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“De laatste en diepste betekenis is voor ons verborgen. Wanneer het einde van de wereld nadert, zullen alle wezens geopenbaard worden, van het laagste tot het hoogste, van het eerste tot
het laatste. Het zal duidelijk worden wat ieder wezen was en is,
wat de bedoeling was van zijn staan en gaan, wat zijn taak en zijn
betekenis was.
Dan zal blijken wie op grond van waarheid heeft geschreven
en wie met onwaarheden heeft gehandeld, wie wel en wie niet
de essentie heeft te pakken. Iedereen wordt gewogen naar zijn
inzet, zijn ernst, zijn waarachtigheid.
De harten van alle mensen zullen openbaar worden, met
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mijn geschriften overlaten, zodat niets verzwegen blijft; en zo
zal het dan ook gebeuren. Want God maakt het licht openbaar,
dat wil zeggen, iedereen zal zien hoe het geschenen heeft.”
Paracelsus, Boek over de nimfen (Sudhoff XIV, 150-151)
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Inleiding
Wie ‘pest’ hoort, zal direct aan de ‘zwarte dood’ denken, de ziektegolf die in 1347 door heel Europa trok en, volgens de laagste schatting,
aan een kwart van de bevolking ofwel 25 miljoen mensen het leven
kostte. Vóór die tijd waren er regelmatig pestuitbraken in Europa, die
steeds lokaal en van tijdelijke aard waren. Slechts één keer eerder was
er sprake van een pandemische pest: de ‘pest van Justinianus’, vanaf
542, die 60 jaar duurde en in heel Europa woedde. Vanaf 1348 bleef
de pest gedurende ruim drie eeuwen in Europa endemisch.
Maar wat is ‘de pest’? Tegenwoordig luidt het antwoord: een
infectieziekte die wordt opgewekt door de bacterie Yersinia pestis. Dit
antwoord past bij een kijk op ziekte die opkwam in de 19e eeuw. Vroeger betekende ‘pest’ gewoon ‘plaag’ of ‘epidemie’ in het algemeen;
pas later werd het de aanduiding van een bepaalde ziekte. Het staat
helemaal niet vast dat wat in de 16e eeuw pest werd genoemd – het
onderwerp van dit boek – hetzelfde was als wat wij eronder verstaan.
En geen historicus kan met zekerheid aangeven of het bij de ‘Justiniaanse pest’ in de 6e eeuw en de ‘zwarte dood’ in 1347 – 1352 om de
ziekte ging die door Yersinia pestis wordt opgewekt, ook al is het onderzoekers gelukt de pestbacterie in het tandmerg van enkele personen
op een pestkerkhof van 1348 in Zuid-Frankrijk aan te tonen.1 Want
wat valt daaruit af te leiden? Met deze constatering bij enkele personen is over het verloop van de epidemie nog niets gezegd. Bovendien
maken zowel de mens als de met de ziekte geassocieerde bacterie een
ontwikkeling door. Het verschijningsbeeld van de door deze bacterie
verwekte ziekte hoeft in de loop van de eeuwen niet hetzelfde te blij-
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ven. Over het algemeen zijn nieuw optredende ziekten in het begin
het meest verwoestend; in de loop van de tijd pleegt de dodelijkheid
af te nemen, terwijl de besmettelijkheid toeneemt.
Aan de hand van historische beschrijvingen is het niet mogelijk een retrospectieve diagnose te stellen. Bij alle vroeger ‘pest’
genoemde epidemieën kan het om – volgens moderne classificatie
– heel verschillende ziekten gaan die met de toenmalige middelen
niet nauwkeurig te onderscheiden waren. Deze met moderne ziektebeelden te willen identificeren blijft speculatie. Naast de ‘eigenlijke’
pest was er vaak sprake van honger, ondervoeding, sociale onrust
en andere al dan niet besmettelijke ziekten, zoals lepra, tuberculose,
vlektyfus. Al deze factoren versterken elkaar; het resultaat is een zogenaamde syndemie.
Het gaat hier dus niet om pathogenen. Waar het om gaat, is hoe de
mensen toen – in dit geval in de 16e eeuw – de ziekte beleefden, hoe
ze er duiding aan gaven en ermee omgingen.

van de ouders hebben altijd de tendens gehad het zaad te vergiftigen.
Dit gif is tot aan de huidige tijd zodanig toegenomen dat niets van
de tegenwoordige ziekten nog op de oude lijkt, en van onze tijd tot
het laatst zal er nog veel meer bijkomen, zodat de volgende ziekten,
als God niet milder wordt, ongeneeslijk zullen worden. Deze ingewortelde vergiftiging is een van de oorzaken dat de pest en andere
aanvallen vanuit de hemel de mens zo makkelijk ontsteken en aan het
wankelen brengen. Hierdoor worden nu duizenden geïnfecteerd waar
tweeduizend jaar geleden nog geen honderd zouden zijn aangetast.
Bovendien treden de ziektegolven na drie, vier, vijf jaar opnieuw op,
terwijl dit vroeger in vijftig jaar niet zou zijn gebeurd. Dit is ook het
geval met de pest.” 3
Deze kijk van Paracelsus op ziekte werd door zijn tijdgenoten
beslist niet gedeeld. Voor de grote meerderheid onder hen waren
ziekten onveranderlijke grootheden die al in de Oudheid uit en te na
waren bestudeerd en beschreven, en Galenus, Avicenna en consorten
waren de vrijwel onbetwiste autoriteiten. De pest werd door Paracelsus’ collega’s in het kader van de viersappenleer beschreven als een
miasma, een ziekteverwekkende stof in de lucht, die het lichaam binnendringt en daar in eerste instantie het hart aantast. Gevolg hiervan
is dat het bloed wordt vergiftigd, waardoor het hele samenspel van
lichaamssappen volledig wordt verstoord.
Al vanaf het einde van de 15e eeuw waren talrijke geschriften over
de pest in druk verschenen. Aan de ene kant gaat het om traktaten
van artsen, vaak gericht tot een algemeen publiek, maar ook tot vakgenoten, die aanwijzingen bevatten hoe de lezers zichzelf ofwel hoe
de artsen hun patiënten het beste konden beschermen en genezen.
Daarnaast zijn er de verordeningen van overheden, waaronder de
Ordnung in Sterbennden Lewffen van 1534 uit Sterzing, de eerste pestverordening van Tirol, waarvan verderop nog sprake zal zijn.

Kijk op ziekte
Ziekten, en de voorstellingen over ziekten, veranderen continu.
Het enige wat constant is, is het feit van de verandering. Dat wist niemand beter dan Paracelsus: “Je kunt [een ziektebeeld] niet beoordelen
aan de hand van ziektebeschrijvingen omdat [1] soms verschillende
dingen door elkaar gehaald worden, [2] omdat ons van een ziekte
soms geen beschrijving door de auteurs uit de Oudheid bekend is, en
[3] omdat er nieuwe ziekten bijkomen. Want zoals één ziekte na de
andere is ontstaan, is ook een arts na de ander geboren, en de laatste
heeft meer ervaring dan de eerste. Niemand moet menen dat ten tijde
van de oude auteurs alle ziekten bekend zijn geweest, want ziekten
verschillen van andere dingen in de schepping in zoverre dat ze niet
geschapen zijn, maar optreden ten gevolge van natuurlijke afbraakprocessen en de zaken waarmee we geconfronteerd worden.” 2
“Adam en Eva waren gezond. Kaïn en Abel al minder, en zo werd
het steeds erger. Want de ongezonde personen hebben hun ongezondheid bij de conceptie op hun kinderen overgedragen. De ziekten

13

Inleiding

14
De pest – een metabletische ziekte?

Een van degenen die het diepst hebben nagedacht over het wezen van
verandering, is prof. Jan Hendrik van den Berg met zijn metabletica, de leer
der veranderingen.4 Hij legt een verband tussen het optreden van de pest
en de opening van het menselijk lichaam die, stap voor stap gedurende een
periode van meer dan drie eeuwen, door de anatomie werd gerealiseerd.
In de prille 14e eeuw legde Mundinus te Bologna de eerste snede in
een menselijk lichaam. “Hij deed zijn best een inhoud aan te wijzen en te
beschrijven; een dode inhoud” (p. 123). Zo'n veertig jaar later werd Europa
geteisterd door de zwarte dood. “Pest is de ziekte die de dood brengt in
een weerzinwekkende, afstotende gedaante. Pest doet het lichaam vergaan terwijl het nog leeft. Pest is de dood bij leven” (p. 122). Ziehier de
eerste associatie.
Mundinus zag nog niets. Het lichaam was wel open, maar het gaf zijn
geheimen nog niet prijs. Vesalius was, in 1543, de eerste die iets zag. Maar
hij geloofde nog niet wat hij zag. Beter gezegd, hij geloofde wat hij niet
zag. Hij zag geen gaten in het harttussenschot, maar was overtuigd dat
ze er moesten zijn – want Galenus had het gezegd. De enige die op dat
moment wel zag wat hij zag, was Da Vinci; maar zijn studies kregen geen
bekendheid. Voltooid werd het werk van Mundinus door William Harvey,
de ontdekker van de bloedsomloop. Zijn boek verscheen in 1628. Pas nu
was het lichaam echt open. Zo'n veertig jaar later brak in Londen de laatste
grote pestepidemie uit, the great plague, die zich snel over heel Europa
verspreidde en twintig jaar duurde. “Het was deze pest, die de intocht van
de dood in het menselijk lichaam besloot. Op dat tijdstip was het menselijk
lichaam voor het eerst werkelijk gelijk aan de dood” (p. 231). Daarna werd
de pest opnieuw tot een lokaal en tijdelijk fenomeen, om algauw uit Europa
te verdwijnen.
Als dit inderdaad een vast patroon is, zou vóór de ‘pest van Justinianus’
ook een belangrijke verandering moeten hebben plaatsgevonden; en die
zou tegen het jaar 500 uitgekristalliseerd moeten zijn, als we ervan uitgaan
dat de ‘incubatieperiode’ van een pestepidemie zo'n veertig jaar duurt.
Inderdaad is de 5e eeuw een tijd van gigantische omwentelingen. Het voormalige West-Romeinse Rijk is in handen gekomen van nieuwe veroveraars.
De Grote Volksverhuizing is afgesloten. Er ontstaan nieuwe talen, nieuwe
wetten, nieuwe gewoonten. Maar vooral de innerlijke wereld is veranderd.
De oude goden zijn dood en hebben plaats gemaakt voor God. Het leven
op aarde wordt van ondergeschikte betekenis, waarmee ook de kijk op
het lichaam verandert – al is een concrete gebeurtenis zoals de daad van
Mundinus of de ontdekking van Harvey in dit geval niet aan te wijzen. In
ieder geval constateert Van den Berg “een omwenteling waaruit de gehele,
alle variaties overkoepelende, algemeen westerse levensstijl is ontstaan”
(p. 129). Zie ook het kader over anatomie op pagina 49.
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Een conflict tussen vakgenoten
Een van de medische traktaten dat karakteristiek is voor het genre,
zal ik hieronder wat uitgebreider bespreken, zodat duidelijk wordt
voor welke achtergrond Paracelsus zijn gedachten heeft gevormd
en waar hij nieuwe en andere inzichten presenteert. Het gaat om het
boekje van de vier Augsburgse stadsartsen Adolph Occo, Johannes
Tieffenbach, Gereon Sayler en Wolfgang Talhauser: Was die Pestilentz
an jr selbs sey, dat in 1535 in Augsburg werd gedrukt. Van de auteurs
is de laatstgenoemde in verband met Paracelsus bijzonder interessant:
aan Wolfgang Talhauser heeft Paracelsus een jaar later, naast koning
Ferdinand, zijn in Augsburg uitgegeven Große Wundarznei opgedragen,
waarbij hij Talhauser prijst als iemand die zich ervoor inzet het ware
fundament van de geneeskunst te doorgronden, en die dag in dag uit
het nut voor zijn patiënten op het oog heeft: “Als God maar wilde dat
alle artsen een dergelijke instelling hadden en omwille van hun patiënten over de fundamentele zaken wilden nadenken!” 5 En hij vraagt
Talhauser zijn werk onpartijdig te beoordelen en te verdedigen.
Ondanks het feit dat hij er met zijn visie op geneeskunst praktisch
alleen voor stond, heeft Paracelsus altijd geprobeerd om, meer op
menselijk dan op professioneel vlak, bruggen te slaan tot collega’s
door werken aan hen op te dragen. Zo heeft hij het boek De Gradibus
et Compositionibus, waarover hij in Bazel college had gegeven, aan zijn
oud-studiegenoot Christoph Clauser in Zürich opgedragen, met het
verzoek het daar in de druk te bezorgen – waar deze geen gevolg
aan heeft gegeven. Het Opus paramirum, een van de hoofdwerken
van Paracelsus, is opgedragen aan de burgemeester en stadsarts van
St. Gallen, Joachim von Watt. Paracelsus stelt hem in zijn opdracht
in het vooruitzicht om samen met hem “onvergeten [te] blijven bij
allen die de geneeskunst dienen”, mocht het Paracelsus lukken om
“erkenning en inzicht in de dingen van de natuur bij [hem] wakker te
roepen”.6 Het wekt misschien geen verbazing dat doctor Vadianus
hier nooit op reageerde.
Talhauser reageerde wel; zijn antwoord is opgenomen in de eerste
druk van de Große Wundarznei. De geneeskunst zelf, zegt hij daarin, is
tegenwoordig zwaar ziek en verzwakt. Hij noemt doctor Manardus
van Ferrara – bij wie Paracelsus mogelijk nog in de collegebank heeft
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ben; tenslotte heeft noch Hippocrates noch Galenus daarover gerept.
De belangrijkste, achterliggende oorzaak echter is de “ondoorgrondelijke, gerechte wil van God”.
Vervolgens worden adviezen gegeven om besmetting te voorkomen. Voor de profylactische maatregelen bestond in die tijd een vaststaand, aan Galenus toegeschreven schema, dat ook door deze auteurs
wordt gevolgd. Het gaat om de zogenaamde sex res non naturales, dus
zes factoren die geen deel uitmaken van het lichaam zelf, maar er van
buitenaf op inwerken. Deze zes zijn lucht, eten en drinken, slapen en
waken, lichaamsbeweging en rust, uitscheidingen en afscheidingen, en
de gemoedstoestand. De res naturales daarentegen zijn de factoren die
wel deel uitmaken van het lichaam, namelijk de elementen, constituties, lichaamssappen, lichaamsdelen en -functies.

Ten aanzien van de lucht worden volgende aanwijzingen gegeven:
vermijd de luchten uit zuid en west, sluit ramen en deuren vóór zonsondergang, laat de maan niet in je kamer schijnen. De stadsartsen
bespreken hier ook het meest populaire advies in die tijd, namelijk
vluchten, en wel ‘zo vroeg mogelijk, zo ver mogelijk, en zo laat mogelijk terugkomen’. Hierbij plaatsen ze twee kanttekeningen: ten eerste,
er is niets op tegen om te vluchten mits je daarmee geen zorgplichten
of andere taken verzaakt. En ten tweede: minstens zo belangrijk is de
innerlijke vlucht, ‘met het gemoed’. Fysieke afstand helpt weinig als je
daarbij bang en kleinmoedig bent.

Het titelblad van het
pestboekje van de Augsburgse stadsartsen Adolph
Occo, Johannes Tieffenbach, Gereon Sayler en
Wolfgang Talhauser: Was
die Pestilentz an jr selbs sey,
Augsburg 1535.
De volledige tekst op
de pagina luidt:
“Wat de pest op zichzelf is, met haar oorzaken
en behandeling, ten bate
en profijte van de eerbare
en wijze burgemeester
en raad en tevens de hele
gemeenschap van de stad
Augsburg, door de aldaar
aangestelde doctores.
Met een korte weerlegging van een aantal grove
dwalingen die, in tegenspraak met de geschriften
van de auteurs uit de Oudheid en redelijke argumenten, bij ons plaatsgrijpen.”
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Vluchten voor de pest

De vraag of je voor de pest mag vluchten, werd in die tijd veel bediscussieerd; onder andere Luther 11 en de theoloog en reformator Andreas
Osiander 12 hebben zich erover uitgelaten.
Voor Luther zijn er in principe twee situaties: als het vluchten in tegenstrijd is met het Woord van God, als je God erdoor zou verloochenen, moet
je nog eerder voor de dood kiezen. Ook als er mensen zijn voor wie je
verantwoordelijkheid draagt, hetzij in een geestelijke of in een wereldlijke
functie, mag je hen niet in de steek laten, tenzij er anderen zijn die jouw
taak overnemen. Maar als je door geen verplichtingen bent gebonden, mag
je als je bang bent, gerust vluchten. Dat is een natuurlijke neiging, en het
is ons zelfs door God geboden voor ons lichaam te zorgen en ons leven te
bewaren. En wat betreft de mensen die doorslaan naar de andere kant en
geen enkele voorzichtigheid in acht nemen: dat heeft niets te maken met
op God vertrouwen, maar betekent God op de proef stellen. Zo iemand
zou door God weleens als moordenaar van zichzelf veroordeeld kunnen
worden. Tenslotte heeft God zelf de geneeskunst geschapen – net wat
Paracelsus zegt.
Osiander is een stuk radicaler. Hij beschouwt het als stom en onchristelijk om te willen vluchten; dat zou het alleen maar erger maken. De
ervaring heeft hem geleerd dat degenen die erg bang zijn, in de regel ten
onder gaan, terwijl degenen die hun taken waarnemen, juist gered worden.
Vrees en vlucht zijn een teken van zwaar ongeloof. Ook al gebruik je goede
geneesmiddelen – waar het geloof ontbreekt, zullen die weleens schadelijk
kunnen uitpakken. Je kunt heel veel tegenspoed ervaren die je aan de duivel toeschrijft, terwijl het gewoon de natuurlijke werking van overdreven
vrees is – al is het waar dat het de duivel is die je deze vrees inprent. Waar
het ware geloof is, is er geen vrees. Hoe en waarheen we wel moeten vluchten: door berouw en boetedoening van de zonden weg, en door het ware en
oprechte geloof tot het Woord van God.
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Maar de Augsburgers hebben nog meer te melden over de lucht:
vochtige, mistige lucht is schadelijk, net zoals de lucht in diep gelegen
woningen, in de buurt van het riool en bij slagers. Het is belangrijk de
huizen schoon te houden, geen afvalwater op straat te lossen, want
stank brengt rotting met zich mee, en ook geen was op straat op te
hangen, die de lucht kan vervuilen. Geadviseerd wordt op een aantal
plaatsen in de stad dennen- of eikenhout te branden, en dat iedereen
drie of vier keer daags een goed brandende gloed in huis haalt om daar
kruiden op te roken: jeneverbessen, het wortelhout van de jeneverstruik, mirre, wierook, laurierbladeren, aloë, rozemarijn, cipres, kruidnagels. De woningen kunnen worden besprenkeld met een aftreksel
van rozen, lavendel, wijnruit of kruidnagels. Wie ziek is geweest, en
ook bezoekers en verzorgers moeten een aantal weken niet onder de
mensen komen. Anderen doen er goed aan om telkens wanneer ze
naar buiten gaan, kruiden in de mond te dragen, zoals maagwortel 13,
engelwortel 14, vuurwerkplant15, kruidnagels of nootmuskaat, om de
ingeademde lucht te zuiveren. Zo volgen er nog wat suggesties. Een
goed middel tegen stank en rotting is ook wekelijks een paar handen
vol ongebluste kalk op het riool te gooien. Op de graven zou dat ook
moeten gebeuren, om veel ellende in de lente te voorkomen.
Over eten en drinken luiden de adviezen: eet maar twee keer daags
en houd op voordat je verzadigd bent. Eet niet te veel verschillende
dingen door elkaar, zoals vlees en vis. Wat “het lichaam glibberig en
week maakt”, zoals vijgen en druiven, kan beter in het begin van de
maaltijd worden genuttigd. Kies bij voorkeur voedsel dat makkelijk
te verteren is, zoals patrijzen, fazanten, leeuweriken, bosvogels – al
het gevogelte dat niet bij het water woont. Kippen zijn bijzonder
goed wanneer ze nog geen eieren hebben gelegd. Jonge duiven die
net leren vliegen, vers gevangen herten en ander wild zijn in hun aard
koortswerend en niet schadelijk. Haas, van nature koud en droog,
maakt het bloed dik, maar zuivert wel de maag; indien nog jong, is die
niet gevaarlijk. Hetzelfde geldt voor reeën. Vlees van jonge runderen,
‘s ochtends gegeten door mensen die hard werken, is prima, als je maar
alles vermijdt wat slijmig is, zoals hersenen, merg, enzovoorts. Varkensvlees is warm en vochtig, en moeilijk te verteren. Zacht gekookte
of gepocheerde eieren met een beetje azijn zijn gezond voedsel;
sowieso is het een goede zaak om vaak azijn te gebruiken. Knoflook

kan niet genoeg worden geprezen; niet voor niets werd die door Galenus de ‘triakel van de boer’ genoemd. Uien zijn minder goed omdat
ze in tegenstelling tot knoflook dorstig maken, maar als je vol grof,
slijmig, taai vocht zit, zijn ze zeer nuttig. Bij het eten mogen citroenen, limoenen, kappers, olijven en rozijnen worden gebruikt; ook
pijnboompitten, amandelen en granaatappels kunnen geen kwaad.
Maar verder wordt fruit ontraden, want het bevordert alleen maar de
rottingsprocessen bij koortsige en pestachtige ziekten. Galenus heeft
het goed verwoord: dat namelijk alle fruitsoorten volzitten met een
kwaadaardig vocht. Zodra dit in het lichaam wordt afgebroken, neemt
het de natuur aan van een schadelijke artsenij. Voor het gewone volk
is daarom niets schadelijker dan fruit eten en op laag gelegen, vochtige plaatsen wonen. Witte groentes zijn uitermate schadelijk; ook
kool en snijbiet zijn weinig waard. In principe hebben alle groentes
een kwalijke eigenschap; en wie per se wortels en bladgroentes wil
eten, moet ze goed koken bij het vlees. Rijst, gerst en linzen zijn toegestaan, bij voorkeur in een goede vleesbouillon gekookt en met azijn
gezuurd. Brood moet goed gebakken zijn en mag niet te oud, maar
ook niet te vers zijn. Kaas wordt niet goed verteerd. Vis kun je beter
niet eten, of anders alleen vissen die uit stromend water afkomstig
zijn. Geen melk; die rot en bederft snel in de maag. Soep moet niet te
vaak op het menu staan, en het wordt aanbevolen daarin vijf of zes
hele peperkorrels mee te koken. Bij alle bereidingen dient veelvuldig
gebruik te worden gemaakt van het volgende poedermengsel: kaneel,
kardemom, rode rozen, foelie, saffraan (die mag je ook weglaten), en
voor koude, vochtige mensen bij vochtig weer ook gember. Zout is
nuttig omdat het rotting tegenwerkt.
Drank: het beste is heldere, welriekende, droge witte wijn. Ook
wijn van absintalsem, betonie of jeneverbessen. Geen dik bier of
nieuwe, troebele of dikke rode wijn, en ook geen malvasia- of muskaatwijn. Aan kinderen moet je helemaal geen wijn geven, om hersenen en andere organen niet te verzwakken. Als je geen wijn hebt,
kook dan een drank van kaneel, anijs of galangal 16. Of maak een
vruchtenwijn van zuurbessen of jeneverbessen. Gewone, arme mensen hebben vaak een nogal schadelijke instelling, aangezien ze in deze
tijden meer dan anders de neiging hebben zich te overeten. Galenus
zegt dat in dit geval noch purgeren noch aderlaten helpt.
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Een uitzonderlijk standpunt
Een uitzondering hierop vormt Alexander Seitz (1470 – 1545), een
arts uit Marbach, die in 1522 een traktaat over de pest heeft gepubliceerd,28 waarin hij ten aanzien van de ‘goddelijke straf ’ het volgende
stelt: al zullen we een dergelijke straf heus wel verdiend hebben, het
idee dat de huidige pest speciaal als straf door God gestuurd zou zijn,
is een misvatting. Alle dingen in de schepping hebben hun eigen aard
en hun eigen taak; in zoverre is alles wat gebeurt, indirect van God
afkomstig, die alles geschapen heeft. De actuele pest is echter een
natuurlijke werking van de eigen aard en loop van de hemel en in het
bijzonder van Saturnus. Het leven van de mens is mogelijk dankzij
vocht en warmte, en wordt vernietigd door een overmaat aan koude
en droogte. Nu heeft iedere ster een eigen manier om op ons in te
werken – en de aard van Saturnus is koud en droog. Waarom heeft
God die nare Saturnus dan geschapen, zou je kunnen vragen. Het
antwoord van Seitz: “Dat weet God wel, en die verklapt het aan niemand. Maar je zou een slechte schilder zijn als je alleen een engel kon
schilderen en geen duivel. Waarlijk, door de ongelukkige gesternten
moeten we het geluk leren zien en daardoor dankbaar worden jegens
God. Wie het bittere nooit heeft geproefd, weet het zoete niet te
waarderen.” 29
De drie tekens Tweeling, Weegschaal en Waterman zijn vochtig
en warm van aard; zij doen de mens leven – een werking die door de
droge, koude Saturnus teniet wordt gedaan wanneer hij onder deze
tekens passeert. Door de geweldige strijd tussen Saturnus en Waterman ontstaan giftige dampen, die onze lucht verpesten. “De sterfte
is dus het gevolg van de oude omloop en aard van de hemel en van
Saturnus, en niet van een afzonderlijke, nieuwe beschikking of straf
door God – maar dat betekent niet dat de sterfte onontkoombaar is
en door gebed niet afgewend kan worden.” 30
En over de vraag of je voor de pest mag vluchten: het is dwaasheid om te menen dat God al van tevoren heeft bepaald wie er zullen
sterven. Het moment en de vorm van de dood staan niet bij voorbaat
onherroepelijk vast – want dat zou betekenen dat een moordenaar
gedwongen zou zijn om te moorden, en daardoor een schandelijke

29

dood zou sterven. Dan zou de mens onterecht verdoemd worden.
Maar God heeft ons een eigen wil gegeven. Het getuigt van hoogmoed en betekent God verzoeken om te zeggen dat je God je arts wilt
laten zijn. Tenslotte heeft God de val van Lucifer en van Adam ook
niet verhinderd. En Seitz haalt – net als Paracelsus – Jezus Sirach aan
met de woorden: “Eer de arts, God heeft hem geschapen, en uit de
aarde heeft Hij de geneesmiddelen geschapen.” 31

Alexander Seitz

Na deelname aan de ‘Arme Konrad’, een opstand van boeren en burgers in 1514 in Württemberg die uiteindelijk bloedig wordt neergeslagen,
moet Seitz vluchten en verblijft hij in ballingschap in Zwitserland. Hij voert
een praktijk in Baden in de Aargau, waar hij een werkje over badplaatsen
schrijft, waarin hij ook in het algemeen ingaat op leven en dood van de
mens. In 1519 wordt hij stadsarts in München. In ambtelijke documenten
is sprake van zijn bijzondere verdiensten in de tijd van de pest. Maar na
een traktaat over aderlating dat hij aan burgemeester en raad van de stad
opdraagt en waarin hij de gebruikelijke aderlatingen tijdens de zwangerschap hekelt, die tot veel miskramen leiden, en daarbij heftig tekeergaat
tegen de Beierse doctores, wordt hij in 1521 ontslagen. Hij vestigt zich in
Reutlingen, moet echter ‘vanwege het evangelie’ spoedig weer vertrekken.
In Straatsburg wordt hij vriendelijk opgenomen, maar daar zijn er al te
veel artsen, schrijft hij aan Zwingli, met het verzoek hem een betrekking
in Bern of Solothurn te verschaffen, waar gebrek aan artsen heerst. Zwingli brengt hem in Zürich onder, maar ook hier wordt hij gauw verdreven.
Hij trekt naar Bazel, waar hij algauw weer in godsdienstige en politieke
con�licten verzeild raakt, die van 1529 tot 1534 blijven aanslepen. Met
Zwingli en Oecolampadius is hij inmiddels gebrouilleerd; hij schijnt zich
bij de wederdopers te hebben aangesloten. Over de rest van zijn leven is
niets bekend.32
Een onrustige levensloop, die sterk aan de biogra�ie van Paracelsus
doet denken. Zouden de twee elkaar ontmoet hebben? Qua tijd en plaats is
het mogelijk; de zielsverwantschap vraagt erom.
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De pestverordening van Sterzing
Het tweede genre pestliteratuur betreft de verordeningen die
in tijden van pest door plaatselijke overheden werden afgekondigd.
De eerste pestverordening in het graafschap Tirol werd in 1534 in
Sterzing uitgevaardigd – hetzelfde jaar waarin Paracelsus dit plaatsje
aandeed en er zijn Boekje over de pest voor de stad Sterzing schreef. Dit
gebeurde echter, zo blijkt uit zijn nawoord, niet ‘in opdracht van de
stad’, zoals tegenwoordig graag wordt geclaimd.33
De Sterzinger pestverordening was blijkbaar niet afkomstig van de
Opper-Oostenrijkse regering in Innsbruck, maar werd afgekondigd
door de landrechter, de bergrechter en de stad Sterzing. Het is echter
mogelijk dat de bepalingen van meer dan lokale betekenis waren, aangezien de Opper-Oostenrijkse regering bij pestuitbraken in Innsbruck
graag naar Sterzing uitweek.34

Het graafschap Tirol in de 16e eeuw.

Titelblad van de Sterzinger
Ordnung in Sterbennden
Lewffen 1534.
Südtiroler Landesarchiv,
Bozen.
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De verordening 35 bestaat uit veertien punten, die de volgende
bepalingen behelzen:
1. Er zal een processie worden gehouden waar iedereen, jong en
oud, mannen en vrouwen gescheiden, aan deel moet nemen
om God te vragen ieders zonden te vergeven en zijn goddelijke
toorn te beteugelen. Op klokslag middag zal iedereen neerknielen en God met een Onzevader, een Weesgegroet en een geloofsbelijdenis smeken deze plaag af te wenden. Wegblijven wordt
bestraft.
2. Er wordt van overheidswege een aderlater in dienst genomen om
bij iedereen bij wie het nodig mocht zijn, aderlatingen te verrichten en de nodige behandeling te geven.
3. Voor de armen wordt een ziekenhuis ingericht. De patiënten
moeten er ‘s nachts, of althans ‘s avonds laat of ‘s ochtends
vroeg worden gebracht, om mensen geen schrik aan te jagen.
4. Ieder huis, van arm of rijk, waar de ziekte heeft toegeslagen, gaat
op slot; niemand mag er nog in of uit. Wie vóór dat moment de
stad wil verlaten, mag dat doen.
5. Er zullen een of twee personen worden benoemd om de opgesloten zieken van eten, drinken en andere levensbehoeften te
voorzien. Voor wie er niet meer voor kan betalen, moet een regeling worden getroffen. In de kerk zal geld worden ingezameld
voor deze mensen.
6. Daarnaast zullen een of twee personen in dienst worden genomen om de zieken te verzorgen.
7. Ook een grafdelver zal in dienst worden genomen.
8. Deze moet zijn werk zo onopvallend mogelijk doen, voor het
vervoer een lichte kar gebruiken waarvan de wielen met vilt zijn
bekleed, met een opbouw erop, en de doden alleen vervoeren op
momenten dat er geen mensen op straat zijn.
9. Er wordt een priester benoemd om de zieken het sacrament toe
te dienen en anderszins bij te staan.
10. Bedelaars mogen niet meer langs de deuren gaan.
11. Geen herbergier noch wie dan ook mag onderdak geven aan
personen die uit een plaats afkomstig zijn waar de pest heerst.
12. Geen zieke mag het openbare bad bezoeken; dit verbod geldt tot
zes weken na genezing. Op overtreding staat een hoge straf.

13. Bewoners van een huis waar iemand ziek is geweest, mogen
de eerste dertig dagen daarna niet buiten komen (bij meerdere
zieken: dertig dagen na overlijden van de laatste), tenzij ze uit
Sterzing weg willen trekken – maar in dat geval mogen ze binnen
de genoemde termijn niet terugkeren.
14. Dode dieren mogen niet dicht bij de stad worden achtergelaten
of begraven. Ook hier staat een zware straf op.
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Wat opvalt, is dat niets wordt gezegd over luchtkwaliteit, het
schoonhouden van huizen en straten, voeding en leefstijl; hierin
onderscheidt de Sterzinger verordening zich van andere pestverordeningen uit de 16e eeuw. En wat ons misschien nog meer bevreemdt:
er worden allerlei mensen aangesteld, waaronder een aderlater die ook
‘erzneÿet’, dus ook andere medische handelingen verricht en medicamenten voorschrijft, maar van een behandeling door artsen is geen
sprake – geen vruchtbare aarde voor de intenties van Paracelsus.

De vroege 1530er jaren in het leven van Paracelsus
“Er woont daar een lomp, onbehouwen slag mensen, die op dit
soort dingen niet letten, dus bij hen word je er niet wijzer op. Want
in Zwitserland zijn er hoge bergen, zoals de Gotthard-gletsjer, de
Hocken [de Haken bij Schwyz?], en andere [bergpassen] die dagelijks
gebruikt worden en waar je veel volk tegenkomt; ook de Vogelberg [in
de Adula-groep], de Splügen, de Sechmer [Segnes in de Tödi-keten?],
de Albula, de Buffalora en Feldier [Fellaria in de Bernina-groep?], de
Bernina. Maar op al deze plaatsen zijn geen gefundeerde aanwijzingen
te verkrijgen, alleen maar kletspraat.” Paracelsus was op zoek naar de
meest efficiënte behandeling van bevriezingsletsel en hoopte daar in
het Zwitserse hooggebergte, waar dit het meest voorkomt, de beste
informatie over te vinden, zo vertelt hij in de Große Wundarznei van
1536. “Zo ben ik ook over de Penser Joch getrokken. Verder naar de
Krimmler Tauern, de Felber Tauern, Fusch, de Rauriser Tauern en
dergelijke, door de hooggelegen mijnbouwgebieden zoals de Schneeberg bij Sterzing. Hier komen dit soort letsels veel voor, maar je hoeft
bij niemand hulp of een doelmatige therapie te verwachten.” 36
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opgeroepen om zelf zijn best te doen “om de kunst van de bereiding
te leren en ervaring op te doen”.

de ongerijmdheid hiervan aan te tonen, voert hij argumenten aan die
afkomstig zijn uit het eigen arsenaal van de schoolgeneeskundigen:
als het om een aandoening van deze organen zou gaan, zou dat uit
de uroscopie 49 moeten blijken. Ook zouden er dan veel meer bijkomende symptomen moeten zijn. Verder kunnen de artsen aan de
hand van het afgetapte bloed al net zo min iets constateren als aan de
hand van de urine. En ten slotte bestaan er enorme verschillen tussen
deze organen, terwijl voor alle pestsoorten dezelfde geneesmiddelen
worden gebruikt.
Paracelsus’ eigen theorie luidt: de pest is een wond, en wel een
wond die door wezens ‘van boven’ is geslagen. Ziekmakende pijlen,
afgeschoten door goden, zijn een motief dat we al in de Griekse
mythologie aantreffen, maar dat ook in de Bijbel voorkomt.50 In de
late Middeleeuwen waren plaatjes waarop een straffende God de
mensen met pestpijlen beschiet, wijd verbreid.

De pestboeken uit Nördlingen
Al vier of vijf jaar eerder had Paracelsus in Nördlingen Twee boeken
over de pest geschreven, waarvan in boek I de achtergronden worden
behandeld, in boek II – summier – de praktijk.
Gewoontegetrouw begint hij met een weerlegging van de gangbare opvattingen, in dit geval de voorstelling van de pest als een
ziekte van hart, hersenen, lever, milt of andere organen: bij pestbuilen aan het hoofd zou de pest in de hersenen zitten, bij builen onder
de oksels in het hart, bij builen in de liesstreek in lever of milt. Om
Arcana

“Een arcanum is alleen datgene wat onstoffelijk en onsterfelijk is, wat
een eeuwig leven heeft. We moeten begrijpen dat het boven alle natuur
staat, en inzien dat het niets menselijks is. Op deze wijze moeten we
naar de arcana kijken. Vergeleken met ons lichaam zijn ze onstoffelijk en
hebben ze een wezen dat ver uitsteekt boven ons eigen wezen; zoals wit
en zwart. Een arcanum heeft de macht ons te veranderen, te verbeteren,
te hernieuwen, te herstellen – in zoverre kunnen we het met de arcana
van God vergelijken. Weliswaar zit in onze arcana niet de eeuwigheid
of een hemelse symfonie, maar we kunnen ze ten opzichte van ons toch
als hemels beschouwen omdat ze ons lichaam in leven houden en een
wonderbaarlijke werkzaamheid in ons ontplooien, meer dan we met ons
denken kunnen doorgronden. Wat we in de geneeskunst arcana noemen,
verhoudt zich tot ons lichaam zoals het arcanum van God zich tot onze
arcana verhoudt. (...) We hebben dus aan de ene kant het arcanum van
God, dat wil zeggen, een arcanum in zijn wezen, en aan de andere kant het
arcanum van de natuur. Want ‘arcanum’ betekent alle eigenschappen of
krachten van een ding, maar dan duizend keer beter [dan bij het ding zelf].
En we kunnen wel gerust stellen dat er ook een ‘arcanum van de mens’
bestaat: dat zijn alle krachten die hij verworven heeft en in de eeuwigheid
zal behouden.”
(Neun Bücher Archidoxis in Sudhoff III, 138-139)
“Een arcanum is een machtige hemel in de hand van de arts.”

(Elf Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten, Sudh. I, 29)

Losbladige prent
van de straffende God,
Augsburg, ca. 14601470, naar Horanin.
God schiet vanuit
zijn wolk pijlen af op
de zondige mensheid.
Links op zijn kruis
knielend Christus,
die naar zijn wonden
wijst. Rechts Maria,
met een beschermende
geste naar de biddende
mensen.
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Paracelsus ziet de rol van God iets anders, maar in de pijl ontwaart
hij meer dan pure symboliek. Voor hem schuilt er een medische waarheid in: de pest is een wond en moet als zodanig worden behandeld.
De ‘doctor in beide takken van de geneeskunst’ – titel die in de
tijd dat hij in Ferrara afstudeerde, door de Noord-Italiaanse universiteiten werd verleend – heeft altijd benadrukt hoe belangrijk het is
deze twee takken duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zo beschrijft
hij al in het Volumen paramirum de twee groepen van artsen: de intern
geneeskundigen en de chirurgen. Het principiële verschil tussen
de twee benaderingen heeft volgens hem te maken met de richting
waarin de ziekte zich ontwikkelt. Zo hebben bijvoorbeeld koorts en
pest dezelfde oorsprong, maar bij koortsen komt het tot rotting van
binnenuit; deze vallen onder de competentie van de intern geneeskundige. De pest daarentegen begint aan de buitenkant en eindigt in
het midden. Deze ziekte behoort derhalve tot het werkterrein van de
chirurg. Een ander verschil bestaat erin dat datgene wat volgens de
natuurlijke orde naar de emunctoria 51 streeft, allemaal inwendig is, terwijl datgene wat onnatuurlijke uitgangen zoekt, chirurgisch is. En als
een ziekte zich zichtbaar manifesteert, is er sprake van een wond; wat
onzichtbaar is, behoort tot de interne geneeskunde.52
Aan de pest zitten twee kanten, want net zoals bij andere wonden
kunnen er complicaties optreden. Dit vraagt om een tweeledige aanpak: Paracelsus eist “dat de arts en chirurg die de pest behandelt, een
chirurgisch werkende intern geneeskundige is, en niet zomaar iemand
die meent als chirurg te kunnen optreden” (p. 95). Dat laatste slaat
op de gangbare praktijk: zoals ook de Sterzinger pestverordening laat
zien, was de medische behandeling van pestpatiënten vaak het werk
van aderlaters, en deze waren geen academisch opgeleide artsen, maar
kwamen uit de gelederen van de barbiers en badmeesters.
De pest is een werking vanuit de hemel; Paracelsus gebruikt hiervoor de term impressie. Impressies, of indrukken, zijn vruchten van het
element hemel, door anderen vuur genoemd, zoals planten de vruchten van het element aarde zijn en mineralen de vruchten van het element water.53 De plaatsen waar over het algemeen de builen ontstaan,
zijn de enige plekken waar de mens vatbaar is voor de impressie van de
pest, alsof hij een harnas in zijn huid draagt die op deze drie plekken
gaten vertoont.

In het geval van de hemel is echter, in tegenstelling tot de aardse
elementen, een ‘bovennatuurlijke’ werking in het spel. Deze zou je
magisch kunnen noemen, en Paracelsus vergelijkt ze met wat een
sterke imaginatie teweeg kan brengen. De begrippen natuur en
bovennatuur worden niet duidelijk van elkaar afgegrensd; de bovennatuur is hier niet zozeer een gebied boven de natuur, maar eerder het
bovenste deel van de natuur, en mag zeker niet verward worden met
het domein van God of van het eeuwige.
En nu komt de clou: de oorsprong van de pest ligt niet in de hemel,
maar in de mens. De hemel is alleen een intermediair. Het gaat om een
proces in twee stappen: van de mens gaat een invloed uit, de influentie,
die opstijgt tot de hemel en daar wordt omgevormd tot de pest, die
als impressie weer op ons neerdaalt. De influentie van de mens bestaat
uit haat en nijd enzovoorts. Je zou dus kunnen zeggen: de pest is het
resultaat van een werking die je met zwarte magie kunt vergelijken.
Het aangrijpingspunt in het lichaam waar de pest-impressie een
stoffelijke vorm aanneemt, zegt Paracelsus, is het sulfur. Sulfur is niet
de stof zwavel, maar het is, naast sal en mercuur, een van de drie basisprincipes – of processen of bouwstenen – waar alles uit bestaat (zie
kader p. 46).
Om te verduidelijken hoe een geestelijke werking een materieel
proces in gang kan zetten, gebruikt Paracelsus de analogie van de
basilisk, het fabeldier dat doodt door zijn blik.54 Een exemplaar hiervan, getekend door Paracelsus’ tijdgenoot Albrecht Dürer, staat op
het omslag van dit boek.
Belangrijk is de constatering dat deze impressie grote delen van de
samenleving treft en geen onderscheid kan maken tussen individuen.
Het zijn dus niet noodzakelijkerwijs de grootste haatzaaiers die door
de pest worden geveld. Hoe vreemd zijn beschrijving op ons ook
mag overkomen, het grote verschil met de gangbare opvatting in zijn
tijd is duidelijk: Paracelsus beschouwt de pest niet als het werk van
een straffende of wrekende God, maar als een soort bovennatuurlijk,
doch als het ware natuurwetmatig verlopend proces dat door mensen
in gang is gezet. De rol van God als ‘veroorzaker’ beperkt zich ertoe
dat Hij de kosmos heeft geschapen en deze met bepaalde machten en
wetmatigheden heeft uitgerust.
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Sulfur, mercuur, sal

“Uit het sulfur groeit het lichaam, dat wil zeggen, het hele lichaam is sulfur, en dit sulfur is zo subtiel dat het vuur het opeist en het verteerd wordt
zonder dat dit zichtbaar is. Er zijn velerlei soorten sulfur: het bloed is een
soort sulfur, het vlees een ander soort, de belangrijkste organen weer een
ander soort, het merg nog een ander enzovoorts. Dit zijn vluchtige vormen
van sulfur. De botten, en dat zijn er ook verschillenderlei, zijn eveneens
soorten sulfur, maar deze zijn vast. Wanneer ze door de wetenschap worden ontleed, blijkt de aard van elk van deze soorten sulfur.
De vastheid van het lichaam danken we echter aan het zout; dat wil
zeggen, zonder sal zou er niets tastbaars zijn. Want aan het zout zijn de
hardheid van diamant, de hardheid van ijzer, de zachtheid van lood, de
zachtheid van albast en dergelijke te wijten. Alle processen van verstarring
en stolling hebben met zout te maken. Daarom is er in botten, bloed, vlees,
hersenen en dergelijke telkens een ander soort sal aan te treffen. Want net
zoals er verschillende soorten sulfur zijn, zijn er ook diverse soorten sal.
De derde is mercuur; dit is het vloeibare. Alle stoffen hebben hun vochten waar ze uit bestaan. Het bloed, het vlees, de botten, het merg bevatten
dus elk een vocht – dit is mercuur. Het is slechts één mercuur, die echter net
zo veel gedaantes en verschillende vormen kent als er soorten sulfur en sal
zijn. Nu moet de mens een lichaam hebben, hij moet een zekere compactheid, dat wil zeggen vastheid hebben, en hij moet vocht hebben; deze drie
vormen de mens, dat wil zeggen, slechts één stoffelijke vorm. U moet dus
weten dat er één lichaam is, maar drie substanties.”
(Sulfur, mercuur, sal – de oerkrachten van de wereld, 165-167)

Voor de behandeling van wonden, zegt Paracelsus, zijn er in principe twee mogelijkheden: van buitenaf of van binnenuit; waarbij dat
laatste verreweg de voorkeur verdient. Als wondheelkundige had hij
in zijn jonge jaren als legerarts op diverse veldtochten ruime ervaring opgedaan. Zo vertelt hij althans in zijn Spital-Buch: “Ik heb ook
in Nederland, in Romagna55, in Napels, gedurende de Venetiaanse,
Deense en Nederlandse oorlogen een enorm aantal mensen van
koortsen bevrijd en hun gezondheid hersteld terwijl ze wel aan een
veertigtal inwendige ziekten leden” 56 – de enige passage in zijn werk
die wat licht werpt op deze periode in zijn biografie. Hij maakt hier
bezwaar tegen hen die hem alleen voor wondheelkundige laten doorgaan en zijn werk als intern geneeskundige ontkennen.
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In de Große Wundarznei, het eerste boek waarmee hij als medisch
auteur bekendheid kreeg – en het enige werk van grotere omvang
dat bij zijn leven gedrukt werd – benadrukt Paracelsus hoe belangrijk
het is dat beide takken van geneeskunst worden ingezet; dus ook bij
wonden die door het zwaard zijn geslagen. Het is zijn overtuiging
dat “alle chirurgische aandoeningen door inwendige geneesmiddelen
genezen kunnen worden”.57 De uitwendige behandeling moet vooral
bescherming bieden, dus de randvoorwaarden scheppen waardoor
de genezing van binnenuit, door de eigen, aangeboren geneeskracht
geholpen door inwendige middelen, kan plaatsvinden.
En “het hoogste geneesmiddel voor alle wonden”, zegt hij in het
Nördlinger pestboekje, “is de inwendige mumia”.
Mumia

Mumia was tot lang na de Middeleeuwen de handelsnaam van een farmaceutisch gebruikt poeder bestaande uit vermalen Egyptische mummies.
Oorspronkelijk was mumia de Arabische term voor aardpek of asfalt, dat al
in de Oudheid als geneesmiddel werd gebruikt. Vanwege de gelijkenis met
de in de Egyptische mummies aangetroffen balsemingsproducten werd het
woord later voor de gemummi�iceerde lichamen gebruikt. Samen met de
naam werd mettertijd ook de geneeskracht van aardpek aan de lichamen
in hun geheel toegeschreven, waarop een levendige handel in mummies
ontstond.
Paracelsus geeft wederom een nieuwe betekenis aan dit begrip: “De
gebalsemde mensenlichamen zijn niet de echte mumia. De echte en krachtigste mumia is het lichaam van een mens die een onnatuurlijke dood sterft,
met een gezond lichaam en zonder ziekten.”
(Philosophiae tractatus quinque, in Sudhoff XIII, 344)

Maar een mens hoeft niet eens dood te zijn om mumia op te leveren:
“Er bestaat nog een andere mumia, namelijk de mumia die van een levend
lichaam wordt gescheiden en toebereid. Want iedere mens kan zijn lichaam
tot mumia omzetten, zonder schade aan lijf en leven.”
(Philosophiae tractatus quinque, in Sudhoff XIII, 346)

“Want mumia is de mens zelf, mumia is de balsem die wonden geneest.”
(Sulfur, mercuur, sal – De oerkrachten van de wereld, 187)

“In de eerste plaats is mumia datgene wat alle wonden heelt; dit is de
zoete mercuur. (...) Mumia is een vocht, door het hele lichaam verdeeld. (...)
De natuur van het lichaam draagt haar eigen genezing bij zich, net zoals een
jonge boom, die een beschadiging door zijn eigen mumia weer herstelt; zo
is het ook bij de mens.”
(Drei Bücher der Wundarznei, in Sudhoff VI, 62)
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[Boekje over de pest voor de stad Sterzing,
een kort overzicht met beproefde recepten]
Voor de eerbare, omzichtige en wijze heren
burgemeester en raad van de stad Sterzing
Niet voor niets, eerbare en wijze heren, heb ik dit kleine boekje
aan u opgedragen, met de bedoeling dat het aan de hele gemeenschap
ten goede komt. De pest steekt momenteel weer de kop op, en zowel
de invloed van de hemel als ook de eigenschappen van de aardbol
geven voldoende aanleiding om te vermoeden dat het tot een heftige
uitbarsting zal komen. Van een aantal boeken die van ambtswege
zijn verspreid, wil ik mij distantiëren. Daarin worden behandelingen
voorgesteld die nergens op gebaseerd zijn en aan niemand baat noch
troost bieden waar dit het meest nodig zou zijn. Deze werken blijken nutteloos te zijn en verdienen verder geen aandacht. God – als
een vriendelijke vader van wie ziekte en gezondheid afkomstig zijn
– toont zijn mildheid door de geneeskunst. In zijn schriften houdt Hij
ons voor dat Hij de arts heeft geschapen en de geneeskrachtige planten uit de aarde laat groeien, zoals een wijze man ons leert,58 en dat
de zieken een arts nodig hebben.59 Het is mijn taak als arts u hierop
te wijzen.
Zodoende heb ik, omdat ik zie dat hier behoefte aan bestaat, heel
in het kort een overzicht samengesteld inclusief beproefde recepten.
Daarin geef ik de krachten van de geneesmiddelen aan, in plaats van
naar welluidende, mooie woorden te zoeken. Deze middelen moeten
gebruikt, vervaardigd en gegeven worden zoals hieronder beschreven,
om het grootste deel van de patiënten tot de gezondheid terug te roepen en te genezen. De onderstaande recepten en aanwijzingen verdienen het volste vertrouwen, aangezien ze bevestigd en onderbouwd
zijn door vele jaren ervaring.
Destijds heb ik op de universiteit van Bazel een aantal van deze
punten en paragrafen niet minder uitgebreid uit de doeken gedaan.
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Het is echter een absolute vereiste dat de hemel en de getroffen
streek met elkaar in verband worden gebracht. Deze concordantie
heb ik hier bijzonder zorgvuldig uitgewerkt om samen met de recepten ook de inclinatie aan te geven.
Zodoende, eerbare, omzichtige en wijze heren, heb ik dit boek
in vier hoofdstukken ingedeeld en heb ik afgezien van het nutteloze
geklets dat soms gebezigd wordt. Daarbij heb ik precies aangegeven
wat de meest essentiële punten zijn, om dit voor eenvoudige mensen
makkelijker toegankelijk en begrijpelijk te maken. We kunnen troost
vinden in het feit dat een pestuitbraak weliswaar verschrikkelijke toestanden oplevert en voor velen de dood kan betekenen, maar dat God,
die ook in zijn werken geloofd en geprezen wil worden, zich welwillend betoont in de geneeskunst, die in staat is om het voornemen van
de dood voor het grootste deel teniet te doen en af te wenden.
Ik hoop hiermee voor u, eerbare heren, en de hele gemeenschap
van nut geweest te zijn, en neem onderdanig afscheid.
Uw dienstwillige
Theophrastus von Hohenheim
Doctor in beide takken van de geneeskunst

Hoofdstuk I
Korte aanwijzing hoe je de ziekte kunt herkennen en genezen
Om de pest te herkennen, moet u weten dat ze in twee vormen
optreedt: één verloopt inwendig, de andere dringt naar buiten. De
inwendige pest brengt geen uitwendige tekenen voort, alleen van
binnen een snel oplopende hitte, hoofdpijn en dergelijke. De andere
verschijnt uitwendig bij de oren, onder de oksels en in de liesstreek.
Zo zijn er ook twee manieren van behandeling, een voor elk van de
twee vormen.
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In de eerste plaats moet u op de tekenen letten: bij koude rillingen,
hitte, uitzinnigheid en afwezigheid van tekenen op de drie genoemde
plaatsen gaat het om een inwendige pest. In dat geval moet u geen
aderlating doen zoals gebruikelijk bij de uitwendige pest, maar zijn er
drie aderen die u kunt openen: voor het hoofd op de duim, verder de
vena mediana [cubiti], en voor de lever op de kleine vinger. Niet alle drie,
maar een of twee, naar het oordeel van de arts.
Vervolgens moet u de tekenen, het gedrag en de bewegingen van
de zieke in het oog houden en overeenkomstig dit gedrag en de klachten het geneesmiddel voorschrijven. Geef eerst de verderop beschreven drank in,60 dan zal de patiënt zweten. Laat dit zweten minstens
vier of vijf uur doorgaan; hierdoor wordt het bloed gezuiverd en de
vergiftigde lichaamssappen worden door het zweet uitgedreven.
Als dit gebeurd is, moet u opletten welke bijkomende symptomen
de zieke ontwikkelt.
Als hij in een diepe slaap valt, moet u hem daar op de volgende
manier uithalen:
Pak een handvol betonie 61,
een handvol majoraan,
een handvol salie,
een handvol bloembladeren van wilde rozen,
en evenveel vlierbloemen.
Breng deze kruiden aan de kook in een mengsel van half wijn,
half rozenazijn en laat dit een beetje doorkoken. Druk de kruiden
vervolgens uit, maak er een warm kompres van en leg dat om het
hoofd. Zodra ze koud worden, warmt u ze weer op in het genoemde
wijn/azijn-mengsel en legt u ze weer op. Doe dit een aantal keren achter elkaar, dan verdwijnt deze dodelijke slaap geleidelijk aan om plaats
te maken voor een zachte, natuurlijke slaap. Zo trekt die weg zonder
schadelijke gevolgen.
Als de patiënt misselijk is, kunt u dat op de volgende manier verhelpen:
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Boek I [De oorsprong van de ziekte]
I [Waarom de oorsprong niet
in de inwendige organen kan liggen]
Aangezien we in de geneeskunde niets anders hebben dan wat de
natuur ons leert, moeten we deze na God het meest liefhebben en
onderzoeken. Want wat bestaat er na God hogers dan de liefde tot
degenen die ons onderwijzen? En niet de mens maakt je tot arts, maar
de onmondige schepsels. Zodoende moet u weten dat er twee manieren zijn om je met geneeskunde bezig te houden: de ene is de weg van
het natuurlijk licht, de andere zoekt de brokstukken die als kruimels
van de tafel vallen.95 Waar het op aankomt, is te herkennen welke van
de twee wegen een arts bewandelt. Degene die overeenkomstig de
weg van de natuur handelt, stroomt over van de twee filosofieën 96, die
van de hemel en die van de aarde. De grote wetenschappelijke gave
waarover hij beschikt, is makkelijk te herkennen: leven, gezondheid,
ziekte noch dood is voor hem verborgen.
Hoe bedenkelijk is het daarentegen met het andere soort geneeskundigen gesteld! Moet u luisteren. Ze hebben allerlei weetjes, maar
kennen de ziekten niet waarbij ze van pas kunnen komen. Dat wil
zeggen, ze weten helemaal niet op welke ziekten hun vermeende
kunst van toepassing is. Maar wat is dat voor een kunst die al in lucht
oplost voordat de bijbehorende ziekte opduikt? Dat heeft niets met
geneeskunst te maken, maar met horen zeggen en uitproberen.
De basisregel van de geneeskunst luidt: voor iedere ziekte is er een
kunst. Heb je inzicht in de ziekte, kom je ook tot inzicht in de kunst.
Maar als je de kunst kent zonder de ziekte te kennen, kom je er maar
al te makkelijk bedrogen uit. Dit betekent dat we het eerst over de
oorsprong van de ziekte moeten hebben, vervolgens over de kunst
om deze ziekte te behandelen. Vandaar dat deze verhandeling uit twee
boeken bestaat.
Als de natuur ons geen aanwijzingen zou geven, zouden alle ziekten voor ons verborgen blijven. In het geval van de pest geeft ze ons
aan de hand van de plaatsen waar de ziekte zich manifesteert, in het
natuurlijk licht te verstaan wat de oorsprongen en achtergronden
ervan zijn. Als we de plaatsen niet begrijpen of kennen, is alles wat
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we ertegen doen, tevergeefs. Er zijn drie plaatsen waar de pest zich
vertoont: het gebied rond de oren, de oksels en de liesstreek.
Voordat ik dit verder uitleg: ik kies ervoor de weg van de natuur te
blijven volgen. Dit betekent dat mij niet blijkt dat de pest een ziekte
of infectie 97 van de hersenen is, van de lever, de milt, het hart of
andere dergelijke organen. Er wordt gezegd dat de pest bij de oren uit
de hersenen afkomstig zou zijn, die onder de oksels uit het hart en die
in de liesstreek uit de lever of uit de milt.
Dit is een grove vergissing. Want als het om een aandoening van
deze organen zou gaan zoals ten onrechte wordt gedacht, hoe zou het
dan mogelijk zijn dat er in de urine niets van te zien is? Daarin kan een
ziekte van deze organen immers niet onopgemerkt blijven; dat laten
de uroscopie-handleidingen zien, waarin alle ziekten van de organen
uitgebreid worden besproken.
Verder spelen deze organen een dermate belangrijke rol in het
lichaam dat er talrijke bijkomende symptomen zouden moeten zijn als
deze pestinfectie daar haar wortels of oorsprong in zou hebben. Ook
schrijft u aderlatingen voor die betrekking hebben op deze organen,
en aan de hand van het afgetapte bloed kunt u geen aandoeningen
constateren. Je kunt niet eens zeggen dat deze aderlatingen nuttig zijn
of nutteloos; ze zijn van evenveel nut als bij een gezond mens, waar
ze positief of negatief kunnen uitpakken.
En er is nog iets waar ik op moet wijzen: bekijk de natuur van de
hersenen, en bekijk de natuur van het hart. Zie hoezeer ze van elkaar
verschillen – zoals zwart en wit. En toch gebruikt u een en hetzelfde
geneesmiddel; dit kan alleen maar tot de dood leiden. Als een geneesmiddel goed zou zijn voor de hersenen en de pest uit de hersenen
zou verdrijven, dan zou de patiënt overlijden aan de pest uit het hart;
zo zeer zouden de twee pestsoorten van elkaar verschillen. Hetzelfde
geldt voor de lever en de milt.
U zult hiertegen inbrengen dat het één pest is, ongeacht waar
ze zich manifesteert, en dat zodoende ieder geneesmiddel voor alle
gevallen geschikt is; een afstemming op de bijzondere omstandigheden of een specifieke toepassing zou niet nodig zijn. Zo werkt het
niet in de geneeskunst. Want u moet naar het geïnfecteerde lichaam
kijken en een infectie door een ziekte net zo bekijken als een wond:
beide vereisen inzicht in de plek waar ze zich voordoen.
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Daarom kan de pest niet in verband worden gebracht met de
genoemde organen, want de hersenen reinigen zich niet via de oren98
noch het hart onder de oksels of de lever en de milt in de liesstreek;
dat is niet in overeenstemming met de anatomie. Zo is de pest ook
geen ziekte door iets overtolligs, ze is geen lichaamssap, ze is geen
infectie. Het is een vergiftiging waaruit de zweren ontstaan; zonder
vergiftiging kan zich geen zweer vormen. Hierop berust de kunst.
Verder zegt u ook: “De cholerici moeten oppassen”, “De sanguinici
worden getroffen”, “De melancholici zullen er niet aan ontkomen”,
of “De flegmatici worden zwaar vergiftigd.” Wat gaan deze dingen de
arts aan? Die zijn niet door artsen bedacht! Als we het erover moeten
hebben hoe de pest je treft, dan hebben we in waarheid geen serieuze
kennis op grond waarvan we zouden kunnen zeggen: jij moet oppassen, en jij, kijk uit, en jij, maak je uit de voeten. We weten er net zo
weinig van als van de bliksem. Die wordt in de bovenste hemelen
geboren; dat weten we. We weten ook dat die op de aarde moet vallen,
we weten hoe krachtig hij schiet, en dat hij vernielt en verbrandt wat
hij raakt. Maar we weten niet wat hij zal raken. Zo kunnen we uit het
schot [van de pest] niets afleiden – welke geslachten, welke constituties, welke plaatsen en huizen in het bijzonder geraakt zullen worden
of er vatbaar voor zijn; of we moeten het toevallig een keer goed
hebben. Daarom moeten we het over deze dingen niet hebben; dat is
in strijd met het natuurlijk licht.
En als een filosoof in de astronomie wilde zeggen: de Saturnusmensen, de Mars-mensen enzovoorts moeten oppassen – we hebben
toch op aarde nooit geweten wat de Saturnus of de Mars op aarde zou
zijn, die het doelwit zou zijn van het gesternte daarboven! Dat waren
allemaal praatjes op basis van vermeende ervaring. Ik wil dus een
einde maken aan de vergissingen waarop men zich gebaseerd heeft,
zodat het licht van de natuur zonder dwaling zijn weg kan gaan.

hij zich met geen ander lichaamsdeel bezighouden. Buiten dit gebied
hoeft u niet verder te zoeken en hoeft u zich om niets te bekommeren. Net zoals een wond op de plaats waar die zit, de basis is van
theorie en praktijk, en vervolgens van de bijkomende verschijnselen,
zo moet u ook de pest begrijpen, en niet anders. Want de pest is een
wond die door wezens van boven is geslagen, en verschilt in niets van
een wond die door mensen is toegebracht. In beide gevallen gaat het
om dezelfde theorie, om dezelfde praktijk volgens een en dezelfde
methode. Het enige verschil zit in de werking en in de simplicia 99;
dat komt doordat een slag van boven iets anders is dan een slag van
een mens.
De arts moet de pest dus als een wond beschouwen. U moet dan
ook voor beide gevallen hetzelfde leren. Beide wonden vereisen kennis van de eigenschappen van de betreffende plaats. Want er is een
middel dat wonden geneest, en zo is er ook een dat de pest geneest.
Hier kan de volgende gedachte opkomen: u ziet dat sommige wonden
dodelijk zijn. Waar komt dit anders door dan door de plaats, als die
zich dicht bij de wortel van het leven bevindt? Hiervoor is een ander
geneesmiddel nodig, dat meer is dan alleen een balsem. Zo kunnen er
ook bij de pest complicaties zijn op grond van de plaats.
U ziet dat [bij wonden] vaak sprake is van wondkoorts, andere
koortsen, aanvallen, reutelen, razernij, krampen, de menstruatie als
complicerende factor, chronische hitte, soms verstopping of diarree,
enzovoorts. Dit zijn complicaties die bij wonden kunnen optreden, en
er zijn er nog veel meer. Dezelfde complicaties kunnen ook bij de pest
optreden. Dit betekent dat de intern geneeskundige zijn geneeskunst
op een chirurgische manier moet beoefenen. Wie bij een wond de
wondkoorts geneest, is chirurgisch bezig. Nu zitten er twee kanten
aan, een chirurgische kant en een intern geneeskundige kant. En ik
wil dus dat de arts en chirurg die de pest behandelt, een chirurgisch
werkende intern geneeskundige is, en niet zomaar iemand die meent
als chirurg te kunnen optreden.
Hier laat ik het voor dit moment bij; met dit voorbeeld wilde ik u
aansporen de praktijk op deze wijze te beoefenen. Hoewel ik hier niet
de behandeling bespreek, heb ik dit voorbeeld aangehaald om mijn
onderstaande uiteenzetting beter begrijpelijk te maken. Hier in dit
hoofdstuk wilde ik u laten zien dat de pest een wond is, en u inzicht

II [De pest is een wond]
Ik heb al gezegd dat de arts zijn kennis en kunst moet ontlenen
aan wat de natuur aanwijst. Dit betekent dat de plaats van de ziekte
de aandacht van de arts naar het betreffende gebied leidt. Verder moet
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geven in de plaats, dus duidelijk maken dat de pest nergens anders
dan op de genoemde plaatsen haar oorsprong heeft. Dit laatste zal ik
hieronder verder uitwerken.
U weet van mijn beschrijvingen in andere boeken dat de grote
schepping de ouder van de microkosmos is.100 Dit betekent dat, aangezien de grote schepping uit vier delen [de vier elementen] bestaat,
er ook in de microkosmos vier delen zijn. En nu moet u weten dat
ieder deel [van de macrokosmos] het telkens gelijksoortige deel [in de
mens] kan treffen, en niets anders. Dat is de anatomie die de arts moet
kennen om het verband tussen de microkosmos en de grote schepping te begrijpen. Drie delen zijn hier voor ons niet van belang, maar
in het vierde deel is er een overeenkomst met een stuk van de hemel,
namelijk bij de oren, in de oksels en in de liesstreek. De hemel raakt
dus ‘zijn’ deel [in de mens].
En aangezien er in de hemel velerlei ouders zijn, worden ook velerlei [lichaams]delen geraakt; hun aantal is groter dan wij kunnen bevatten. Laten we als conclusie vasthouden dat de ouder van de microkosmos verschillende soorten vergiftigingen teweeg kan brengen. De
bedoeling hiervan is dat u dit voorbeeld begrijpt, waarin het alleen om
die bepaalde plekken gaat en geen andere plek gewond raakt – wat
natuurlijk niet wegneemt dat zo’n plek en de streek daarom heen één
zijn, namelijk een en hetzelfde fysiek lichaam. Het is alsof je zou zeggen: de wonde ontstaat daar waar het zwaard je raakt, en zo is het.
De wapens van boven treffen datgene wat er vatbaar voor is. Als
bijvoorbeeld ergens de bliksem inslaat, verbrandt hij alleen maar wat
van hout is. Hout is vatbaar voor het vuur; rotsen hebben er geen last
van. Dit voorbeeld wijst ons op het volgende: we moeten de microkosmos vergelijken met de onderdelen van de grote schepping. Je
moet er nu niet naar kijken dat de microkosmos één geheel is. Je moet
ernaar kijken dat de aardbol zijn onderdelen heeft, ondanks dat alles
één aarde is. Zo is het ook met de microkosmos.
Kijk naar dit voorbeeld: een regen die uit de hemel valt, heeft geen
werking op de rots noch op het zand noch op het hout, maar alleen
op de aarde. Daarin ontplooit hij zijn werking en komen zijn eigenschappen volledig tot uitdrukking: daaruit groeit het gras. Hetzelfde
kunnen we ook bij de mens zien: dergelijke impressies worden niet
opgenomen, tenzij er iets is wat er ontvankelijk voor is.

Een ander voorbeeld: iemand heeft een harnas aan en kan alleen
daar worden getroffen waar hij onbeschermd is. Nu is het hele lichaam
een harnas dat de impressie van de pest tegenhoudt, met uitzondering
van de drie genoemde plaatsen. Daar is het onbeschermd. Want daar
maakt de ziekte een opening in de onbeschermde plek, en aan deze
opening moeten we de oorsprong en de dader herkennen.
U moet weten dat de pest net zoals een wond een letsel is dat van
buitenaf wordt toegebracht. Een wond kan met zo veel geweld worden geslagen dat de slag doordringt tot in de hersenen of in het hart.
Zo kan ook de pest doordringen; in dit geval volgt een snelle en plotselinge dood. Dat gebeurt in meer of minder gevallen van de ziekte,
net zoals er grote en kleine wonden zijn.
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III [De ontmoeting tussen macro- en microkosmos:
een magische werking]
Aangezien er bij de pest geen andere oorsprong en geen andere
dader van de ziekte valt aan te wijzen dan alleen de hemel, moeten we
in de eerste plaats begrijpen op welke manier de hemel ons bereikt.
Want de ontmoeting tussen de planeet en ons lichaam, met de mogelijkheid om dit ziek te maken, is een andere dan zoals vermeld met
betrekking tot de regen en de aarde. Hoewel – zoals de regen zijn
oorsprong heeft in onzichtbare dingen en vervolgens zichtbaar wordt,
zo zijn ook de wapens van de hemel die ons verwonden, onzichtbaar.
Ze dringen in een lichaam zoals de regen [in de aarde], alleen [ze
worden] niet uitwendig [zichtbaar], maar [ontplooien hun werking]
inwendig in de microkosmos. We moeten dus inzien dat deze impressie
in wezen niet verschilt van de andere. Als een plek wordt geraakt die
daar vatbaar voor is, dan is ze dodelijk.
De bedoeling van dit hoofdstuk is alleen dat we er kennis van hebben waar de hemel een ingang tot ons heeft en dat [de ziekte] zich in
ons materialiseert. Daar moet u het volgende over weten. De microkosmos is van de vier delen van de grote schepping gemaakt zoals een
zoon van zijn vader; en een zoon houdt de eigenschappen van zijn
vader. Met deze eigenschappen staat nu de mens tegenover deze grote
schepping. De zoon en de vader verschillen van elkaar en zijn twee
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We komen dus tot de conclusie dat de pest een uitwendige ziekte
is, die op de [uitwendige] lichaamsdelen ontstaat. De oorsprong ligt
niet in de lichaamssappen, of wat verder de oorsprongen van andere,
natuurlijke ziekten zijn; deze worden hier allemaal uitgesloten.
En nog iets: de geneesmiddelen moeten [volgens een algemeen
aanvaarde regel] in het begin van de ziekte worden gegeven, binnen de twaalf uur. [Afgezien van het feit dat] ze toch niet helpen, is
de reden [van deze regel] dat ze bedoeld zijn om te voorkomen dat
het schot van buiten naar binnen dringt en het hart, de hersenen en
andere organen bereikt. Als dat niet de reden was, wat zou het uitmaken als de middelen later worden gegeven, dat wil zeggen, na de
eerste twaalf uur? Maar het is om deze reden, om de pest niet binnen
te laten dringen.
Als de ziekte van binnenuit naar buiten zou komen, zouden ze
andere geneesmiddelen [moeten] gebruiken. Daarom geven ze ook
preventieve middelen: om te verhinderen dat de pest binnendringt.
Zodoende betuigen ze door hun eigen recepten hoezeer ze zich vergissen wanneer ze zeggen dat de pest inwendig ontstaat en niet van
buitenaf komt. Want de praktijk, die alle dingen aantoont, verhindert
het binnendringen. Maar dat betekent dat de pest er [in eerste instantie] aan de buitenkant moet zijn, en niet binnenin.

het firmament dat in hem is. Het gebeurt dan ook dat een mens op
olympische wijze plannen tegen zijn vijanden smeedt, zodanig dat zijn
imaginatie tot impressie wordt, waardoor hij bij iemand die zwakker is,
zijn wil kan doordrukken. Nu moet er een medium zijn waardoor dit
gebeurt, aangezien voor alle dingen een medium nodig is – zonder
een medium gebeurt er niets.
De mens staat zelf aan het begin van zo’n betovering. Hij vat een
plan op, echter alleen door zijn voornemen kan hij het niet ten uitvoer
brengen. Maar het gesternte in hem wordt door hem beheerst, dat wil
zeggen, hij vergiftigt zijn eigen constellatie zodat deze zijn wil, zijn
gif opneemt. Als dit gif zich in zijn gesternte bevindt, dan is dit het
medium. Nu kan al wat gelijksoortig is, met elkaar in verband en bij
elkaar gebracht worden. De ander, die het doelwit is, vertegenwoordigt
net als de ‘tovenaar’ de hemel van de Olympus. Als de gesternten van
de imaginatie aan de twee worden onderworpen, vechten deze tegen
elkaar. De sterkste wint, dat wil zeggen, degene in wie het gif is, moet
dit zelf vreten; en zo overwint hij ook de ander. Dit zijn bewegingen
van sterren, voortgebracht door imaginaties. Het gesternte in de mens
is het medium; het kan niet anders gebeuren dan door dit medium.
Zo komt het ook dat een ander door middel van een figuur betoverd kan worden, niet door de kracht van de karakters, door het
maagdenwas of dergelijke, maar de imaginatie overwint zijn eigen
constellatie, zodat deze een medium wordt waardoor de wil van zijn
hemel, dat wil zeggen van de mens, wordt gerealiseerd. We moeten
toegeven dat de gesternten evengoed over rede, wijsheid, list, ruzie,
oorlog, wapens enzovoorts beschikken als wij mensen – al gaat dat
ons verstand te boven. Want zij zijn onze ouders. Daarom hebben wij
onze rede, wijsheid, list, ruzie enzovoorts van hen. Dat betekent dus
dat zij dit ook allemaal moeten hebben, alleen met het verschil dat
wij fysiek, in de materie handelen, zij daarentegen op een onzichtbare,
geestelijke manier.
Hier moet niemand uit afleiden dat deze rede en wijsheid waarmee
de hemel in ons heerst, van God afkomstig zouden zijn; ze zijn alleen
afkomstig uit de grote schepping. Want de wijsheid die wij van God
hebben, overwint de hemel en alle gesternten. Maar hier heb ik het
over aardse machten.

Imaginatie wordt tot impressie
Om de achtergrond en de oorsprong van de pest verder te doorgronden, moet u eens naar dit voorbeeld kijken: u weet dat het geloof
in toverij je kan verlammen, doen stikken, doden, ziek maken, maar
ook gezond maken, versterken enzovoorts. Nu gaat het niet alleen
om een geloof, maar om een impressie, net zoals de hemel ons dingen
opdrukt: bij de een zus, bij de ander zo; vandaag wordt de een getroffen, morgen de ander, en die en die en die vinden de dood – dit is
allemaal hemelse influentie, dat wil zeggen, impressie. De een laten ze
met rust, aan de volgende leven ze zich uit.
Nu is de mens de hemel van de Olympus, dat wil zeggen, hij is
met dezelfde natuur en hetzelfde firmament uitgerust; een microkosmos geschapen vanuit de kracht, macht en eigenschappen van
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Impressie in de hoogte
Ik heb u nu een voorbeeld gegeven. Op deze wijze, op een bovennatuurlijke wijze, ontstaat ook de pest. En dat gebeurt als volgt: de
pest zou niet over ons heen komen als wij ze niet zouden maken. Dat
wil zeggen: ik zou niet krom en lam worden als ik me zelf niet zou
krommen en verlammen. Zo creëer ik zelf de oorzaak, het zaad en de
stof van mijn ziekte. De hemel boven ons is niet tegen ons, maar met
ons. Maar wanneer wij hem vergiftigen, dan stort hij dit gif over ons
uit zoals je een tas leegschudt. Het begin is bij ons: nijd, haat, valsheid,
trouweloosheid – al onze arglistige en gemene streken. Deze zijn
niets anders dan imaginaties die wij dag en nacht met ons meedragen.
Of we nu slapen of waken, we hebben imaginaties die op nijd, gierigheid, trouweloosheid enzovoorts zijn gericht. Een dergelijke imaginatie
vindt haar weg naar de bovenste hemel via de twee gesternten, van het
ene naar het andere. Deze imaginatie overwint de bovenste hemel en
overheerst hem. Aangezien ze via onze eigen hemel in de bovenste
hemel terechtkomt, wat is dit anders dan een moeder van een nieuwe
werking? En dat is de pest.
Zoals het onze gewoonte is om van hout en berkenrijs een roede
te maken, zo is het de gewoonte van de hemel een pest voort te brengen. Zoals een boosaardige zoon zijn vader ertoe aanzet de roede te
pakken, er een te maken en te binden, zo is de hemel in zijn werking
het gevolg van onze eigen imaginatie. Want niemand moet zich daar
een andere voorstelling van maken dan dat de oorsprong van dit soort
plagen en ziekten alleen onze imaginatie is waarmee we elkaar zo streng
en hard, nijdig en hatelijk, recalcitrant en opruiend, afgunstig en gierig te lijf gaan. Al deze en nog allerlei andere imaginaties van mensen
onderling veroorzaken de strijd in de hemel, waar de hemelse ziekten
uit voortkomen.
Als deze de aarde bereiken, ontstaat er eenzelfde soort ziekte als
wanneer je iemand betovert, zoals boven gezegd, waardoor de een
krom wordt, de ander verlamd raakt; de een staat op, de ander valt.
Op dezelfde wijze vallen onze eigen imaginaties die uit deze gierigheid,
nijd enzovoorts ontstaan, op aarde op ons neer. Uit onze nijd ontstaat
niets anders dan de pest, karbonkels, jicht, kolieken en meer van dit
soort ziekten; en toch kunnen we ze allemaal onder de ene noemer
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pest samenvatten. Dit betekent dat wijdverbreide nijd, wijdverbreide
gierigheid, tot wijdverbreide pest leidt. Want alles wat bij ons misdadig
en onbroederlijk is, is stof voor de imaginatie en heeft de kracht een
indruk in de hemel teweeg te brengen. Vervolgens heeft de hemel
wederom de kracht een pest te maken. Een andere oorsprong is er
niet; hier ligt het begin van alles.
We kunnen dus concluderen dat wij op aarde op grond van onze
instelling deze ziekte maken, en wel door de kracht van de imaginatie.
De pest komt vanuit het medium van het bovenste gesternte, maar
heeft haar oorsprong in het onderste gesternte. De voorspellingen 134
van Christus hebben alleen betrekking op de ziekten die deze oorsprong hebben. Daarom heeft Hij het alleen over de pest en over
geen andere ziekte, want de andere ziekten zijn natuurlijk, hebben een
natuurlijke oorsprong.

De doordringende blik
Verder moet u deze ‘hagel’ als volgt begrijpen. Hij is onzichtbaar
en niet materieel, maar materialiseert zich pas in het lichaam. Deze
materie kun je met een slang vergelijken: die bijt wel, maar dringt zelf
niet in het gebeten been. Zo bijt ook het magische hoofd – dat is in dit
geval de hemel. Het bijten is zijn schot, dat onzichtbaar is; later wordt
het zichtbaar en wordt het onze ziekte en dood. Dit komt van boven,
dat wil zeggen, van de hemel, en het verbindt zich met ons niet anders
dan zoals u het bij een basilisk ziet: zijn ogen vergiftigen degene naar
wie hij kijkt. De basilisk vergiftigt door zijn ogen zo ver zijn blik reikt,
al wat hij ziet, zonder zijn slachtoffers met zijn fysieke substantie
aan te raken. Hetzelfde geldt voor de hemel, die is net zo. Door zijn
woede, die hij van ons ontvangt, neemt hij de aard van een basilisk
aan, en wat hij ziet en waar zijn oog op valt, dat is direct getroffen en
geïnfecteerd. Wie de basilisk van de hemel herkent, wie weet hoe hij
ontstaat en wat zijn oorsprong is, die weet hoe het tot de pest komt.
Deze basilisk werkt met zijn blik op ons net als de bliksem uit de
hemel, die omlaagschiet en doel treft. Wij weten dat datgene wat hij
treft, vernield zal worden en zal afbranden; maar wij weten niet waar
hij zal toeslaan, wanneer, hoe of wat. Dat geldt ook voor de ogen
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van de pest-basilisk. We weten hoe hij ontstaat, maar niet waar hij zal
toeslaan of bij wie. Dat zeg ik omdat je niet zoals bij een natuurlijke
ziekte kunt waarschuwen: “De melancholicus, de flegmaticus enzovoorts moeten oppassen, want zij zijn bedreigd door de hemel.” Want
hier kunnen we niet weten wie het zal treffen; alleen hoe het ertoe
komt. Want dit is geen kwestie van constitutie of lichaamssappen; wie
getroffen wordt, wordt getroffen, ongeacht dit soort uitleg of discussie op natuurlijke grondslag. De waarschuwingen van dit soort lieden
zijn niets anders dan wanneer je zou zeggen dat een bliksem ergens in
een land zal inslaan, maar ook al zal die slechts één akker raken, dat je
dan zou zeggen: doe alle akkers het land uit; niet één in het bijzonder,
alleen die of alleen die; zo zijn ze allemaal gewaarschuwd.
Deze ontmoeting van de uitwendige ziekte die de pest is, met het
inwendig lichaam van de microkosmos komt op dezelfde wijze tot
stand als bij een schutter: die heeft een doel op het oog dat hij wil treffen. Zo heeft de hemel drie doelen of plaatsen in ons lichaam waar hij
ons kan raken. Als hij het lichaam elders raakt, zit hij ernaast. Alleen
zo en niet anders moeten we deze conjunctie van de uitwendige en
de inwendige hemel bekijken. Zoals de basilisk werkt of de bliksem,
zoals er schoten op ons worden afgevuurd en ons kunnen vergiftigen,
zo is het ook met de hemel. Bij deze beschouwing moeten we niet
naar de natuurlijke, vrouwelijke kant van de genoemde bewegingen
kijken, zoals uiteengezet in het volgende hoofdstuk, maar inzien dat
er een mannelijke kracht tegen ons aan het werk is, ernstig en gewichtig in zijn gedaante en zijn manifestaties.

hebben in de aard, de eigenschappen, het wezen enzovoorts van alle
wonden, en ook in alle complicaties die erbij op kunnen treden. Want
wat bij een wond kan gebeuren, kan in dezelfde vorm ook bij de pest
gebeuren, en het enige verschil ertussen is ogenschijnlijk: dat door de
hemel zwaardere wonden worden geslagen dan door mensen, en dat
daarbij ook zwaardere complicaties optreden dan bij door mensen
toegebrachte wonden. Dit komt allemaal door het verschil in kracht
tussen de hemel en de mens.
Zo weet u dat er als complicatie bij een wond reutelen kan optreden als een verergering zich aandient; hetzelfde zien we ook bij de
pest. Bij een wond kan een kramp optreden, en zo ook bij de pest. Bij
een lelijke wond kan het tot koorts komen, namelijk de wondkoorts,
en zo ook bij de pest. Hetzelfde geldt voor dysenterie, extreme
vermagering, hitte, koude enzovoorts, die ook allemaal bij wonden
kunnen optreden. Deze complicaties van wonden – en geen andere
– horen ook bij de pest.
Daarom moeten we bij de pest twee dingen in beschouwing
nemen die genezing behoeven: de ziekte op zichzelf, dat wil zeggen,
de wond op zichzelf, en vervolgens de complicaties die erbij optreden.
Want de wond is één ziekte, de complicaties een andere.
Ik wijs u op al deze dingen om u begrijpelijk te maken dat de pest
een wond is die van buitenaf door de hemel wordt geslagen, met
alle mogelijke complicaties en eigenschappen van een wond; daarom
moet de genezing op een wondheelkundige manier worden aangepakt. Verder moet bij iedere wond op de stand van de hemellichamen
worden gelet waarbij ze is toegebracht, de tekenen enzovoorts, en
ook met de aard van het wapen moet je rekening houden – het ene
is nog giftiger dan het andere. In het geval van de pest wordt niet
slechts met één zwaard geslagen, maar met talrijke zwaarden. Er zijn
velerlei imaginaties, telkens weer andere, die het ene of het andere gif
voortbrengen.
Er zijn dus zorgzaamheid, kunst en inzet gevraagd én kennis van
de natuur om complicaties door de giffen te voorkomen. Want er is
geen verschil, er zijn geen andere theorieën en praktijken dan die er
zijn met betrekking tot wonden; de theorie van de pest is aan de theorie van de wondheelkunde ontleend. Houd dus op met uw theorie van
de lichaamssappen, constituties, kwaliteiten en al dit prutswerk; zulks

De wond
Laten we het nu over de eigenschap van de ziekte hebben. Dat wil
zeggen: de pest is een wond en moet niet anders dan als een wond
worden beschouwd en behandeld. Net zoals bij een slag van buitenaf:
dan wordt eerst de huid opengereten, daarna het vlees, de bloedvaten,
de botten. Als je nog zwaarder wordt getroffen, worden belangrijke
organen geraakt, en in dat geval volgt de dood. Zo komt ook de pest
van buitenaf in de mens; het is een slag uit de hemel, maar deze lijkt
op een menselijke slag. Daarom moeten we in de eerste plaats inzicht
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leidt een arts alleen tot dwalingen en luiheid. En dwalend en lui zijn ze
tot nu toe bij de pest allemaal geweest – niets hebben ze voor elkaar
gekregen, ze hebben de mensen alleen maar laten sterven.

moet begrijpen. De mens behelst alle mineralen, net zoals de macrokosmos. Hun plaats is de plaats van het water, van het element water.
Uit het element water groeien de mineralen. Nu zijn de mineralen sulfurische stoffen in hun eerste en laatste toestand 135; en in deze eerste
en laatste toestand ondergaan ze de werking van Mars. U moet dus
weten dat het waterige deel in de microkosmos onderworpen is aan
Mars; daarin kan de pest en kunnen de verschillende vormen daarvan
ontstaan. Nu moet u de anatomie kennen om de waterige delen in de
microkosmos te kunnen onderscheiden, want op deze drie plaatsen
bevinden zich emunctoria van het water, zoals het water uit het hart, de
hersenen, de lever en de milt.
Daarom moeten we twee soorten zweet onderscheiden: wat door
de poriën van het hele lichaam en wat door de poriën van deze delen
wordt uitgescheiden. Hier zuivert zich het element water van het hele
lichaam, en hier bevindt zich ook zijn sulfur dat zich laat ontsteken.
Verder is er in het hele element geen ander sulfur dat zich laat ontsteken behalve op deze drie plaatsen; dat bewijst de anatomie van
de dingen in de wereld. Over deze dingen wordt in de oude scholen
niets gezegd, want ze hebben van de filosofie, van de schepselen en de
vader van de mens niets begrepen; daarover elders meer.

De materie
Het volgende thema dat ik voor u wil bespreken, is de materie, dat
wil zeggen, de stof van de pest wanneer ze eenmaal is ontstaan. Dit
is als volgt te verstaan: de schutter die hier schiet, is Mars. De natuur
van zijn schot is heel variërend; hij doet dit in vertegenwoordiging van
alle gesternten. Zijn schot is niets anders dan wanneer er een vonkje
van het vuurijzer springt en de tondelzwam of een ander tondel treft.
Veel vonkjes springen weg zonder iets te ontsteken. Nu werkt ons
lichaam op de drie genoemde plaatsen als een tondel. Wanneer het
lichaam een vonkje moet opvangen en in brand moet vliegen, dan
moet er een stof zijn die in staat is om dit vonkje op te vangen. Want
met stenen en dergelijke dingen werkt dit niet. Over deze stof moeten
we het hebben: wat is het dat er iets opvangt? Want hierop berust het
inzicht in de wond; op deze basis kunnen de geneesmiddelen worden
bepaald waardoor de deugdelijkheid van mijn voornemen en theorie
wordt aangetoond.
De drie plaatsen in kwestie zijn de liesstreek, het gebied rond beide
oren en de streek van de oksels, bezijden de tepels. In deze gebieden
bevindt zich de sulfur-materie, en wel in drie verschillende varianten:
in de lies heb je antimoon-sulfur, in de oksels arseen-sulfur, bij de oren
marcasieten-sulfur. Dat zijn de drie tondels die de vonken van Mars
kunnen opvangen. Waar die niet aanwezig zijn, ontbrandt geen vuur.
U moet dus het juiste inzicht zien te verkrijgen in deze drie soorten
sulfur, in hun gif, hun aard, hun ziekte, hun dood. Dan kunt u op zoek
gaan naar de arcana die ermee overeenkomen. Deze kunt u vanuit
uzelf niet vinden – tenzij u een hele arts bent, maar niet vanuit een
door u aangehangen geloof. Om arts te zijn is meer nodig dan een
Galenus of een Avicenna; zij maken je hooguit tot loopjongen of
apothekershulpje.
Laat ik u in het kort het volgende vertellen, voor zover het de theorie van het eerste boek betreft, over hoe u de genoemde soorten sulfur
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De conjunctie
De arts moet een heel grondig begrip hebben van de ontmoeting
met de ziekte, dat wil zeggen, hoe de mens en datgene wat tot zijn
ziekte leidt, elkaar tegenkomen en zich verenigen – en dat, zoals
gezegd, met betrekking tot de bovennatuurlijke ziekten. In de eerste
plaats moet u weten dat de mens wanneer hij geboren wordt, vatbaarheid meebrengt voor alle ziekten die hem vanuit de hemel, de aarde of
de overige elementen kunnen treffen. Dat wil zeggen, van vier kanten
moet hij rekening houden met ziekteverschijnselen. Er zijn net zo
veel vatbaarheden als er ziekten zijn.
Weet wat de ziekte maakt: dat is het uitwendige vuur wanneer het
in het lichaam dringt en zich ermee verenigt; voorts eten en drinken
en dergelijke, ook de lucht, enzovoorts. In dit eten schuilt de ziekte,
en in het lichaam treft ze een vatbaarheid aan waardoor ze in stand
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kan blijven. Zo groeit ze daarin en ten slotte breekt de ziekte uit. Als
een vuur hout vindt, brandt het dit neer. Dat is een conjunctie van
gelijksoortige dingen: als een ding zijnsgelijke vindt. Zo is de mens
vatbaar voor de ziekte die er van buitenaf binnendringt en in hem
woedt als een vuur in het hout dat in de zon in brand kan vliegen.
Zoals door hitte een vuur kan ontstaan, zo is er een loop van de
Olympus die na verloop van tijd een vuur kan doen ontbranden in
de mens. Want de mens heeft alle sterren in zich, net zoals het grote
firmament, en alle [vruchten van de] andere drie elementen. Als deze
loop nu iets voortbrengt, bijvoorbeeld een ziekte, dan gaat deze ziekte
over op de mens op wie ze vat kan krijgen en waar ze een werking
kan uitoefenen.
Zelfs in een heet jaar, wanneer de zon zo heet wordt dat hij bomen
in brand doet vliegen of doet verleppen of gewassen doet verdrogen,
wordt het vuur toch door geen plant aangenomen die daar niet vatbaar voor is. Waar geen vatbaarheid bestaat, doet de hitte niets. Ook
in het lichaam is er een loop; die heet de loop van de hemel en lijkt
op de uitwendige hemelsloop. Bij deze loop behoort de mogelijkheid
om iets te ontsteken, en als dit gebeurt, komt het tot ziekte, of het nu
rotting is of iets anders.
Want het is niets anders dan dat de hemel, zoals u ziet, overeenkomstig zijn loop de leem kan bederven zodat die vol krekels komt te
zitten, of dat het hout door wormen wordt aangetast afhankelijk van
deze loop. Zo moet u ook van de loop in het lichaam begrijpen dat
alle ziekten op deze manier in het lichaam groeien. Degene in wiens
loop geen vatbaarheden worden blootgesteld, die is gezond en blijft
gezond. Want dit is de oorsprong van alle natuurlijke ziekten die in
het overwonnen [lichaam] groeien. Dit is de oorsprong van één deel
van de ziekten.
Voor het andere deel, waar hier sprake van is, namelijk de pest en
de verschillende vormen ervan, geldt dit niet; hier gaat het om een
conjunctie met de loop van de Olympus. Dit gebeurt niet in, maar
buiten het lichaam. Maar in het lichaam voltrekt zich de voltooiing en
uitwerking van deze conjunctie. Dat is zo te verstaan: als iemand een
pijl in je lijf schiet, dan groeit die niet in het lichaam, maar hij komt
van buitenaf. Hij is ook niet van de stof van het lichaam, of er samen
mee geschapen. Maar hij betekent wel zijn dood en zijn ziekte. Zo

komt het tot de conjunctie van de pest met het lichaam, want buiten
wordt ze gemaakt en geboren, niet binnen in het lichaam zelf. Daarom
is dit schot als hagel die uit de hemel valt: de een wordt zus getroffen,
de ander zo, de een hard, de ander helemaal niet. Zo wordt [ook door
de pest] de een gemist, de ander geraakt. Op deze uitwendige manier
ontstaat de pest en zo komt ze in het lichaam; niet zoals een andere
ziekte, maar van buitenaf, bovennatuurlijk.
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Boek II: [Het samenspel van natuur en bovennatuur]
[Traktaat I: Voorspelbare reacties]
Wat ik tot nu toe heb verteld, gaat alleen over de oorsprong
en herkomst van de pest: dat ze uit Gods woede over ons wordt
gestuurd. Hier kan de arts niets tegen ondernemen om de gezondheid te beschermen. Maar als we bedenken hoe snel God zich tot
mededogen laat bewegen, moeten we hier onze hoop op vestigen tot
Hij uit genade de geneeskunst beschikbaar maakt die alleen op basis
van mededogen mogelijk is. Want hoe vaak is God niet in grote woede
ontbrand, maar uiteindelijk vriendelijk geworden! Dan heeft Hij zijn
plannen bijgesteld en de rest aan de loop van de natuur overgelaten
– en dan is de geneeskunst bij machte om tegen dit soort ziekten op
te treden. Op basis van deze vriendelijkheid, in combinatie met het
natuurlijke wezen [van de ziekte], waar dit tweede boek over gaat,
krijgt de geneeskunst macht over de ziekten uit een vijandige natuur.
Kijk maar naar dit voorbeeld: iedereen die uit woede buiten zichzelf raakt en een ander tegen wie hij vijandschap koestert, doodslaat,
zal, al heeft hij nog zo goede argumenten, er nog op hetzelfde moment
spijt en berouw van hebben. Zo vergaat het ook God, die het meeste
berouw heeft om zijn schepping. Ook Hij krijgt er spijt van als Hij de
dood of een plaag over de mensen laat komen. Het is net zoals bij de
mens. Een mens die een ander doodschiet – zo kan het niet zijn in
de natuur. Zodra hij de trekker overhaalt en nog voordat de kogel de
ander raakt, wendt hij zijn ogen ervan af, hem overkomt berouw en
hij denkt bij zichzelf: Raak hem niet! Als dat al voor de mens geldt, die
kwaad is, hoeveel meer dan voor God, die goed is. Al haalt de woede

