
Een kleine geschiedenis van een cartesiaans versje
erik-jan bos

olgens de Franse filosoof René Des-
cartes (1596-1650) mocht de universi-

teit van Utrecht zich gelukkig prijzen
met een professor als Henricus Regius

(afbeelding 1). Descartes beschreef de
hoogleraar geneeskunde als een man met

een zeer subtiele en scherpe geest, die zo succesvol
de cartesiaanse filosofie onderwees dat zijn studen-
ten binnen enkele maanden geen duit meer gaven
voor de traditionele wijsbegeerte. Dit welslagen
was mede te danken aan Regius’ leermethode,
waarmee de nieuwe filosofie op zeer schoolse wijze
aan de man werd gebracht. De medische disputa-
ties, die in 1641 onder Regius’ voorzitterschap wer-

den gehouden, zijn kenmerkend voor zijn stijl. 
De teksten zijn weinig meer dan een aaneengere-
gen reeks van stellingen, onderscheidingen en defi-
nities, met hier en daar enige toelichtingen en een
handvol experimenten, gelardeerd met kritiek op
de bestaande filosofie. Niettemin vormden ze een
stoomcursus cartesiaanse natuurfilosofie. Johan-
nes de Raey (1621-1702), die later een beroemde car-
tesiaanse hoogleraar in Leiden zou worden, beet op
27 april 1641 de spits af met een disputatie De sani-
tate (‘Over gezondheid’). Gezondheid bestaat uit
twee delen, namelijk bona temperies (‘juiste men-
ging’ of ‘goed temperament’) en de juiste dispositie
van de delen. Bona temperies is een aloud medisch
begrip, dat traditioneel werd opgevat als de juiste
verhouding tussen de levenssappen die zijn terug
te voeren op de vier elementen aarde, water, vuur
en lucht, en hun kwaliteiten (droog/nat, warm/
koud). Het traditionele denkbeeld was volgens
Regius echter onvruchtbaar en hij stelde er de
beginselen van de cartesiaanse filosofie tegenover:
er zijn slechts twee grondbegrippen, namelijk geest
en materie. Materie is identiek met uitgebreidheid
en de eigenschappen van lichamen zijn te herlei-
den tot de grootte, vorm en beweging. Om de basis
van de cartesiaanse natuurfilosofie gemakkelijker
bij de studenten in te prenten, presenteerde Regius
een ezelsbruggetje gegoten in vers – een elegisch
distichon:

‘Mens, mensura, quies, motus, positura, figura,
Sunt cum materiâ cunctarum exordia rerum’.

(‘Geest, maat, rust, beweging, positie, figuur,
zijn samen met materie de beginselen van alle
dingen’).

[ 244 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k

34

In 1641 introduceerde de Utrechtse professor Henricus Regius een ezelsbruggetje, waarmee de studenten zich de filosofie van Descar-
tes gemakkelijk eigen konden maken. Ondanks scherpe kritiek verwierf het kleine versje een grote reputatie en werd het tot ver in de
achttiende eeuw door studenten uit het hoofd geleerd. Hieronder wordt de geschiedenis van dit cartesiaanse versje belicht.
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Henricus Regius (1598-1679).
Gravure door T. Mathan
naar een schilderij van H.
Bloemaert.



‘Ons welbekende versje’
Exemplaren van de disputaties Physiologia sive cog-
nitio sanitatis, waarin het vers voor het eerst in druk
verscheen, zijn zeldzaam. Tot op heden zijn slechts
negen exemplaren bekend en deze bevinden zich
alle in buitenlandse bibliotheken. Het weerwoord,
dat Regius begin 1642 met behulp van Descartes
opstelde na een scherpe aanval op de nieuwe filoso-
fie door de theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676),
is overgeleverd in vier exemplaren en één ervan is
in het bezit van de Utrechtse universiteitsbiblio-
theek (afbeelding 2). Tegen Voetius brengt Regius
nogmaals in dat de vier zogenaamde elementen 
en hun primaire kwaliteiten (koud/warm, droog/
vochtig) te reduceren zijn tot de kwantiteit, vorm
en beweging van onzichtbare deeltjes. Zijn vers
vinden we terug op bladzijde 19, nu voorafgegaan
door de opmerking ‘zeer bekend is immers ons
tweeregelig versje, Mens, mensura, quies […]’ 
(afbeelding 3).

De faam, die de dichtregels inmiddels hadden
verworven, was koren op de molen van Maarten
Schoock (1614-1669), een Utrechtse alumnus en
inmiddels professor in Groningen. In 1643 schreef
hij op verzoek van Voetius een werk tegen Descar-
tes’ filosofie dat te Utrecht verscheen onder de 
ironische titel De bewonderenswaardige methode van
de nieuwe filosofie van René Descartes (Admiranda
methodus novae philosophiae Renati Des Cartes) (afbeel-
ding 4). Aan de hand van het versje gaat Schoock
nader in op de cartesiaanse fysica en drijft de spot
met Regius’ ijdelheid. ‘De medicus van Descartes
heeft deze beginselen in het volgende distichon
gevat, waarvan de gebeeldhouwde letters niet de
poort van de tempel van Apollo te Delphi moeten
opsieren maar de polen van de wereld zelf’. Na het
motto geciteerd te hebben, vervolgt Schoock: ‘Als
onze profeet in het Grieks gezongen zou hebben,
zou ik wel geloofd hebben dat het ging om een hei-
melijk gestolen orakel van de Sybille’. Meer terzake
stelt Schoock dat de keuze van de beginselen arbi-
trair is en dat sommige bovendien onderhevig zijn
aan een regressus: beweging bijvoorbeeld kan
onmogelijk een eerste principe zijn, omdat het zelf
weer uit iets anders verklaard zou moeten worden. 

Accidenten en modi
Het cartesiaanse vers werd ook door de calvinisti-
sche theoloog Jacobus Revius (1586-1658) uit Leiden
aangehaald en neergesabeld in zijn eveneens in
1643 verschenen De gezuiverde Suarez (Suarez repurga-
tus). In dat werk ontdeed Revius de neo-scholastie-
ke wijsbegeerte en theologie van de Spaanse theo-
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Titelpagina van H. Regius,
Responsio (Utrecht, 1642)
(Utrecht ub, Pamflet ub

673a).
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H. Regius, Responsio
(Utrecht, 1642), p. 19
(Utrecht ub, Pamflet ub
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loog en filosoof Fransciscus Suárez (1548-1617) van
haar rooms-katholieke dwalingen, om zodoende
een zuiver protestantse leer uit te ziften. Maar er
was ook plaats voor dwalingen van meer recente
datum, waaronder die van Descartes. Terwijl Revi-
us zijn pijlen richt op het versje van Regius, vraagt
hij zich af hoe Descartes en de zijnen zonder de
scholastieke substantieleer het principe van leven
denken te verhelderen. Immers, als het leven van
dieren te verklaren zou zijn met ‘de juiste disposi-
tie der delen’, zoals Regius stelt, wat is dan nog het
verschil tussen een klok of een dier of een plant?
Mens kan het niet zijn, want dieren ontberen een
ziel; noch quies, want dan zou de aarde zelf leven 
(de aarde is uiteraard in rust, het is de zon die om
de aarde draait!); noch motus, want dan leeft ook de
bal die door de lucht zoeft, enzovoort.

Regius was weinig onder de indruk van alle 
kritiek. Trots herhaalde hij de dichtregels in zijn
belangrijkste werk Fundamenta physices (1646) en de
herdrukken daarvan in 1654 en 1661. De publicatie
van de Fundamenta physices bleek helaas fataal voor
de vriendschap tussen Descartes en Regius. De
belangrijkste splijtzwam betrof Regius’ opvatting
over mens, de menselijke ziel. Tot afgrijzen van 
Descartes betoogde de Utrechtse hoogleraar dat de
Openbaring ons weliswaar leert dat de ziel onder-
scheiden is van het lichaam en onsterfelijk, maar
dat men op louter rationele gronden ook kan vol-
houden dat de ziel slechts een ‘modus’ of een
bepaalde toestand van het lichaam is, die uiteinde-
lijk met het lichaam teloorgaat. Revius had aldus
de vinger op de zere plek gelegd, toen hij stelde dat
de cartesiaanse degradatie van de accidenten tot
‘modi’ gevaarlijk was.

De internationale zegetocht
Tot dusverre beperkte de bekendheid van het vers
zich tot de grenzen van de Republiek, maar in 1662
beleefde het zijn definitieve internationale door-
braak. In dat jaar publiceerden Antoine Arnauld
(1612-1694) en Pierre Nicole (1625-1695) La logique ou
l’art de penser, een door Descartes geïnspireerde logi-
ca (afbeelding 5). Plichtsgetrouw behandelen de
auteurs de categorieën van Aristoteles, de grondbe-
grippen van de logica die de (neo-) scholastieke tra-
ditie eeuwenlang hadden bepaald. Deze tien cate-
gorieën of predicamenten geven de gezichtspunten
weer waaronder men een ding kan beschouwen:
substantie, eigenschap, grootte, verhouding, actie,
lijden, wanneer, waar, plaats en toestand. Zonder
zich bijzonder misprijzend uit te laten, laten de
schrijvers er geen misverstand over bestaan hoe zij
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Titelblad van M. Schoock,
Admiranda methodus
novae philosophiae Renati
des Cartes (Utrecht, 1643)
(Utrecht ub, y oct 1932).
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Titelblad van A. Arnauld en
P. Nicole, La logique ou
l’art de penser (Parijs, 1662)
(Utrecht ub, 524 f 28).
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tegen deze indeling aankijken. Het is bovenal een
willekeurige keuze, zo benadrukken zij. Ter verge-
lijking geven ze de opsomming die de nieuwe filo-
sofen hanteren: ‘Mens, mensura, quies …’ (p. 52). 
De Logique genoot snel grote internationale repu-
tatie en zo ook het kleine versje van Regius. Zodra
de Logique in een Latijnse vertaling verscheen, wijd-
den de Philosophical Transactions van de Royal So-
ciety er een bespreking aan, constaterend dat ‘very
many of those that dissent from Aristotle find
more cause to adhere to the import of these two
lines: Mens, mensura, quies …’ (vol. 9, 1674). Dankzij
de Logique vond het vers tevens zijn weg naar het
bijzonder invloedrijke Dictionnaire historique et criti-
que (1697) van Pierre Bayle (1647-1706), die het, wel-
iswaar in een voetnoot, citeerde. En tenslotte,
dankzij de Logique figureert het vers zelfs in het
moderne overzichtswerk The Cambridge History of
Seventeenth-Century Philosophy (i, 111).

Regius zal echter met gemengde gevoelens de
internationale triomfen van zijn versje hebben
gadegeslagen. De Logique liet zijn naam onvermeld
en ongetwijfeld was dat met opzet gebeurd, omdat
Regius na zijn breuk met Descartes door de overige
cartesianen verafschuwd werd. Het gevolg was 
dat ook in de zojuist genoemde publicaties men
vergeefs zoekt naar de naam van de auteur van 
het vers. 

Een collegedictaat uit Douai
De Utrechtse universiteitsbibliotheek bezit een
interessant collegedictaat dat met de Collectie 
Thomaasse in 1971 verworven werd (hs 17 c 23).
Het dictaat is de schriftelijke neerslag van een
introductiecursus logica, dat vermoedelijk in 1708
werd opgetekend door de uit Antwerpen afkomsti-
ge Johannes Nicolaas Peerbooms († 1754). De docent
in kwestie was Antoine Lengrand, filosofieprofessor
aan het Collège Royal te Douai. Lengrand was carte-
siaan en jansenist bovendien, en zijn opvattingen
brachten hem regelmatig in conflict met de theolo-
gische faculteit van de universiteit van Douai, die
hem meermaals trachtte te laten verwijderen. Ver-
geefs, want in 1721 schrijft men dat de inmiddels
op leeftijd gekomen Lengrand al bijna veertig jaar
aan het Collège Royal doceerde. Er is van hem
slechts één publicatie bekend en een zeldzaam
exemplaar daarvan bevindt zich in de collectie van
de Utrechtse universiteitsbibliotheek (afbeelding
6). In dit werk, Concordia fidei et rationis (1711), breekt
Lengrand de lans voor Descartes’ verklaring van de
transsubstantiatie, een gewaagde onderneming
omdat deze leer officieel door Rome was verboden.
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Terug naar het collegedictaat van Peerbooms.
Lengrand laat zich erin onmiddellijk kennen als
een overtuigd voorstander van de cartesiaanse filo-
sofie. Peerbooms noteerde keurig dat we, hoewel
we aan alles kunnen twijfelen, er niet aan twijfelen
dat we bestaan, en derhalve is de eerste zekere ken-
nis: ik die denk bestaat (‘ego qui cogito existo’, f. 6r). 
De scholastieke logica wordt weliswaar grondig
behandeld, maar na de opsomming van de aristote-
lische predicamenten volgen, men raadt het al, de
categorieën van de moderne filosofen, samengevat
in het versje van Regius. Zoals hierboven gezegd,
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Titelblad van A. Lengrand,
Concordia fidei et rationis
(Douai, 1711) (Utrecht ub,
319 e 29).



was het de Logique die het vers een plaats gaf in het
logisch curriculum, maar uit het dictaat van Peer-
booms blijkt dat het vers inmiddels nog een ander
vehikel had gekregen om in het geheugen van de
studenten gegrift te worden.

De boom van Descartes
Het handschrift is verlucht met een serie platen ter
illustratie van de behandelde materie en volgens de
aantekeningen van Peerbooms werden ze ook wer-
kelijk door Lengrand besproken. De gravures zijn
vervaardigd door de koninklijke graveur Étienne
Gantrel (1646-1706) uit Parijs en de serie omvat
naast het titelblad Palatium sapientiae (‘Paleis van de
wijsheid’) (afbeelding 7), waarop de student zijn
naam en de cursus kon vermelden, nog eens twin-
tig platen die op treffende wijze een overzicht bie-
den van menselijke kennis en wetenschap. De eer-
ste zes platen zijn historisch-wijsgerig van aard,
daarna volgen platen met uitbeeldingen van onder
meer de vacuümexperimenten van Pascal en Torri-
celli, met allerhande wetenschappelijke meet- en
weeginstrumenten, mechanica, optica, enzovoort.
Het is een prachtig pedagogisch hulpmiddel voor
de student, die met behulp van de platen de colle-
gestof kon memoriseren. In het dictaat van Peer-
booms zijn alleen de eerste vijf platen te vinden, die
hij fraai heeft ingekleurd. 

Onze aandacht wordt getrokken naar de platen
vier en vijf. Op plaat vier zien we op een ereboog de
borstbeelden van de drie grote antieke denkers
Socrates, Aristoteles en Plato (afbeelding 8). Links
en rechts op de pilaren staan de tien aristotelische
predicamenten, ‘Substantia’ (substantie), ‘Quanti-
tas’ (eigenschap) […] ‘Passio’ (lijden), ‘Ubi’ (waar),
enzovoort. In het midden dan de toepassing van
deze categorieën in de zogenaamde boom van Por-
phyrius waarin de ontologische trappen te zien
zijn, waarmee men vanaf de individuele mens
‘Socrates’ aan de voet van de boom kan opklimmen
via mens, dier, levend, lichaam tot het meest alge-
mene begrip substantie.

Plaat vijf heeft het opschrift Cartesii stemma gen-
tilitium (‘De geslachtsboom van Descartes’) (afbeel-
ding 9). De plaat maakt op plastische wijze duide-
lijk dat de oude filosofie plaats moet maken voor
Descartes. Twee putti hebben de ereboog van plaat
vier gesloopt en de borstbeelden van de oude filoso-
fen zijn naar beneden gestort, waar ze door studen-
ten (?) nog eens letterlijk op de hak genomen wor-
den. Midden boven zien we het familiewapen van
Descartes geflankeerd door twee engelen, die tri-
omferend de loftrompet steken. Daaronder dan de
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Palatium sapientiae. Titel-
blad van het collegedictaat
van Antoine Lengrand opgete-
kend door Johannes Peerbooms
(Douai, [1708]). Transcriptie:
Philosophia dictata ab
erud. domino Anthonio
Lengrand S.T.L. artium

doctore philosophiae pro-
fessore primario atque
insignis ecclesiae collegia-
tae S. Amati canonico,
recepta vero Ioanni Nicolao
Peerbooms Antverpiensi.
Duaci in Collegio Regio
(Utrecht ub, Hs 17 c 23).
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Plaat iv in de serie gravures
van Étienne Gantrel, getiteld
Categoriae Aristotelis
(Utrecht ub, Hs. 17 c 23,
plaat xv).
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‘boom van Descartes’, die geen genealogische boom
is maar, zoals het opschrift laat lezen, de ‘cartesi-
aanse reeks van substanties’ uitbeeldt. Onder de
top vinden we de uitsplitsing van substantie in
lichaam en geest, welke twee lijnen onder bij de
stam weer samen komen in ‘Homo’, de mens.

Onderweg is er plaats voor al het stoffelijke en
onstoffelijke, ja er is zelfs gedacht aan de menselij-
ke ziel na de dood (‘Anima post mortem’). Tenslotte
haasten twee figuren zich links en rechts omhoog
om de aristotelische predicamenten weg te hakken
en te vervangen door het moderne alternatief
‘Mens, mensura, quies, motus, positura, figura,
Sunt cum materia cunctarum exordia rerum’. Hoe
wijdverbreid de platen van Gantrel waren en wan-
neer ze precies gemaakt zijn, zou nader onderzocht
moeten worden, maar dat ze gretig aftrek vonden
onder alle studenten bewijst een ander collegedic-
taat dat mij onder ogen is gekomen. Het is een fysi-
cacursus uit 1704, die eveneens uit Douai afkomstig
is en wel van de Jezuïetenschool het Collège d’An-
chin, dé concurrent van het Collège Royal. Ook dit
dictaat bevat de gravures van Gantrel (en wel com-
pleet). Het toont aan dat, tot op zekere hoogte, het
cartesianisme aan het begin van de achttiende
eeuw algemeen aanvaard was. Vereeuwigd in de
gravure van Gantrel liftte het vers van Regius mee
met dit succes.

Slot
Eenmaal genesteld in de standaard inleidingen in
de logica wist het vers van Regius zich tot in de
tweede helft van de achttiende eeuw te handhaven.
Echter, uiteindelijk begon het onderscheid tussen
de oude en de nieuwe categorieën te vervagen,
omdat ze altijd in één adem genoemd werden. Ver-
schillende moderne overzichten van de geschiede-
nis van de wijsbegeerte vermelden het vers, maar
het wordt soms aangezien voor een middeleeuws
rijmpje of zelfs toegeschreven aan Porphyrius. De
aartsconservatieve denker Joseph de Maistre (1753-

1821) maakt het nog het bontst: ‘Aristote disait,
autant qu’il me souvient aujourd’hui 29 juin 1805
de ce que j’ai appris au collège en 1765: Mens, mensu-
ra, quies, motus, positura, figura, Sunt cum materia cunc-
tarum exordia rerum’. De Maistre heeft waarschijn-
lijk nooit geweten wie de echte auteur was, en het
is veelzeggend dat hij het vers aan Aristoteles toe-
schrijft. Het meest opmerkelijk van al is echter dat
De Maistre na veertig jaar het ezelsbruggetje zelf
nog foutloos uit zijn geheugen kon opdiepen. Als 
er een top-10 van filosofische ezelsbruggetjes zou
bestaan, zou het versje van de Utrechtse professor
daarin hoge ogen gooien.

Noot
Mijn dank gaat uit naar drs. Grace P. Swart van de Uni-
versiteitsbibliotheek Utrecht, die mijn aandacht vestig-
de op het collegedictaat van Antoine Lengrand en mij
zeer behulpzaam was in het onderzoek. Dank ben ik 
ook verschuldigd aan het Antiquariaat Forum (’t Goy-
Houten) voor de vriendelijke bereidwilligheid, waarmee
ik het collegedictaat afkomstig uit het Collège d’Anchin
(1704) mocht inzien.
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