
Biological Ideas (Basel: S. Karger, 1967), i.h.b. p. 270-272 en p. 304-306.
101. Jonctys. bibliografie, nr. 6A.
102. Idem, nr. 6.
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tekst van de Pijnbank gedichten te plaatsen van Joachim Oudaan ("Op de
Tytel-print, van de wedersproke pijnbank"...) en van Nicolaas Zas ("Op de
Wedersproke, en bematigde Pijnbank . . . ) .
Het boek is onderverdeeld in een drietal delen: "Van de Pijn-Bank,
Ontzenuwende de redenen, die tot deszelfs voorstandt werden bijgebracht"
(p. 174), een deel "Vervattende de redenen, waarom de zelfde bij Christelijke
Rechters niet en maggebruykt werden" (p. 75-144) en een deel "Bematigende
het gebruyk van de zelfde" (p. 145-231). Overigens moet opgemerkt dat
Jonctys het begrip pijnbank ruim heeft opgevat, namelijk als "allepijnigende
middelen, die de onbermhertige wreedheyd heeft konnen uyt-vinden,
o m . . . beoeffent te werden aan menschen" (p. 1).
De betekenis van Jonctys' boekje hebben anderen reeds in het algemeen
besproken in verband met de geschiedenis van de pijnbank."" Aan de relatie
tussen de bestrijding van het geloof in "gewaande tooveressen en kolrijdsters" (p. 54) en de bestrijding van de pijnbank wordt door Jonctys
uitvoerig aandacht besteed.'"" Voortdurend wordt daarbij geciteerd uit de
Ontdecking van Toverij van de eerder genoemde Scot. Met hem is Jonctys
van mening dat "de gewaande tooverij maar alleen bedriegerij, of een
moordadige vergiftiging is, zelfs na den zin der H. Schriften; dies ook als nu de
aanklachten van Tooverij van de rechts-bankken werden af-gewezen" (s.p.).
Het betoog dat daaraan ten grondslag ligt, bevestigt nog eens de mening van
Trevor-Roper, "that the abolition of torture did not precede but often
followed the desintegration of witch beliefs".'"^ Overigens is bij Jonctys van
een pleidooi voor totale afschaffing van de pijnbank geen sprake. Zijn doel
was alleen "de stijlen van de Pijnbank af te zagen... of immers alzoo te
verminkken, dat zij zoo ons (als wien ook voor een tijd het Rechters-ampt is
toevertrouwt) als onzen mede-broederen is ample, niet zeer gereet en zal ter
hand staan" (p. 2.)
In de Pijnbank heeft Jonctys een addendum opgenomen over het "Gevoelen
van Thomas Morus, Dat dieverij met de dood niet behoort gestraft te werden,
Getrokken Uyt zijn boek benaamt Utopia".'"'' Na de mening van More te
103. Zie ook de bespreking bij P. van Heynsbergen. De Pijnbank in de Nederlanden
(Groningen: P. Noordhoff. 1925), p. 110-113 en P. Spierenburg, Judicial violence in the
Dutch Republic (Amsterdam: diss. G.U.. 1978), p. 147-152. Overigens verdient het boekje
nog eens rechtshistorische beiangstelling,
104. Jonctys, Pijnbank..., vooral p. 164-190. Zie ook: Van Heynsbergen, De
Pijnbank .. ., p. 96-99.
105. ZieTrevor-Roper.'European Wich-craze...', p. 122 en dezelfde over Scot ende pijnbank, p. 149.
106. Over de invloed van Morus' boek Utopia in de geneeskunde, zie J.B.F. van Gils,
"Gezondheidszorg in Utopia", Bijdr.Gesch. Geneesk.. 20(1940), p. 137-143. Vgl. ook H.
Silvette, "Medicine in Utopia", Bull. Hist. Med.. 7 (1939), p. 1013-1036.
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hebben weergegeven voegt Jonctys daar een eigen commentaar aan toe. Ook
hij acht "gewone schavotteering" van dieven een ontoelaatbare. zinloze straf.
De oorzaak van dieverij is immers "een vuyge leuheyd, en lust tot
slampamppen", derhalve is het tuchthuis het meest geschikte onderkomen
voor hen. die zich aan zulk een ondeugd overgeven.
Samenvatting
Daniel Jonctys heeft met zijn libertijnse en progressieve opvattingen een
onmiskenbaar belangrijke rol gespeeld in het medisch leven van zijn tijd. Zijn
strijd tegen bijgeloof en magie in het medisch denken. zijn vaak bijtende
kritiek op de geneeskundige praktijk, met name in de Venus en Minerva en
zijn gezamenlijk optreden met mensen als Oudaan en Zas is noch zijn
coUegae-medici, noch de kerkelijke autoriteiten ontgaan.
Ten aanzien van Jonctys' betekenis voor de geschiedenis van de heksenwaan
is in breder verband gewezen op zijn ontkenning van magische en occulte
verschijnselen; de duivel alleen kan onder Gods toelating optreden. echter
uitsluitend door gebruik te maken van natuurlijke processen. De in die tijd
wel vaker te constateren misvatting dat Wier zulk een diabolische invloed zou
hebben ontkend. bracht Jonctys ertoe zich evenals Sennert te voegen bij de
bestrijders van Wier. In wezen ging het echter om een bestrijding van Scot's
ontkenning van diabolische invloeden. zij het dat Scot wel op het punt van
bestrijding van de heksenwaan en van de pijnbank in Jonctys een medestander
vond. Historisch gezien heeft Jonctys de invloed van Wier in Nederland juist
versterkt.'"'
Dat in Jonctys' werken soms zijdelings belangwekkende opmerkingen
worden gemaakt, bewijzen de passages over de theorie der bloedsomloop en
de leer der epigenesis, beide door William Harvey voorgesteld. Van de
circulatieleer was Jonctys een vroege aanhanger, getuige de inleiding tot de
Roseliins Oochies (1639). Voor de vermelding van Harvey's generatieleer
geldt hetgeen in het algemeen voor de geschriften van Jonctys moet worden
opgemerkt, namelijk dat moeilijk kan worden vastgesteld in hoeverre de
fragmenten die hij van anderen citeert in het geheel van Jonctys eigen medisch
denken moeten worden geplaatst. Een voorzichtige conclusie mag luiden dat
Jonctys een volgeling van Sennert is geweest ten opzichte van diens integratie
van galenisch-paracelsisch denken, en van diens bestrijding van Paracelsus'
magie.
De vraag rijst of er tussen de opgesomde facetten uit Jonctys" werk (het
bestrijden van bijgeloof en heksenwaan, het volgen van een iatrochemische
denkwijze met handhaving van galenische principes. het accepteren van
Harvey's circulatieleer) een onderling verband bestaat. Over de verhouding
107. Zie Geest. "Daniel Jonctys...".
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tussen het chemisch denken en de bestrijding van de heksenwaan heeft
Minder zich in 1963 na een vergelijking van de ideeen van Van Helmont,
Sennert en Thomas Willis slechts zeer vaag en algemeen kunnen uitlaten.
Gemeenschappelijke basis van beide opvattingen was naar zijn mening "cine
Grundhaltung... die ohne weiteres als wissenschaftlich bezeichnet werden
kann"."""'
Uitvoeriger op dit punt is Trevor-Roper die concludeerde. dat "it is no
accident that natural magicians like Agrippa and Cardano and Alchemists
like Paracelsus and his disciples were among the enemies of the witch-craze,
while those who attacked Platonist philosophy. Hermetic ideas and
Paracelsian medicine were also, often, the most stalwart defenders of the
same delusion".'"' J onctys en Sennert zouden in deze tweedeling de latere fase
vertegenwoordigen van de eerste categoric, doordat zij bij de magie
duidelijker onderscheid hebben gemaakt tussen natuurlijke processen en
diabolische invloeden, als mede de inzichten van Paracelsus kritischer hebben
gewaardeerd.
Of deze opvatting ook een rol heeft gespeeld bij de vroege acceptatie van
de circulatietheorie is moeilijk te onderzoeken. Tussen Sennert en Harvey
heeft Pagel op het punt van de generatieleer een intensieve beinvloeding
kunnen aanwijzen,"" maar in hoeverre Sennert's ideeen, door Jonctys
overgenomen, de acceptatie van de circulatietheorie in Nederland hebben
vergemakkelijkt, is niet eenvoudig te zeggen. Slechts moge in dit verband op
twee bijzonderheden worden gewezen. Ten eerste dat in De calculo, het
boekje waarin Van Beverwijck voor het eerst de bloedcirculatie verdedigde,
op zodanige wijze van de (steenvormings-)theorie van Sennert gebruik is
gemaakt, dat Harvey later aan de Dordtse geneesheer kon schrijven: "How
little Stephan Roderic de Castro... and your own Sennert differ from your
view, he will best judge who has read the latter's Insiiiutiones and the former's
book De microcosm! meieori.s".''' Wat derhalve de invloed is geweest van het
werk van Sennert op dat van Van Beverwijck, en welke rol Jonctys daarbij
heeft gespeeld staat nader te bezien. Een tweede verwijzing kan worden
gemaakt naar de studie van Lesky over Paul de Sorbait (1624-1691), een
medicus die evenals Jonctys in zijn werken drie opvallende thema's heeft: de
acceptatie van Harvey's leer, de stellingname tegen Paracelsus' magie en het
pleidooi voor de galenische therapie in combinatie met paracelsische

108. Zie R. Minder, Der Hexenglaube bei den latrochemikern des 17. Jahrhunderts
(Zurich: Juris Verlag, 1963), p. 21.
109. Trevor-Roper. "European Witch-craze...", p. 132.
110. Uitvoerig W. Pagel, .V>u Light on William Harvey (Basel: S. Karger, 1976), m.n. p.
84-92.
111. Geciteerd naar Keynes, The life of William Harvey..., p. 272. In de Nederlandse
edities van deze brief is het typische "your own . . . " niet vertaald!
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middelen. "-De nauwkeurige relatie tussen deze drie themata vereist in breder
verband nog nader medisch historisch onderzoek.
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