
9

Inleiding

Voor Paracelsus moet het een geschenk uit de hemel zijn geweest 
toen hij onverwachts de uitnodiging kreeg om in Bazel de functie van 
stadsgeneesheer op zich te nemen, niet in de laatste plaats vanwege 
de daarmee verbonden leerstoel aan de medische faculteit. Eindelijk 
een gelegenheid om zijn nieuwe geneeskunst uit te leggen aan jonge 
mensen die ervoor openstonden!

Na jaren van omzwervingen was hij net van plan zich in Straatsburg 
te gaan vestigen. Hij had er einde 1526 het burgerrecht verworven en 
was lid geworden van het gilde van de chirurgijns, korenhandelaars 
en molenaars. Maar algauw werd hij verzocht een patiënt in Bazel te 
komen behandelen: Johannes Froben, een bekende boekdrukker die 
tot de kring van humanisten rond Erasmus behoorde. Froben had een 
probleem aan zijn rechter enkel, en zijn artsen konden het er niet over 
eens worden; sommigen wilden de voet zelfs amputeren. Erasmus 
vertelde later over de behandeling door Paracelsus: “Eindelijk kwam 
er een arts van elders die in staat was het lijden zo ver te verzachten 
dat het draaglijker werd en de zieke weer kon eten en slapen. Niet 
lang daarna was hij voldoende hersteld om twee keer te paard naar 
Frankfurt te kunnen reizen.”2

Erasmus heeft Paracelsus zelf  ook geconsulteerd, zoals uit een 
korte briefwisseling blijkt, al is het uiteindelijk niet tot een behande-
ling gekomen. De brief  waarin Erasmus hem bedankt voor het advies, 
sluit met de wens dat het lot Paracelsus langer in Bazel moge vast-
houden. Hoe het precies tot de benoeming tot stadsarts is gekomen, 
is niet bekend, maar deze contacten hebben er zeker mee te maken 
gehad. Ook andere verhalen over Paracelsus’ vakmanschap als arts 
zullen de ronde hebben gedaan; als auteur van medische werken was 

Degenen die in mijn tijd oud zijn, zullen 
niet meer veranderen, maar de jeugd moe-
ten we niet aan hen overlaten; laat de jonge 
mensen van nu niet in de voetsporen van 
hun vaders en moeders treden.1
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hij echter tot nog toe niet bekend. Zijn eerste medische publicatie was 
het pamflet waarmee hij zijn werkzaamheid als hoogleraar aankon-
digde, en dit was een frontale aanval op de toenmalige geneeskunde.3

Het medisch bedrijf  in de tijd van Paracelsus

Wat op dat moment aan de universiteiten werd geleerd, was de 
geneeskunde van Hippocrates en Galenus zoals die via Arabische 
auteurs was overgeleverd. Het dogma van deze ‘humoraalpathologie’ 
luidde dat de menselijke constitutie wordt bepaald door het samen-
spel van de vier lichaamssappen: gele gal, bloed, slijm en zwarte gal. 
Deze worden telkens gekenmerkt door een combinatie van de kwali-
teiten droog/nat en warm/koud.4 Een mens is gezond zolang de vier 
lichaamssappen in evenwicht zijn; ziekte is verlies van dit evenwicht. 
Het vocht dat dit evenwicht verstoorde, werd materia peccans, de schul-
dige materie, genoemd. Deze moest worden uitgedreven door purge-
ren, braken, zweten, aderlaten en dergelijke. De gebruikte geneesmid-
delen berustten op het principe contraria contrariis, dus iedere toestand 
werd bestreden door zijn tegendeel: warm tegen koud, droog tegen 
nat, enzovoorts.

Het belangrijkste middel om tot een diagnose te komen, was de 
uroscopie, ofwel het piskijken; een praktijk die zo’n centrale plaats in 
het medisch handelen innam dat het urineglas eeuwenlang het sym-
bool van de arts was. Vaak kwamen diagnose en voorschrift alleen op 
basis van de urine tot stand, zonder dat de arts de patiënt te zien kreeg. 
Beoordeeld werden met name consistentie, kleur en bijmengsels.

Een ander diagnosemiddel was het voelen van de pols, dat in de 
tijd van Galenus hoog ontwikkeld was: een bekwame arts kon toen 
zo’n dertig verschillende polssoorten onderscheiden. In de loop van 
de eeuwen raakte deze kunst echter ondergeschikt aan het piskijken. 
Ook het door aderlating verkregen bloed werd voor diagnosedoelein-
den gebruikt.

Dit hele systeem van medische theorie, dat in de tijd van Para-
celsus al zo’n 1900 jaar de basis van de geneeskunde vormde, werd in 
de universiteiten via de scholastieke methode doorgegeven. Onder-

werp van studie waren daarbij geen op ervaringen gebaseerde feiten, 
maar de teksten van autoriteiten, in de eerste plaats Aristoteles, en 
op medisch gebied Hippocrates, Galenus, Avicenna, Rhazes, Mesue 
en hun commentatoren; zij hadden immers – daar bestond geen 
twijfel over – alles al juist en volledig beschreven.  Theoretische 
kennis die met een onberispelijke logica was afgeleid uit algemeen 
aanvaarde grondslagen, werd als veel betrouwbaarder beschouwd 
dan eigen observaties, waarbij tenslotte altijd vergissingen mogelijk 
zijn. Zodoende bestonden de universitaire lessen voornamelijk uit het 
lezen en becommentariëren van de oude teksten. Hierop volgde de 
quaestio, het bespreken van vragen over de diverse commentaren. Het 
doel van deze oefening was de verschillende teksten, die immers een 
voor een als waar werden beschouwd, zo uit te leggen dat ze elkaar 
niet tegenspraken.

Naast deze academische geneeskunde bestond er ook een prakti-
sche tak: het handwerk van de arts werd beoefend door de laag aan-
geschreven beroepsgroep van barbiers, badmeesters en chirurgijns. 
Deze scheiding was grotendeels het gevolg van een besluit van het 
Concilie van Tours in 1163, waarbij het aan de geestelijkheid – en de 
meeste artsen waren in die tijd geestelijken – verboden werd om de 
chirurgie te beoefenen. Chirurgische ingrepen waren weleens dode-
lijk, en dat strookte niet met het ambt van een clericus. Pas in de loop 
van de 16e eeuw begon de chirurgie zeer geleidelijk aan een plaats in 
de universitaire opleiding te krijgen, een proces dat pas enkele eeuwen 
later was voltooid. In Ferrara, waar Paracelsus waarschijnlijk rond 
1515 zijn doctorstitel behaalde, werd in 1551 het eerste anatomische 
theater opgericht.5

Ondanks zijn universitaire opleiding heeft Paracelsus altijd het 
handwerk in ere gehouden en zichzelf  ook regelmatig doctor beider 
arzneien genoemd, dus doctor in de interne geneeskunde én in de 
chirurgie. Na zijn studie heeft hij, zoals hij in zijn Spitalbuch vertelt, als 
veldscheerder aan “de Venetiaanse, Deense en Nederlandse oorlogen” 
deelgenomen.6 De vruchten van dit werk hebben hun neerslag gevon-
den in verschillende boeken over wondheelkunst, met name de Große 
Wundarznei,7 een van de weinige medische werken die tijdens zijn leven 
werden gedrukt. De grondtoon van deze boeken is dat de natuur haar 
eigen arts is; de balsem in het lichaam doet het helende werk. De taak 
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van de wondheelkundige bestaat erin bescherming te bieden tegen 
schadelijke invloeden van buitenaf. Daarnaast “is ook voor de chirur-
gie meer interne geneeskunde vereist dan voor alle ziekten die u als 
inwendig betitelt”.8 Hij gaat zelfs nog verder: “Alle chirurgische ziek-
ten kunnen door inwendige geneesmiddelen worden genezen, mits de 
arts de anatomie van hun essentie kent en begrijpt.”9

De anatomie – een kernbegrip voor Paracelsus, en ook een weten-
schap die in zijn tijd een hoge vlucht nam. Nu men hier en daar begon 
de lichamen van terechtgestelde misdadigers te seceren, veranderde 
de kijk op het menselijk lichaam. De dode mens werd tot lijk, en 
dit lijk bleek een schat aan informatie op te leveren die de levende 
mens voor de wetenschap verborgen hield. Het hoogtepunt van deze 
omslag vormde de publicatie van het werk van Andreas Vesalius: 
De humani corporis fabrica, gedrukt te Bazel in 1543 door Johannes 
Oporinus, voormalig assistent van Paracelsus.

Wel, dit is niet wat Paracelsus bedoelt wanneer hij het over ana-
tomie heeft. Integendeel. De nieuwe tak van wetenschap noemt hij 
‘kadaveranatomie’: “Wie zou arts kunnen zijn zonder de anatomie van 
de ziekte te kennen? Daarom mag ik wel zeggen dat de artsen die zich 
met de kadaveranatomie bezighouden, er niets van begrepen hebben. 
Want het kadaver toont niet de anatomie; dat toont alleen de botten 
en de structuren daaromheen, maar daarmee heb je nog geen ziekte. 
Ik heb het over de anatomie van de ziekten, niet die van het lichaam. 
Daarom betrek ik de astrale krachten hierbij. Alleen op basis van hun 
aanwijzingen kun je de anatomie van de ziekte herkennen.”10

Anatomie zijn de vormkrachten, het onzichtbare, scheppende 
principe dat zich in alle verschijnselen – telkens op een specifieke, 
herkenbare manier – openbaart. Iedere ziekte heeft haar anatomie, 
net zoals ieder geneesmiddel. In homeopathische termen: anatomie 
is het ziektebeeld en het geneesmiddelbeeld. De taak van de arts is 
het te zien welke beelden bij elkaar passen. “Een voorbeeld: koraal 
is een arcanum11 bij syphita [een psychische aandoening]. De anatomie 
van koraal en de anatomie van syphita hebben een en dezelfde vorm. 
Nu pakt de natuur een wapen tegen deze ziekte dat op de ziekte lijkt, 
dat er gelijksoortig aan is, en ze gedraagt zich als een meesterlijke 
krijgsheer die zijn wapen hanteert naar gelang zijn vijand hem tege-
moet treedt. Net zo werkt ook de natuur. Ik wil de artsen op het hart 

drukken deze wijsheid te doorgronden als ze hun pretenties willen 
waarmaken. Want hierin herkent de theorie de anatomie, en de ana-
tomie is de theorie van de artsen – en niet uw theorie. En dan heb-
ben we het niet over de anatomie van de Italianen, dat wil zeggen, de 
kadaveranatomie.”12

Zoals het lijk geen inzicht kan bieden in de levende mens, kan 
volgens Paracelsus ook het bloed dat bij een mens is afgenomen, 
niets vertellen over diens gezondheidstoestand. Want zodra het bloed 
het lichaam heeft verlaten, is het dood, en “wie wil op basis van iets 
doods het levende beoordelen? (...) Je kunt er niets in zien dat nuttig 
zou zijn voor de levende.” Dit dode bloed noemt Paracelsus ‘scher-
venbloed’.13

Paracelsus in Bazel

Met deze uitgesproken overtuigingen begon Paracelsus aan zijn 
dubbelfunctie in Bazel. Zijn taken als stadsgeneesheer waren nogal 
divers: hij moest de arme patiënten in het gasthuis verzorgen, de 
bestrijding van epidemieën organiseren – in 1526 heerste er nog een 
zware pestepidemie – en toezicht houden op de apothekers.

Ten aanzien van zijn leerstoel bestond er vanaf  het begin een 
controverse. De vanzelfsprekendheid waarmee zowel Paracelsus als 
ook het hervormingsgezinde stadsbestuur ervan uit waren gegaan dat 
deze benoeming tot hoogleraar door de stad rechtmatig was, werd 
door de conservatief  ingestelde faculteit niet gedeeld – wat niet ver-
bazingwekkend is, gezien de aanval op de klassieke geneeskunde die 
in Paracelsus’ collegeaankondiging was verwoord. Hij deed er nog een 
schepje bovenop door een of  ander medisch leerboek demonstratief  
in het sint-jansvuur te smijten.14

De colleges die hij deels in het Latijn, deels in het Duits hield – ook 
dit was een affront; hij was waarschijnlijk de eerste die medische col-
leges aan een universiteit in de Duitse taal gaf  – gingen over 1. farma-
cologie (De Gradibus et Compositionibus), 2. chirurgische ziekten (Von 
Apostemen, Geschwären, offenen Schäden), 3. uroscopie en polsdiagnostiek 
(De Urinarum ac Pulsuum Judiciis), 4. tartarische ziekten, 5. geelzuchten 
(De Icteritiis), 6. speciale pathologie en therapie (Libri Paragraphorum) en 
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Collegeaankondiging

Bazel, 5 juni 1527

Theophrastus Bombastus von Hohenheim uit Einsiedeln, 
doctor en professor in beide takken van de geneeskunst,

groet de studenten in de medicijnen

De geneeskunde is de enige van alle wetenschappe-
lijke disciplines die door zowel religieuze als ook seculiere 
schrijvers als een geschenk uit de hemel, als vervulling van 
een behoefte wordt geprezen – en dat terwijl tegenwoordig 
slechts heel weinig artsen deze kunst met succes beoefenen. 
Het leek me derhalve nodig haar voormalige roem en aan-
zien te herstellen en de droesem van de barbaren er als het 
ware uit te filteren. We zullen de medische wetenschap van 
de zwaarste vergissingen zuiveren door niet de voorschriften 
van de auteurs uit de Oudheid te volgen, maar uitsluitend 
datgene naar voren te brengen wat we deels door openbaring 
van de natuur, deels door eigen inspanning hebben ontdekt 
en wat we door langdurige toepassing en ervaring hebben 
kunnen bevestigen.

Het is tenslotte een publiek geheim dat de meeste artsen 
in het tegenwoordige tijdsgewricht lelijk in de fout gaan, wat 
voor de zieken een enorm gevaar oplevert. Dat komt doordat 
ze zich al te slaafs vastklampen aan de uitspraken van Hippo-
crates, Galenus, Avicenna en anderen, alsof deze gelijk ora-
kels uit de drievoet van Apollo zijn opgestegen zodat je geen 
vingerbreed ervan zou mogen afwijken. Door deze auteurs te 
volgen kun je wel, zo God wil, een schitterende doctor worden, 
maar geen arts. Waar het bij een arts op aankomt, is noch de 
titel noch welsprekendheid, talenkennis of het feit dat je een 
grote stapel boeken hebt gelezen, hoe mooi deze dingen je 
ook mogen staan, maar een diepgaand inzicht in de natuur en 
haar geheimen, dat op zich alleen makkelijk opweegt tegen 
al het andere. Een redenaar moet vlot en overtuigend kunnen 
spreken om een beoordelaar tot zijn standpunt over te halen; 
wat daarentegen van een arts wordt gevraagd, is de verschil-

lende soorten aandoeningen, hun oorzaken en symptomen 
te kennen, hiervoor met een scherpe blik en grote inzet 
geneesmiddelen toe te dienen en, overeenkomstig de aard 
en het wezen van elke patiënt, aan iedereen geneeskundige 
hulp te verlenen.

Om nu mijn eigen leermethode in enkele woorden te 
omschrijven: in de eerste plaats zal ik, ertoe in staat gesteld 
door een genereuze bezoldiging door de raadsheren van 
Bazel, in dagelijks twee uren door mijzelf geschreven boe-
ken over praktijk en theorie van interne geneeskunde en 
chirurgie in het openbaar bespreken. Ik zal dat doen met 
uiterste nauwgezetheid, zodat de toehoorders er veel profijt 
van zullen hebben. Deze boeken zijn, in tegenstelling tot wat 
bij anderen gebruikelijk is, niet uit Hippocrates of Galenus of 
welke andere boeken ook bij elkaar gebedeld, maar bevat-
ten datgene wat ik met behulp van de hoogste lerares in 
deze zaken, namelijk de ervaring, en door eigen inspanning 
heb verworven. Om de deugdelijkheid van mijn leer aan te 
tonen, baseer ik me dan ook op ervaringskennis en denken, 
in plaats van me op autoriteiten te beroepen.

Dus, beste lezer, als iemand behagen schept in de gehei-
men van de apollinische kunst, als hij gedreven is door liefde 
en door dorst naar kennis en hij binnen korte tijd alles gron-
dig wenst te leren wat tot deze tak van wetenschap behoort, 
laat hij dan direct naar Bazel komen, waar hij nog veel meer 
en grootsere dingen te weten zal komen dan ik hier in het 
kort kan aanstippen. Maar om voor de belangstellende alvast 
een tipje van de sluier te lichten, wil ik bij wijze van voor-
beeld best verklappen dat we zeker de theorie van de oude 
auteurs over temperamenten en lichaamssappen, waar zij 
ten onrechte maar liefst alle ziekten uit afleiden, niet zul-
len volgen. Op deze grondslag lukt het tegenwoordig geen 
enkele arts, of hooguit een enkeling, exacte kennis te ver-
krijgen over de ziekten, hun oorzaken en kritieke dagen.

Met het hier aangeduide hoop ik uw nieuwsgierigheid 
voldoende te hebben geprikkeld. Een oordeel hierover mag 
u echter pas hebben nadat u Theophrastus hebt gehoord. 
Vaarwel, en neem onze poging tot een vernieuwing van de 
geneeskunst welwillend op.
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7. wonden en wondgenezing.15 Het is een enorm programma gezien 
het feit dat zijn verblijf  in Bazel amper tien maanden duurde. Aan de 
hand van deze onderwerpen ontvouwt hij zijn nieuwe geneeskunde. 
De termen sulfur, mercuur en sal worden al genoemd, net zoals vele 
andere paracelsische kernbegrippen. In feite worden alle grote onder-
werpen die hij in de rest van zijn leven verder uitwerkt, hier reeds 
aangesproken. Het is duidelijk dat dit voor Paracelsus de gelegenheid 
was om de oogst van zijn studies, ervaringen en inzichten binnen te 
rijden en in de handen van een nieuwe generatie aankomende artsen 
te leggen.

De reactie van de universiteit: het gewoon hoogleraarschap van 
Paracelsus werd niet erkend. De universiteit, die vanwege geloofs-
kwesties toch al met de gemeenteraad in de clinch lag, had haar eigen 
statuten, en die luidden dat een kandidaat in het universiteitsregister 
ingeschreven moest zijn, het bewijs van zijn doctorstitel moest leve-
ren en een aantal zaken moest beloven, namelijk 1. naar zijn beste 
weten en geweten altijd in het belang van de faculteit te handelen, 
2. bij te dragen tot vrede en eendracht aldaar, 3. aan de doctores van 
de faculteit de verschuldigde eerbied te betonen, 4. de zaken van de 
faculteit geheim te houden, 5. zich net zo te gedragen als degenen 
die in Bazel gepromoveerd waren, en 6. de in de statuten opgeno-
men voorschriften precies op te volgen.16 Paracelsus zal te trots zijn 
geweest om zich aan deze procedure te onderwerpen, waarop de 
faculteit hem verbood colleges te houden, hem het recht ontzegde 
om promovendi te begeleiden, en zijn bevoegdheid om een medische 
praktijk uit te oefenen in twijfel trok. 

De reactie van de studenten: op een ochtend was er op de poort 
van de domkerk en enkele andere plaatsen in de stad een spotgedicht 
geplakt, afkomstig van de ‘schim van Galenus’ in de onderwereld, 
gericht ‘tegen Theophrastus of  beter gezegd Cacophrastus’: 

Luister, jij die de verheerlijking van onze roem belet,
Voor jou ben ik slechts een kletskous, arm van geest.
Ik zou geen idee hebben gehad van de kunst van Machaon
En als ik die al had, heb ik er geen gebruik van gemaakt.
Wie kan zo iets verdragen. (...) 
Ik geef  toe dat ik jouw spagyrische dromen niet ken, Blaaskaak.

Ik weet niet wat jouw ‘Ares’, jouw ‘Yliadus’ zou zijn
Of  het ‘Essatum’ en de heilige, onaantastbare ‘Taphneus’
En jouw ‘Archeus’, de grondlegger van al wat geschapen is. (...) 
Wat pronk je met andermans veren, torenkraai!
Jouw opschepperij heeft korte benen.
Wat had je dan in je colleges nog willen zeggen? 
Je stompzinnige spraak mist Latijnse termen
En het bijeengestolen werk laat je in de steek.
Wat had jij, waanzinnige die qua innerlijk en uiterlijk bekend is, 

kunnen doen?
Ons advies zou zijn: een strop om je nek (...).

Paracelsus reageerde, in beide zaken, met verzoekschriften aan 
de stad. Hij klaagt daarin dat de artsen hem heftig beschimpen, dat 
hem belet wordt colleges te geven omdat hij ongebruikelijke dingen 
voordraagt en de artsen bang zijn dat zijn onderwijs, dat voor iedereen 
toegankelijk is, nadelige gevolgen voor hen zal hebben. Paracelsus 
vraagt aan de raad, “die hem tenslotte als gewoon hoogleraar en stads-
arts heeft aangesteld”, ervoor te zorgen dat hij zijn werk kan doen 
zonder lastig gevallen te worden. Daarnaast vraagt hij de apotheken 
te laten visiteren, de apothekers tot een eedaflegging te verplichten 
en het delen van winst tussen artsen en apothekers te verbieden. Van 
een antwoord hierop is niets bekend. Het belemmeren van zijn werk-
zaamheid als docent wordt alleen in een conceptversie van het ver-
zoekschrift genoemd, niet in het uiteindelijk ingediende stuk, zodat 
aan te nemen is dat in dit opzicht iets geregeld kon worden. Misschien 
heeft hij ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om thuis colleges 
te geven in plaats van in de collegezaal van de faculteit.17

In een tweede verzoekschrift, vergezeld van een exemplaar van 
de Manes Galeni adversus Theophrastum sed potius Cacophrastum, vraagt 
hij aan de raad, aangezien het overduidelijk is dat de auteur onder 
zijn toehoorders gezocht moet worden, deze te dagvaarden en te 
ondervragen om erachter te komen wie de schuldige is. Ook in deze 
aangelegenheid is geen vervolg bekend. De lezer mag de reactie van 
Paracelsus overdreven vinden, of  het jammer vinden dat hij de humor 
ervan niet kon inzien. En inderdaad, bevorderlijk voor zijn situatie 
was deze stap zeker niet; begrijpelijk wel. In het gedicht zit ook geen 



18 Inleiding 19

humor; met volledig onbegrip en extreme hatelijkheid wordt hier 
het allerheiligste wat Paracelsus aan de wereld wilde geven, door het 
slijk gehaald.18 Hoe diep hem dit gekwetst heeft, blijkt nog jaren later 
wanneer hij het over deze episode heeft, en met name in de diverse 
aanlopen tot het boek Paragranum. En het verklaart voor een deel de 
heftigheid van zijn eigen scheldpartijen.

De sfeer in Bazel laat zich raden nu artsen, apothekers en de facul-
teit tot open vijanden waren geworden en onder de studenten slechts 
een zeer kleine groep geïnteresseerd en in staat bleek om zijn ideeën 
te volgen. Tot overmaat van ramp was de patiënt die hem eerst zo veel 
prestige had verschaft, Froben, plotseling overleden toen Paracelsus 
in de herfst enkele weken in Zürich verbleef. Al gauw na zijn terug-
keer liep de situatie volledig uit de hand. Een kanunnik, Cornelius von 
Lichtenfels, had zich met succes door Paracelsus laten behandelen. 
Hij had hem van tevoren een enorm honorarium beloofd, dat hij 
achteraf  echter weigerde te betalen. De zaak werd voor de rechter 
uitgevochten, die het bedrag veel te hoog vond, waarop Paracelsus 
boos werd en, naar het schijnt, de rechterlijke macht beledigde. Door 
vrienden gewaarschuwd dat hij riskeerde in de gevangenis te belanden, 
heeft hij Bazel in allerijl verlaten.

Colmar en Neurenberg: syfilis en drukverbod

Hij ging naar Colmar, waar hij door de arts Lorenz Fries19 gastvrij 
werd onthaald en al snel weer een grote praktijk opbouwde. Uit deze 
tijd zijn twee brieven aan Bonifacius Amerbach bewaard gebleven, 
rechtsgeleerde en hoogleraar aan de universiteit van Bazel, met wie hij 
daar bevriend was: “Welke maatregelen het vijandige Bazel – vroeger 
mijn Bazel – tegen mij getroffen heeft, is mij nog volledig onbekend. 
Zo hevig was de zeestorm tegen mij dat ik dacht, ja, er zeker van was 
daar niet veilig te zijn, en nu nog niet. Aan deze storm ben ik ont-
vlucht, op zoek naar wat rust en veiligheid. Deze heb ik in Colmar 
gevonden, waar ik je niet minder hartelijk ben toegedaan. Ik zal pas 
op de zondag van laetare20 in Neuenburg  arriveren; eerder kan ik niet 
omdat ik vol zit met patiënten. Ik zal je weer schrijven vanwege je 
gezondheid, als ik je van nut kan zijn” (28 februari 1528).

En enkele dagen later: “Misschien heb ik inderdaad tegenover het 
stadsbestuur en anderen het een en ander te vrijmoedig uitgespro-
ken; maar wat dan nog, zolang ik maar kan aantonen dat dit – wat 
het ook is wat ik gezegd heb – in overeenstemming is met de feiten? 
Alleen kom ik er dan uiteindelijk achter dat het maar al te waar is dat 
waarheid vijanden maakt. En zo is het gekomen dat het stadsbestuur, 
gedreven door haat, toorn en afgunst, heeft bepaald dat men me, als 
ik maar een half  uur langer was gebleven, moest oppakken en naar 
willekeur behandelen. Er zijn geen woorden voor hoezeer me dat in 
mijn hart kwelt. Toch laat ik het voor het moment erbij berusten, hoe-
wel zijzelf  nog niet genoeg hebben aan de laster die ze over me heb-
ben uitgestort, want ik hoor dat ze nog dagelijks en steeds meer met 
hun kwaadsprekerij over mij doorgaan. Maar dat moet ik nu eenmaal 
verdragen. De waarheid heeft echter haar tijd en haar plaats, waar 
deze en andere dingen door mij beslecht zullen worden.”21

De hervonden rust gaf  hem de gelegenheid zich met volle kracht 
op de nieuwe ziekte te storten die Europa sinds kort teisterde: de 
syfilis. Terwijl deze in Frankrijk al langer bekend was, kwam in Duits-
land en Noord-Italië vanaf  eind 15e eeuw een grote stroom aan litera-
tuur hierover op gang. Het inzicht in de ziekte was echter bedroevend; 
zo beschouwde Leoniceno, hoogleraar in Ferrara bij wie Paracelsus 
misschien nog gestudeerd heeft, syfilis als een seizoensziekte die 
Hippocrates al beschreven zou hebben. De gebruikelijke behande-
ling bestond uit grote hoeveelheden kwik in diverse toedieningsvor-
men en, nog heel recent, het kostbare, uit Amerika geïmporteerde 
guajakhout, dat vooral door een enthousiaste publicatie van Ulrich 
von Hutten veel bekendheid kreeg. Paracelsus schreef  kort achter 
elkaar een aantal boeken over het wezen, het ontstaan, de overdracht 
en de behandeling van syfilis, waarbij zijn inzicht in de veelvormig-
heid van de ziekte een diepgang toonde die volgens Sudhoff  pas in 
de 19e eeuw weer bereikt werd.22

Nog in Colmar voltooide hij twee boeken, een werk over algemene 
chirurgie: Sieben Bücher von allen ofnen Scheden, so aus der Natur geboren 
werden, en het eerste werk over syfilis: Zehn Bücher von Blatern, Lähmi, 
Beulen, Löchern und Zitrachten der Franzosen. Beide waren opgedragen 
aan notabelen van de stad, wat echter niet hielp om ze gepubliceerd 
te krijgen. Een aantal maanden later trok hij al weer verder, via Ess-
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lingen naar Neurenberg, waar het hem lukte een kort traktaat, Vom 
Holtz Guaiaco gründlicher Heylung, in druk te laten verschijnen. Hij 
waarschuwde daarin voor een overmatig gebruik van het hout, zon-
der het echter helemaal af  te wijzen. Direct daarna verscheen Von der 
Frantzösischen Kranckheit Drey Bücher. Para, waarin hij het ongebreidelde 
gebruik van kwik en guajakhout hekelde.

Daarnaast ontstonden het Spitalbuch, opgedragen aan de ‘arme 
patiënten’, waarin met name algemene therapeutische principes aan 
de orde komen en syfilis slechts zijdelings wordt besproken, en Von 
Ursprung und Herkommen der Franzosen samt der Recepten Heilung. Beide 
werden bij zijn leven niet gedrukt. Hij was alweer onderweg rich-
ting Beratzhausen, toen hij bericht kreeg van het stadsbestuur van 
Neurenberg dat er geen boeken meer van hem gedrukt mochten 
worden. Het verbod zou op instigatie van de medische faculteit van 
Leipzig tot stand zijn gekomen. Volgens onderzoek van Sudhoff  was 
het echter niet de faculteit als zodanig, maar de decaan persoonlijk, 
professor Heinrich Stromer, die hierachter zat; hij had verbindingen 
met het machtige handelshuis van de Fuggers, die met de import 
van guajakhout enorme winst maakten.23 Met de handel in kwik 
trouwens ook.24

Paracelsus formuleerde een antwoordschrijven aan de raad: “Aan 
de eerbare, omzichtige en wijze burgemeester en raad van de prijzens-
waardige stad Neurenberg. Beste, geachte heren, er wordt me bericht 
dat u onlangs een schrijven hebt ontvangen, en wel uit Leipzig. U 
hebt over de druk niet te oordelen; waarom geeft u een oordeel af  
over mijn werk? U hebt hier geen verstand van. (...) Als de Leipzigers 
iets tegen mij hebben in te brengen, laat hen dan een redelijk debat 
voeren. Daar mag niemand zich in mengen; wij maken het onder 
elkaar wel uit. Ik belaster niemand. Hoe velen zijn er niet, afkomstig 
uit alle groeperingen en standen, zowel geestelijken als leken, edelen 
en onedelen, die openlijk de raad belasteren, hetzij door het gedrukte 
woord of  op andere wijze? Aan zulke lasterpraat doe ik niet mee. Dat 
wordt echter toegestaan en getolereerd, in tegenstelling tot mijn werk, 
dat noch de overheid, vorsten of  heren noch het stadsbestuur raakt, 
maar alleen de bedriegers in de geneeskunde, opdat de gewone man, 
arm of  rijk, niet meer belazerd zou worden. Om welke reden wordt 
me dit geweigerd, terwijl ik nog nooit als lasteraar ben opgevallen of  

betrapt? Als de universiteit over me klaagt, dient ze zich persoonlijk 
tot mij te wenden, maar niet de druk te verbieden. De druk zelf  mag 
niet ter discussie staan; het kan niet het onderwerp van debat zijn een 
druk te verbieden; daar heeft niemand mee te maken. De reden en het 
doel van de druk is dat de waarheid aan het licht komt. Wie de druk 
verhindert, verhindert de waarheid...”

Dit leek hem dan toch te grof, en hij herschreef  zijn verzoek. Het 
volgende heeft hij naar de Neurenbergse raad gezonden: “Eerbare, 
omzichtige, wijze en beste, geachte heren, laat ik in de eerste plaats 
Uw Eerbare, Omzichtige Wijsheid mijn gewillige, ijverige dienst-
baarheid betuigen. Beste, geachte heren, nadat ik met toestemming 
van Uw Eerbare, Omzichtige Wijsheid het boek over de dwalingen 
in de geneeskunst25 in druk heb laten bezorgen, heb ik vervolgens, 
tegemoetkomend aan een grotere behoefte, een boek geschreven 
dat alle zieken in het algemeen betreft.26  Het was mijn bedoeling de 
arme patiënten daarin aan een zorgvuldiger onderzoek te onderwer-
pen, opdat zij tenminste met meer toewijding behandeld en niet zo 
jammerlijk verprutst zouden worden. Dit boek heb ik door Hectors 
bediende op de secretarie laten bezorgen. Aangezien ik daarin niets 
anders op het oog heb dan de arme zieken en daarnaast het gebrek 
aan ervaring van een aantal artsen aan de kaak stel, verkeerde ik in 
de overtuiging hiermee juist gehandeld te hebben. Uw Eerbare, 
Omzichtige Wijsheid heeft de druk hiervan echter niet laten door-
gaan en er geen toestemming voor gegeven. En nu ik niet meer in 
de stad verblijf, krijg ik schriftelijk bericht dat het genoemde boek, 
evenals mijn overige geschriften, door Uw Eerbare, Omzichtige Wijs-
heid aan de kant geschoven en geweigerd zou zijn omdat een aantal 
personen uit Leipzig, misschien niet zonder scheldwoorden, daarop 
hebben aangedrongen. Hierop is mijn nederig verzoek aan Uw Eer-
bare, Omzichtige Wijsheid, geachte heren, om me niet op deze wijze, 
zonder mij gehoord te hebben, met onwelwillendheid te bejegenen 
en niet zo makkelijk geloof  te hechten aan de woorden van hen die 
ik door de waarheid heb geraakt. (...) Als de universiteit van Leipzig 
of  de faculteit meent iets tegen mij te moeten ondernemen, dan is dat 
mijn persoonlijke aangelegenheid, waarin noch Uw Eerbare, Omzich-
tige Wijsheid noch andere rechters iets dienen te ondernemen of  te 
beoordelen. Dit behoort tot de vrijheid van de universiteiten, waar 
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eerst een discussie gevoerd dient te worden waaruit vanzelf  blijkt wat 
redelijk en wat onredelijk is; pas dan mag de onredelijke partij op deze 
wijze worden verworpen.

Zo wil ik Uw Eerbare, Omzichtige Wijsheid ook te bedenken 
geven dat, mocht dit drukverbod overeind blijven en zou het werk 
– dat immers met de toestemming van Uw Eerbare, Omzichtige Wijs-
heid is begonnen – niet afgemaakt kunnen worden, dit zou betekenen 
dat het reeds gedrukte boek, waar ik nu toelichtingen bij geef  om het 
bruikbaarder te maken, van tafel geveegd zou worden en moeilijk te 
begrijpen zou zijn. (...) Ik neem aan dat de Leipzigers, als ze het ver-
volg zullen lezen, verder geen bezwaar tegen mij zullen maken. (...) In 
afwachting van een positief, schriftelijk antwoord, Theophrastus von 
Hohenheim, doctor in beide takken van de geneeskunst.” Een reactie 
is niet bekend, het drukverbod bleef  van kracht.

Het antwoord van Paracelsus

In deze stemming ging Paracelsus aan het schrijven van zijn Para-
granum. Hij begon verschillende keren opnieuw, met name aan het 
voorwoord. De voorwoorden van Paracelsus zijn meestal toch al 
kleine verhandelingen op zich, waarin hij allerlei algemene beschou-
wingen verwerkt en ook op concrete gebeurtenissen en persoonlijke 
ervaringen ingaat. En dat is in het Paragranum nog meer dan anders 
het geval. Het was zijn manier om de gebeurtenissen van Bazel en 
Neurenberg te verwerken en van zich af  te zetten.

Is het echt nodig om al die scheldpartijen hier te reproduceren? Ja, 
dat is het. Je kunt niet zijn wereldvisie bestuderen en daarbij aan het 
leed van de mens voorbijgaan die deze heeft ontworpen. Het is ook 
niet zomaar gescheld; het is terecht, het is oprecht, en het gaat vaak 
onverhoeds over in de zuiverste smeekbeden om toch na te willen 
denken, om niet te oordelen alvorens beide zijden goed bestudeerd 
te hebben. En het is in zijn plastische beschrijving van de toestanden 
vaak grimmig humoristisch. Prachtig toch hoe hij de met hun uiter-
lijk vertoon pronkende artsen – hij zal ze in Neurenberg geregeld 
zijn tegengekomen – als voorbeeld voor de signatuurleer aanvoert: 
door de natuur als narren getekend, al is dat niet in de moederschoot 

gebeurd, maar op latere leeftijd door middel van magie. De natuur 
heeft ze op ‘magische’ wijze ertoe gebracht zich in een narrenkos-
tuum te kleden.

Over de grove taal van Paracelsus is al veel gezegd. Het hoorde bij 
zijn tijd, natuurlijk, maar ook voor zijn tijd was hij grof. Vaak wordt 
in verband met zijn moeilijke persoonlijkheid op zijn vermeend alco-
holisme gewezen, waarbij steeds de brief  wordt aangehaald die zijn 
voormalige assistent Oporinus in 1555, dus 14 jaar na de dood van 
Paracelsus, aan de arts Johannes Weyrer schreef, een bekende vijand 
van Paracelsus en de paracelsisten: “Gedurende de bijna twee jaar dat 
ik met hem omging en bij hem woonde, was hij dag en nacht zodanig 
aan de drank en aan het brassen dat je hem nauwelijks een of  twee 
uur nuchter kon aantreffen, vooral nadat hij uit Bazel was vertrokken 
en in de Elzas onder de edelen, boeren en boerinnen als een tweede 
Asklepios werd vereerd. En toch, wanneer hij het meest dronken was 
en, zodra hij thuiskwam, mij iets van zijn filosofie dicteerde, leek deze 
zo coherent dat een nuchter persoon er niets beters van had kunnen 
maken.”27 De tegenstrijdigheden in deze brief  spreken voor zich.

Een andere verklaring werd met de postuum gesuggereerde 
diagnose van een genetische afwijking geopperd, het adrenogenitaal 
syndroom, wat zou betekenen dat Paracelsus deels een vrouw was. 
Zijn skeletresten vertonen vrouwelijke kenmerken, en ook andere 
eigenschappen passen bij dit ziektebeeld: kleine gestalte, vroegtijdig 
beginnende kaalheid, ontbreken van seksuele belangstelling, een 
opvliegend karakter.28

Op een derde omstandigheid, die nogal voor de hand ligt, wijst Wer-
ner Heinz29: Paracelsus behandelde, ondanks zijn kritiek op de gang-
bare methoden, syfilispatiënten zelf  ook met kwik en was hierdoor en 
vooral door zijn voortdurende experimenten steeds weer blootgesteld 
aan kwikdampen. Uit het boven genoemde onderzoek naar de ske-
letresten bleek dan ook dat de concentratie aan onoplosbaar kwik in 
zijn botten tot honderd keer hoger was dan in andere beenderen uit 
die tijd. De symptomen van een chronische kwikvergiftiging lijken 
aanvankelijk sterk op de symptomen van alcoholmisbruik, zodat wat 
Oporinus als alcoholisme beschreef, makkelijk tot een vergiftiging 
met kwik herleid zou kunnen worden. Het botonderzoek heeft de 
hieruit voortvloeiende neurologische verschijnselen kunnen bevesti-
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gen. De erbij behorende psychische symptomen, die tot depressies 
en hallucinaties kunnen leiden en bij de patiënten met name ‘s nachts 
zware opwindingstoestanden kunnen veroorzaken, komen goed met 
het beeld overeen dat door Oporinus wordt geschetst: “Vaak kwam 
hij tegen middernacht, altijd dronken, thuis om te slapen. Hij ging op 
bed liggen zoals hij gekleed was, en hield zijn zwaard bij zich dat hij, 
zoals hij beweerde, van een folteraar of  beul cadeau had gekregen. 
Soms stond hij met getrokken zwaard midden in de nacht op, nadat 
hij nog nauwelijks had geslapen, ging als een razende tekeer en smeet 
het op de grond of  tegen de muur.”30

Vandaar ook dat hij op de ‘Cacophrastus’ zo overgevoelig rea-
geerde – al is de persoonlijkheid van Paracelsus zeker niet door één of  
enkele factoren te verklaren. Waar het me op aankwam, was duidelijk 
te maken dat de mens aan wie we dit boek en vele andere werken te 
danken hebben, er een hoge prijs voor heeft betaald. Des te belang-
rijker is het om niet in het gescheld te blijven hangen, maar het grote 
tafereel te doordenken dat hier geschilderd wordt. 

Het Paragranum

In het Paragranum wordt het wereldbeeld uitgelegd dat aan de 
hele paracelsische geneeskunst ten grondslag ligt. Samengevat in 
vier woorden komt het neer op de spreuk van de Smaragden Tafel van 
Hermes Trismegistos: “Zo boven, zo beneden.” Met andere woorden, 
de mens als microkosmos is een afspiegeling van de macrokosmos, 
de grote wereld, want daar is hij tenslotte van gemaakt. Wij zijn de 
kwintessens van de kosmos.31 Hoe zou het anders ook mogelijk zijn 
dat stoffen of  wezens uit de buitenwereld gebruikt kunnen worden 
om de gezondheid van een mens te herstellen?

Paracelsus vat de relatie tussen micro- en macrokosmos in een 
mooi beeld, dat hij niet in het Paragranum, maar op andere plaatsen 
schetst: “Al wat geschapen is, zijn letters en boeken die de oorsprong 
van de mens beschrijven. Dat wil zeggen, als je een oud verhaal wilt 
leren kennen, moet je dat in de boeken opzoeken, en zo’n boek is 
niets anders dan een reeks letters. Op dezelfde wijze bestaat de 
schepping uit letters waarin je kunt lezen wie de mens is.”32 Over dit 

lezen van de schepping gaan de eerste twee zuilen van het Paragranum, 
filosofie en astronomie. Het meest basale wat de arts nodig heeft, is 
immers kennis van de mens, en deze kennis kun je volgens Paracelsus 
onmogelijk rechtstreeks bij de mens zelf  opdoen. De hele theorie van 
de lichaamssappen berust dus op speculatie, op meningen en waan-
denkbeelden. De enige manier om inzicht in de mens te krijgen, is via 
het ontcijferen, het spellen, van de kosmos: “De arts moet in de eerste 
plaats hemel en aarde in hun stof, verschijningsvorm en essentie ken-
nen; wanneer hij daarvan op de hoogte is, kan hij zich vervolgens met 
geneeskunst bezighouden” (p. 43).

Aangezien de mens, voor zover het om zijn sterfelijk lichaam gaat, 
uit de vier elementen bestaat, is het zaak deze te bestuderen. Filosofie 
betekent, in paracelsische termen, de studie van de elementen aarde 
en water; astronomie is de studie van lucht en vuur, ofwel de filosofie 
van de bovenste elementen. Met ons huidige filosofiebegrip heeft dit 
weinig te maken; het sluit aan bij de Griekse natuurfilosofen. “Met 
filosofie”, zegt Paracelsus, “bedoel ik niet moraalfilosofie of  ethiek of  
andere onzin waar Erasmus zich mee bezighoudt.”33 Ook zijn astro-
nomie lijkt niet op ons huidige begrip van astronomie, want in feite 
gaat het niet om de sterrenhemel, maar om het astrale, met andere 
woorden, om onzichtbare krachten en werkingen. De filosofie biedt 
een ingang tot het fysiek lichaam van de mens, de astronomie tot zijn 
siderisch (astraal) lichaam.

De derde zuil is de alchemie, door Paracelsus ook spagyriek 
genoemd: geen goudmakerskunst, maar de kunst om door middel 
van scheiding arcana te vervaardigen, ontstoffelijkte, geestachtige 
geneesmiddelen, en daarmee de goddelijke schepping te voltooien, 
waarvoor de mens tot medewerking is opgeroepen. De vierde zuil 
gaat over het karakter van de arts, ofwel ethiek.

Met de viervoudige grondslag van de geneeskunst was Paracelsus 
al eerder bezig: “God heeft de geneeskunst geschapen tot vier natuur-
lijke zuilen, namelijk filosofie, astronomie, fysica 34 en alchemie”, zei 
hij in een verhandeling over de honing uit de tijd vóór Bazel,35 en 
nog eens in zijn commentaar bij de Aforismen van Hippocrates, dat 
misschien als uitgangstekst voor een college was bedoeld: “De medi-
sche theorie rust op vier zuilen: filosofie, astronomie, alchemie en 
fysica.”36 Oorspronkelijk had hij dus de interne geneeskunde op het 
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oog als vierde zuil. Dit lijkt een sluitend geheel: twee zuilen theorie 
om inzicht te verkrijgen in de mens en in de wereld, en twee zuilen 
praktijk, namelijk het verwerken van de wereld tot geneesmiddel en 
ten slotte het gebruik daarvan voor de behandeling van de zieke mens. 
Waarom hij van deze vierheid is afgestapt, is niet duidelijk – behalve 
dat hij doorgaans stopt wanneer het te praktisch dreigt te worden. 
Paracelsus wil het grote geheel onderwijzen – wie dat begrijpt, kan 
van daaruit zelf  zijn praktijk ontwikkelen – maar geen makkelijk toe-
pasbare instructieboekjes aanleveren die door personen die er niets 
van begrijpen, misbruikt zouden worden.

Toen hij even later aan het neerschrijven van het Paragranum ging, 
liet hij de interne geneeskunde dus vallen en maakte hij er drie zuilen 
van. Nog in het hier als eerste weergegeven voorwoord heeft hij het 
over ‘drie fundamenten’ en ‘drie dingen waarin een arts ervaring moet 
hebben’ (p. 35, 37); geen fysica, maar ook nog geen woord over ethiek. 
Vervolgens worden het dan toch weer vier, waarbij de laatste zuil niet 
meer naast de andere drie, maar op een dieper fundament staat: “De 
vierde zuil is de ethiek, die de arts zal vergezellen tot in de dood en die 
de andere drie zuilen omvat en overeind houdt” (p. 125). Deze lijkt er 
haast een beetje kunstmatig ondergeschoven, en het lijkt zelfs alsof  
hij dat zelf  ook zo heeft gevoeld, want zes jaar na het formuleren van 
het Paragranum – dat bij zijn leven nooit gepubliceerd werd – kwam hij 
nog een keer op het onderwerp terug: “Het zijn vier dingen waaruit 
de arts groeit: filosofie, astronomie, alchemie en geneeskunde. Al zijn 
er heel wat artsen die er niet aan willen dat een arts naast datgene wat 
geneeskunde wordt genoemd, de andere drie nodig heeft; maar zij 
kunnen geen volmaakte artsen worden genoemd.”37

Verschillende versies

Van delen van het Paragranum bestaan er verschillende versies, wat 
tot nogal wat verwarring heeft geleid. Huser heeft in deel II van zijn 
monumentale uitgave van het verzameld werk van Paracelsus, uit 
de jaren negentig van de 16e eeuw, in de eerste plaats een volledige 
versie opgenomen. Daarvan zijn het voorwoord, waarin sprake is 
van vier zuilen, en de hoofdstukken over filosofie en astronomie op 

een manuscript van Johannes Montanus gebaseerd, terwijl hij voor 
de hoofdstukken over alchemie en ethiek de beschikking had over 
een eigen handschrift van Paracelsus. Hierop aansluitend brengt hij 
een ‘tweede Paragranum’, dat alleen uit een voorwoord – dat slechts 
drie zuilen kent – en de hoofdstukken over filosofie en astronomie 
bestaat, op basis van een handschrift van Paracelsus. Verder zijn er 
nog vier concepten voor een voorwoord en enkele aantekeningen 
over filosofie en alchemie, die Huser in deel V van zijn uitgave heeft 
ondergebracht.

Sudhoff  heeft in zijn standaarduitgave, in de jaren twintig van de 
vorige eeuw, de onderdelen herschikt en daarbij alle delen uit het eigen 
handschrift van Paracelsus gecombineerd tot wat hij de ‘laatste bewer-
king’ noemt, dus het ‘tweede Paragranum’ van Huser plus de hoofd-
stukken over alchemie en ethiek, waarvan slechts één versie bestaat. 
Deze ingreep blijkt bij nader onderzoek onhoudbaar. Het begint er al 
mee dat dit werk over vier zuilen wordt ingeleid door een voorwoord 
dat maar over drie zuilen rept. Verder kun je de twee voorwoorden 
en de hoofdstukken over filosofie en astronomie naast elkaar leggen 
en bijna alinea voor alinea met elkaar vergelijken. Dan blijkt dat in het 
vier-zuilen-voorwoord dezelfde gedachten worden uitgedrukt als in 
het drie-zuilen-voorwoord, maar in een verder uitgewerkte vorm. Er 
komen Bijbelcitaten bij, een sneer naar ‘de Joden en Farizeeën’ wordt 
geschrapt. Daarnaast bevat het vier-zuilen-voorwoord een inleiding 
over deze zuilen, die in het drie-zuilen-voorwoord geheel ontbreekt. 
Maar ook hiervan bestaat een vroegere versie, namelijk het voor-
woord dat hier in de appendix onder nummer IV wordt weergegeven. 
Het vier-zuilen-voorwoord is dus een verder uitgewerkte versie van 
het drie-zuilen-voorwoord gevolgd door voorwoord IV. Alleen het 
slot is helemaal nieuw, waarbij vier in plaats van drie zuilen worden 
genoemd. Een vergelijking van de hoofdstukken over filosofie levert 
een soortgelijk beeld op. Langere scheldpartijen worden verzacht en 
ingekort. In plaats van tegenstanders rechtstreeks voor rot te schel-
den, wordt vaker de derde persoon gebruikt. Het is duidelijk dat Para-
celsus zijn best doet om het didactisch aan te pakken en het begrip 
van de lezer aan te moedigen. In de vroegere versie staat zelfs nog een 
aantekening (p. 63): uitleggen waarom ik zo tegen de artsen tekeerga. 
Wat hij in de volgende bewerking dan ook doet.
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Maar u kunt zich hierover uw eigen oordeel vormen, want in deze 
uitgave zijn alle beschikbare teksten opgenomen: eerst het fragment 
bestaande uit het drie-zuilen-voorwoord en twee hoofdstukken 
(Husers ‘tweede Paragranum’), vervolgens de complete, meest uitge-
werkte versie, en ten slotte in de appendix nog vier voorwoorden 
– waarvan niet eens zeker is of  deze allemaal als voorwoord bij het 
Paragranum waren bedoeld – en nog enkele losse aantekeningen. Ik heb 
hiervoor gekozen omdat alle teksten op zich interessant zijn; overal 
vind je unieke, belangrijke en typerende uitspraken van Paracelsus die 
iets aan ons beeld van hem kunnen toevoegen. Bovendien wordt in 
de literatuur bijzonder graag uit het vier-zuilen-voorwoord geciteerd, 
terwijl een aantal nieuwere uitgaven Sudhoff  volgen, waarin deze 
citaten niet terug te vinden zijn. Nog een voordeel van deze volledige 
weergave is dat je door het vergelijken van de verschillende versies 
Paracelsus als het ware bij het werk over de schouder kunt kijken en 
zijn schrijfproces kunt volgen.

Dat er sprake is van een ‘meest uitgewerkte versie’ of  ‘laatste 
bewerking’, wil niet zeggen dat deze af  is of  door Paracelsus als pers-
klaar werd beschouwd. We moeten niet vergeten dat het allermeeste 
wat wij van Paracelsus kennen, voorlopige ontwerpen zijn, haastig op 
papier gezette schetsen, en geen manuscripten die klaar waren voor 
publicatie. En dat geldt zeker voor het Paragranum. Er bestaat een 
enorm verschil in duidelijkheid en coherentie tussen deze concep-
ten en de boeken die wel klaar waren om gedrukt te worden, zoals 
bijvoorbeeld de Labyrinthus. Dit wordt vaak over het hoofd gezien 
wanneer er geklaagd wordt over de ‘duistere, warrige, onbegrijpelijke 
taal’ van Paracelsus.

Hierbij speelt nog iets anders wat het begrip voor ons bemoeilijkt: 
wij zijn gewend termen op een eenduidige en consequente manier 
te gebruiken. Afgezien van het feit dat het hier om een tekst van 
vijfhonderd jaar geleden gaat, moeten we ons ervan bewust zijn dat 
Paracelsus het niet alleen over de materiële wereld heeft, maar voor 
een groot deel over het astrale. Rudolf  Steiner zegt hierover: “Wan-
neer we naar het astrale plan gaan, is er een wereld van voortdurende 
beweeglijkheid. (...) We zouden erg in het nauw komen als we daar 
onze begrippen zo star en onveranderlijk wilden maken als voor het 
fysieke plan. We moeten ons aanpassen aan de beweeglijkheid van de 

gedaanten, we moeten beweeglijke begrippen hebben en een begrip 
soms op de ene, soms op de andere manier kunnen gebruiken. Dit is 
in nog veel hogere mate het geval in de nog hogere werelden. Voor 
een hogere wereldbeschouwing is alles wat er in de fysieke wereld is, 
een uitdrukking van de krachten en wezens van die hogere werelden. 
In alles wat wij rond om ons zien, zijn dergelijke krachten en wezens 
verborgen.”38 Paracelsus had een soort natuurlijke helderziendheid 
voor deze krachten en wezens. Daarover gaat een groot deel van 
zijn werk.

Na het Paragranum

Wanneer, waarom en onder welke omstandigheden hij verder trok, 
is niet bekend. De eerstvolgende verblijfplaats voor langere tijd – een 
aantal maanden – was St. Gallen, waar hij in 1531 vorm gaf  aan alweer 
een ander van zijn hoofdwerken: het Opus paramirum. Net als het eer-
der geschreven Volumen paramirum 39 gaat ook het Opus paramirum over 
de oorsprong van ziekte, maar dan vanuit een andere invalshoek. In 
het Volumen, het boek over de vijf  entia40, had hij het ruimst mogelijke 
kader geschetst van alles wat invloed heeft op ziekte en genezing. Hij 
had er de balans opgemaakt van de geneeskunde door de eeuwen 
heen tot aan zijn tijd, en zijn eigen vertrekpunt bepaald. Het veel uit-
gebreider Opus bestaat uit verschillende delen: twee boeken over de 
oorsprong van de ziekten vanuit de drie basisprincipes sulfur, mercuur 
en sal;41 een boek over tartarus : steenvorming en afzettingen, stofwis-
selingsziekten in het algemeen; dan een boek over de ‘microcosma’, 
het vrouwelijk wezen en haar ziekten;42 en een vijfde boek over ‘de 
onzichtbare ziekten’, ofwel zielsziekten.

De hele ergernis over de gebeurtenissen in Bazel en het drukver-
bod lijkt nu ver achter hem te liggen. Hier is hij weer helemaal en 
uitsluitend degene die de grote lijnen uitzet voor een toekomstige 
geneeskunst. Het is hem duidelijk dat de meeste tijdgenoten helemaal 
niet in staat zijn om zijn werk te beoordelen, zoals hij in het nawoord 
van boek II aan Joachim von Watt schrijft, de stadsgeneesheer en 
burgemeester van St. Gallen aan wie hij dit werk heeft opgedragen: 
“Vreemd, nieuw, wonderbaarlijk, ongehoord, zeggen ze, zijn mijn 
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natuurleer, mijn hemelkunde, mijn theorie, mijn praktijk. Hoe kan 
ik ook niet vreemd zijn voor iemand die nog nooit in de zon heeft 
gewandeld?”43 Paracelsus wandelt in de zon, ook in de geestelijke zon, 
dat weet hij zeker.

Rond deze tijd ontstonden ook opnieuw een aantal theologische 
verhandelingen, waaronder zijn meest omvangrijke werk, een psal-
mencommentaar. Zijn wandeling voerde hem verder langs Innsbruck, 
Meran, Bad Pfäfers en in 1536 naar Augsburg, waar een dik leerboek 
over wondheelkunde van zijn hand verscheen, dat al gauw uitverkocht 
was en verschillende herdrukken beleefde: Die große Wundarznei, het 
enige medische werk van enige omvang dat bij zijn leven gedrukt 
werd. Hij trok verder naar Bohemen en schreef  daar deel I van 
zijn magnum opus: Astronomia magna, een groots opgezet werk over 
mens en kosmos, over natuur, boven- en ondernatuur, dat vier boe-
ken zou omvatten, maar helaas fragment is gebleven. Een volgende 
bestemming was Karinthië, zijn ‘tweede vaderland’, waar hij vanaf  
zijn achtste was opgegroeid. Het landsbestuur leek genegen om een 
bundel van drie boeken van hem te laten drukken, de Sieben Defensio-
nes, een verweerschrift tegen alles wat hem gedurende zijn hele leven 
was verweten; verder de Labyrinthus medicorum errantium,44 een soort 
capita selecta uit zijn nieuwe geneeskunst, en nogmaals een boek 
over tartarus. De belofte om deze uit te geven werd nagekomen – zij 
het een dikke vierhonderd jaar later. De reis ging verder, en alweer is 
het grootste deel ervan in duisternis gehuld. Hij was bezig met een 
omvangrijke theologische bundel over het ware christelijke leven. In 
1540 sloeg hij in een voorwoord hierbij een heel nieuwe toon aan: 
“Aan de sneeuw van mijn ellende45 is een einde gekomen. De groei is 
voltooid, de zomer is aangebroken. Waar dit vandaan komt, ik weet 
het niet; waar het naartoe gaat, ik weet het niet. Het is er gewoon. 
Zoals na lange jaren van terughouding en uitstel de tijd nu rijp is voor 
de dingen die zichtbaar zijn voor het fysieke oog, zo is de tijd ook rijp 
om over het gelukzalige en het eeuwige leven te schrijven. (...) Het is 
nu de tijd dat de vruchten rijpen; de winter is voorbij.”46 Of  hij betere 
tijden zag aankomen, of  dat hij zijn einde voelde naderen, is moeilijk 
te zeggen. Het jaar daarop was het afgelopen met zijn ‘ellende’ en 

ging hij naar huis, ofwel ‘verruilde hij het leven met de dood’, zoals 
er op zijn grafsteen staat. Paracelsus stierf  op 24 september 1541 in 
Salzburg. Hij werd 48 jaar.

De Duitse teksten in deze uitgave zijn afkomstig uit deel VIII van 
het verzameld medisch, natuurwetenschappelijk en filosofisch werk 
van Paracelsus, uitgegeven door Karl Sudhoff.

De tekstvarianten die Sudhoff  aangeeft en die grotendeels voor 
de strekking van de tekst niet van belang zijn, zijn hier achterwege 
gelaten. Alleen in de gevallen waar ik in de vertaling van de hoofdtekst 
van Sudhoff  ben afgeweken en een variant heb gevolgd, wordt deze 
in een voetnoot vermeld. Evidente zetfouten in de tekst van Sudhoff  
zijn stilzwijgend verbeterd.

Elke Bußler  Herfst 2019
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Der  e r s t e  g rund  de r  a r zne i ,  
we l che r  i s t  ph i l o soph ia

Diweil nun in der philosophia der erst grund der arznei 
ligt, so ist uns im selbigen erstlich zu wissen, in was wege 
aus der philosophei der grund der arznei mög genomen 
werden. nun aber vor dem ehe ich das erzele, erfordert 
die not vor allen dingen zu verstehen geben, das ich euch 
fürlege die jenigen, die ich veracht, auf das ir die falsche 
philosophi verstanden, ehe das ich eingang in den grund 
der gerechten philosophei. schwerlich wird es euch eingon, 
hinzunemen das, so ir gewont haben, und schwerer das 
jenig, darzu ir erzogen seid. versehe mich iedoch bei einem 
ieglichen, er werd das gewonete und das in in getriben ist, 
und iezig mein fürhaben mit verstandnem urteil ermessen, 
nichts lassen zu hart sein, das nit erweicht möge werden, 
nichts so weich, das nit stehelung anneme, sonder in der 
geschiklikeit, das die neu gepurt die alte allezeit herschen 
möge. in der philosophei ist ein mies gewachsen von stund 
an im ursprung derselbigen; im selbigen mies seind außen 
an in die philosophei schwemm gewachsen gleich wie die 
drüsen am leib. Aristoteles und die seinen haben tractirt in 
der philosophei zu gleicherweis, wie der hepfen die erd vom 
wein auszeucht, und zu gleicher weis wie ein schaum das 
bösest in dem hafen ist, noch so schwimpt er zu oberst und 
verdeckt das gut under ime. und darumb das etwas guts 
under ime ligt, dem er nach schmeckt, ist er für ein speis 
zu achten, iedoch allein den hunden und kazen. also hie 
von der alten philosophei zu verstehen ist, die den schwam-
men und schaum tractirt und nit die materiam, aus dem 
sie gehet. ein solche schwammphilosophei hat theorisirt 

De eerste grondslag van de geneeskunst: filosofie

Aangezien de filosofie de eerste grondslag van de geneeskunst 
vormt, moeten we in de eerste plaats weten op welke wijze de grond-
slag van de geneeskunst aan de filosofie ontleend kan worden. Maar 
alvorens dit te vertellen moet ik u vooral degenen onder het oog bren-
gen van wie ik me afkeer, zodat u de valse filosofen doorhebt voordat 
ik inga op de grondslag van de ware filosofie. Het zal u niet meezitten 
om afstand te nemen van wat u gewend bent, en nog moeilijker zal 
het zijn om los te laten waartoe u bent opgeleid. Ik verwacht echter 
van iedereen dat hij datgene wat hij gewend is en wat hem is ingepe-
perd, en datgene wat ik nu voorstel, met een weloverwogen oordeel 
benadert. Laat niets zo hard zijn dat het niet in twijfel getrokken kan 
worden, niets zo twijfelachtig dat het niet hard gemaakt kan worden, 
maar sta ervoor open dat de nieuwe geboorte altijd zal zegevieren 
over de oude.

De filosofie is vanaf  het eerste moment met mos begroeid geraakt, 
en in dit mos zijn van buitenaf  zwammen de filosofie ingegroeid 
zoals gezwellen op een lichaam. Aristoteles en consorten hebben de 
filosofie behandeld zoals selderij de aarde uit de wijn trekt. En hoewel 
een laagje schuim het minste waard is van wat er in de pan zit, drijft 
het er bovenop en bedekt het het goede dat eronder zit. En omdat er 
iets goeds onder zit waar het naar smaakt, kan het als voedsel worden 
beschouwd, al deugt het alleen voor honden en katten. Hetzelfde is 
van toepassing op de oude filosofie, die zwammen en schuim behan-
delt en niet de stof  waarvan deze afkomstig zijn. Uit een dergelijke 
zwamfilosofie is de medische theorie ontstaan, waar de schuimartsen 
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in der arznei, aus deren ist geborn der schaumarzet. dise 
zwei haben innen gehalten den gewalt der beschreibung 
der natürlichen dingen, auch zu beschreiben menschlich 
gebresten und brechen. wie aber der grund aus dem dise 
schreibung fallen, also auch das gewechs diser wurzel zu 
urteilen ist. wil euch hiermit ermant haben, nichts so rauch 
bei euch zu sein, das durch den glathobel nit mög gefügt 
werden, nichts so krumbs, das der hamer nit ebnen mög, 
nichts so wild, das der jeger nit fellen mög. was ist höhers 
und löblichers an einem auditore und discipulo, dan das 
er in einer weichen schalen lige, die da nicht erherte, bis er 
seiner disciplin gewachsene flügel erlangt hab und alsdan 
der ruten entrinne. und erlich und löblich ist es solchen, 
das sie die alten aus den nesten stoßen. dan kunst und 
weisheit, zucht und liebe sollen alle stund erhebt werden 
uber ire meister und aufwachsen wie ein junge buchen, die 
durch ir aufwachsen den alten buchen ir lob nimpt.

Das ich eile zu der fürgenomenen philosophei, auf das ir 
den grund der arznei verstanden, welche allein die erkant-
nus gibt, die ein arzt haben sol in allen krankheiten, ir 
materiam, eigenschaft mit sampt allem wesen. dan sonst 
ist kein ander weg zu ergründen die warheit, des leibs 
anligen und gesundes wesen. und wo anderst ein grund 
hergenomen wird außerhalb der philosophei, ist ein betrig-
nus. dan unser verstand, wie in die hirnschal beschleußt, 
ist zu schwach zu geberen einen arzet. dan also muß die 
philosophei der arznei gefürt werden, das auch die augen 
den verstand begreifen und das sie in den oren töne wie 
der fall des Rheins und das das getön der philosophei also 
hell in den oren lige als die sausenden winde aus dem 
meer und die zunge dermaßen ein wissen tragen als des 
honigs und der gall und die nasen schmecke ein ieglich 
geruch des ganzen subjects. außerhalb diser erkantnus ist 
widerwertig alles das, das der natur zugeleget und geben 
wird; dan also ist mein fürhalten diser philosophei, das die 
natur die krankheit selbs ist, darumb weiß sie allein, was 
die krankheit ist; sie ist allein die arznei, sie weiß der kran-
ken gebrechen. wer kan außerhalb diser zweien erkantnus 
ein arzt sein? aus dem arzet kompt kein krankheit, aus im 
kompt auch kein arznei. wie er aber kan krank machen, 

uit zijn voortgekomen. Deze twee hebben het gezag uitgeoefend met 
betrekking tot de beschrijving van de dingen in de natuur en ook van 
de menselijke gebreken en aandoeningen. Maar net zoals de grond-
slag waar hun schrijfsels op gebaseerd zijn, moet ook het gewas wor-
den beoordeeld dat uit deze wortel is ontsproten.

Hiermee wil ik u aansporen geen ruwheid te vertonen die door de 
schaaf  niet gladgemaakt kan worden, niets zo krom te laten dat het 
door een hamer niet te pletten valt, niets zo wild dat de jager het niet 
zou kunnen vloeren. Wat zou er aan een toehoorder en leerling verhe-
vener en prijzenswaardiger kunnen zijn dan dat hij in een zachte schil 
ligt, die niet hard wordt totdat hem door de onderwijzing vleugels 
zijn gegroeid waarop hij aan de discipline ontkomt? Zulke studenten 
strekt het tot eer en lof  als zij de ouden uit het nest smijten. Want 
kunst en wijsheid, zelfbeheersing en liefde moeten op ieder moment 
hun meesters overtreffen en opgroeien als een jonge beuk, die door 
haar groei de oude beuken de loef  afsteekt.

Maar laat ik nu gauw overgaan tot de beoogde filosofie, zodat u de 
grondslag van de geneeskunst begrijpt die als enige het inzicht in alle 
ziekten, hun stof, hun eigenschappen en hun hele wezen verschaft, 
dat een arts nodig heeft. Want er is geen andere weg om de waarheid 
omtrent de noden van het lichaam en zijn gezondzijn te doorgronden. 
Waar een andere grondslag, buiten de filosofie, erbij wordt gehaald, is 
er sprake van bedrog. Want ons verstand dat in de hersenpan beslo-
ten ligt, is te zwak om een arts voort te brengen. De filosofie van de 
geneeskunst moet zodanig worden beoefend dat dit verstand ook 
met de ogen geschouwd kan worden en dat ze in de oren klinkt zoals 
de Rheinfall; dat het gebulder van de filosofie zo helder in de oren 
klinkt als de bruisende zeewinden, dat de tong er evenveel van weet 
als van de smaak van gal of  honing, en dat de neus iedere geur van 
het hele onderwerp kan proeven. Buiten een dergelijk inzicht is alles 
wat aan de natuur wordt toegeschreven of  in de natuur wordt gelegd, 
verkeerd. Want zoals ik deze filosofie beschrijf, is de natuur zelf  de 
ziekte; daarom weet alleen zij wat de ziekte is. Alleen zij is het genees-
middel, zij kent de aandoeningen van de zieken. Hoe kan iemand arts 
zijn, die deze twee dingen niet inziet?

De arts brengt geen ziekte voort, hij brengt ook geen geneesmid-
del voort. Maar zoals hij iemand ziek kan maken, kan hij op dezelfde 
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also im selbigen proceß kan er auch die gesuntheit geben. 
wer ist hie billicher ein lermeister dan die natur selbs? die-
selbige hat solcher dingen ein wissen und legt aller dingen 
augenscheinlichen verstand für; aus disem augenschein-
lichen verstande wird der arzt underrichtet. so nun allein 
die natur dasselbige weiß, so muß ie auch dieselbige sein, 
die das recept componirt, und ir kunst der componirung 
ligt augenscheinlich vor dem arzt. aus ir get die kunst, 
nicht aus dem arzt, darumb so muß der arzt aus der natur 
wachsen mit volkomenem verstand. das ist ein volkömli-
cher verstand, das die hend greifen, das die augen sehen 
das jenige, das in der verborgnen hirnschalen fürgenomen 
wird. dan was verborgen begriffen wird, gibt allein den 
glauben; den ausgang und das volkomen geben die werk. 
die werk seind sichtlich, also sichtigs und unsichtigs in 
einem und nicht in zweien, die ganze volkomene tröstliche 
erkantnus, darin die selikeit ist und alle gute arbeit, ler 
und underricht ausgehet.

So nun aus der natur der arzt wachsen sol, was ist die 
natur anders dan die philosophei, was ist die philosophei 
anders dan die unsichtige natur? einer der die sonn oder 
mon erkent und weiß mit zugetanen augen, wie die sonne 
oder der mon ist, der hat sonn und mon in ime, wie sie im 
himel und firmament stehen. das ist nun die philosophei, 
das sie im menschen wie außerhalben ungreiflich stande, 
wie einer der sich selbs im spiegel sicht. wie also einer sich 
selbs bedeutlich von puncten zu puncten ersehen mag, 
also sol der arzt den menschen bedeutlich in wissen tragen, 
genomen aus dem spiegel der vier elementen, dieselbige 
fürbilden im den ganzen microcosmum, das er durch den-
selbigen sicht wie ein verschlossen weiß galreden in einem 
glas. und es sei denn sach, das ein arzt ein menschen also 
lauter durchsehe, als durchzusehen ist ein distillirter tau, 
in dem sich kein fünklin verbergen mag, das nit gesehen 
werd. und also durchsichtig sol er hinein sehen als durch 
einen quellenden brunnen, wie viel stein und sandkörner, 
mit was farben, formen etc sie sind, also offenbar sollen im 
sein die glider im menschen auch. dieselbigen glider sol 
er also durchsichtig haben, als der auspolirte cristallen, 
in dem sich ein herlin nicht möcht verbergen. das ist die 

wijze gezondheid bewerkstelligen. Wie is hier als leermeester beter 
op zijn plaats dan de natuur zelf ? Zij draagt kennis van deze dingen 
en toont hoe alle dingen aanschouwelijk te begrijpen zijn. Vanuit 
dit aanschouwelijk begrip wordt de arts onderwezen. Aangezien 
alleen de natuur deze kennis heeft, moet zij ook degene zijn die het 
recept samenstelt, en haar recepteerkunst kan de arts met zijn ogen 
aanschouwen. De kunst komt uit de natuur voort, niet uit de arts; 
daarom moet de arts uit de natuur groeien, met een volledig verstand. 
‘Volledig verstand’ betekent dat datgene wat in de verborgen hersen-
pan wordt bekokstoofd, voor de handen tastbaar en voor de ogen 
zichtbaar is. Want wat in het verborgene wordt begrepen, leidt alleen 
tot geloof; het resultaat en de voltooiing blijken uit de werken. De 
werken zijn zichtbaar. Dan zijn het zichtbare en het onzichtbare bij 
elkaar, in plaats van een dualiteit te vormen. Dit is het hele, volmaakte, 
troostrijke inzicht, waarin de zaligheid ligt en waar alle goede arbeid, 
onderwijs en onderricht van uitgaan.

Als de arts nu uit de natuur moet groeien, wat is de natuur anders 
dan de filosofie? Wat is de filosofie anders dan de onzichtbare natuur? 
Iemand die de Zon of  de Maan kent en met zijn ogen dicht weet hoe 
de Zon of  de Maan is, die heeft Zon en Maan in zichzelf, net zoals ze 
in de hemel en in het firmament staan. Dat is nu de filosofie: dat ze in 
een niet tastbare vorm in de mens staat net zoals in de buitenwereld; 
zoals je jezelf  in een spiegel ziet. Zoals je jezelf  duidelijk met alle 
details kunt zien, zo moet de arts een duidelijke kennis van de mens 
hebben, die ontleend is aan de spiegel van de vier elementen. Deze 
presenteren hem een afbeelding van de hele microkosmos, waardoor 
hij door deze microkosmos heen kan kijken als door een doorzich-
tig gelei in een glazen pot. Het is dus zaak dat een arts een mens zo 
duidelijk doorziet als hij door een druppel gedestilleerde dauw heen 
kan kijken waarin geen vonkje zich kan verstoppen en aan zijn oog 
onttrekken. Hij moet er doorheen kunnen kijken als door een opbor-
relende bron waarin hij de stenen en zandkorrels kan tellen en hun 
kleuren en vormen kan onderscheiden; net zo doorzichtig moeten de 
delen van het menselijk lichaam voor hem zijn. Deze lichaamsdelen 
moeten zo transparant voor hem zijn als een gepolijst kristal waarin 
geen haartje zich kan verbergen.
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philosophei auf die der grund der arznei gesezt ist. nicht 
das du den menschen also ersehen solt sonder die natur, 
was in dem himel beschlossen ist; dieselbige zeiget dirs 
von stuck zu stuck an; dan aus derselbigen ist der mensch 
gemacht. dieselbige materia, daraus er gemacht ist, zeiget 
dir an, wie das ist, das aus dem gemacht ist, zu gleicher-
weis wie du in eim stahel ein gebeu sichst; das kompt von 
dem eußern hinein. und wan das eußer nimer da ist, so 
ist das inner auch nit mer im stahel; dan das eußer ist ein 
mutter des innern. also ist der mensch ein bildnus in eim 
spiegel, gesezt hinein durch die vier element und nach der 
zergehung der elementen folget die zergehung des men-
schen. dan weil das außer von dem spiegel still stehet, die-
weil bleibt auch das inner. darumb so ist die philosophei 
nichts anders, allein das ganz wissen und erkantnus des 
dings, das den glanz im spiegel gibt. und zu gleicherweis 
wie der im spiegel niemants mag seins wesens verstand 
geben, niemants zu erkennen geben, was er sei, dan allein 
es stat da wie ein tote bildnus, also ist der mensch an im 
selbs auch und aus ime wird nichts genomen, allein was 
aus der eußern erkantnus kompt, des figur er im spiegel 
ist. das, das er ret, ist ein ungewiß reden, seine stimm und 
seine zung. sol ein arzt nicht mer underricht geben, dan so 
er im spiegel des kranken person sehe reden und hört es 
nicht? also ganz und stark sol der arzt den microcosmum 
erkennen durch sein mutter, aus der er geboren ist; dan 
nit ein glid ginge ime ab, nicht ein herli ist am menschen, 
das die testa nit begreif und hundertfach anzeige. und also, 
wie gemelt ist, mag die arznei nicht gedulden noch leiden 
die schaumphilosophei oder die schwammarznei, wie dan 
bisher geplert ist worden.

Es würd ein lange rede brauchen, lauter und klar zu 
entdecken, wie weit der Aristotelischen, stoischen, Plato-
nischen philosophei hie gegen der meinen ston, auch Tir-
themii Theophrasti gegen mir Aureolo Theophrasto, welche 
spen in der beschreibung der philosophei von blat zu blat 
gnugsam begriffen werden. aber iedoch was hie betreffend, 
so vil den arzt berürt, zu verstehen den grund der arznei, 
das dieselbige philosophei hie der grund sei, so merken 

Dat is de filosofie die de grondslag van de geneeskunst vormt: dat 
u niet de mens rechtstreeks moet bekijken, maar de natuur, al wat in 
de hemel besloten ligt. Deze toont het u stuk voor stuk, want daar is 
de mens van gemaakt. Deze stof  waar hij van gemaakt is, toont u hoe 
datgene is wat ervan gemaakt is. Het is net zoals wanneer u in een 
stalen spiegel een gebouw ziet: dit spiegelbeeld komt er van buitenaf  
in. Wanneer het uitwendige er niet meer is, is het inwendige in de 
spiegel er ook niet meer; want het uitwendige is een moeder van het 
inwendige. De mens is dus een beeld in een spiegel dat er door de 
vier elementen in is gezet, en wanneer de elementen vergaan, vergaat 
ook de mens. Want zolang datgene wat er buiten de spiegel is, blijft 
bestaan, zo lang blijft ook het inwendige. Daarom is de filosofie niets 
anders dan de volledige kennis van en inzicht in datgene wat tot de 
weerschijn in de spiegel leidt.

En net zoals degene in de spiegel zijn eigen wezen aan niemand 
begrijpelijk kan maken, zoals hij aan niemand te kennen kan geven 
wat hij is, maar er alleen staat als een levenloze afbeelding, zo is het 
ook met de mens zelf: aan hem kan geen inzicht worden ontleend; je 
kunt hem alleen kennen door inzicht in de buitenwereld, waar hij het 
spiegelbeeld van is. Datgene wat hij zegt – zijn stem, zijn woorden – is 
twijfelachtig. Dit verschaft niet meer informatie aan de arts dan wan-
neer hij de persoon van de zieke in de spiegel ziet praten zonder hem 
te kunnen horen. De arts moet de microkosmos dus in zijn geheel 
en in zijn volle kracht via zijn moeder herkennen waaruit hij geboren 
is. Want er is geen lichaamsdeel, ja, geen haartje aan de mens dat het 
hemelgewelf157 niet omvat en op honderden manieren toont. Daarom 
kan de geneeskunst de schuimfilosofie of  de zwamgeneeskunde 
waarover ze tot nu toe aan het blèren zijn, niet accepteren of  dulden.

Er zou een lange uiteenzetting voor nodig zijn om u helder en 
duidelijk uit de doeken te doen hoe groot het verschil is tussen de aris-
totelische, stoïsche, platonische filosofie en de mijne, ook het verschil 
tussen Tirthemius Theophrastus158 en mij, Aureolus Theophrastus. 
Deze verschillen zullen bij de beschrijving van de filosofie van pagina 
tot pagina duidelijk genoeg naar voren komen. Maar terug naar ons 
onderwerp. Wat van belang is voor de arts, is dat hij het fundament 
van de geneeskunst begrijpt – dat hij begrijpt dat deze filosofie het 
fundament is. Onthoud dus het volgende: de stof, de verschijnings-
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auf, das materia, species und essentia des arzts corpora 
sind und die ursach der genzen und des brechens ist des 
arzets weisheit; hierin stehet der arzt in seiner erkantnus. 
nun wie obgemelt ist, so muß er solcher dingen erkantnus 
nemen in der mutter, daraus er beschaffen ist. in dersel-
bigen findet er sein herz und alle des herzens freud und 
leid; in derselbigen fint er das hirn und alles das das hirn 
betrübt und erfreut, also der nieren lieb und leid, also der 
lebern willen und unwillen und dergleichen der andern 
glider allen. hie ligt nun ein kurzer bericht, das in den-
selbigen glidern solt gelernet werden, was inwendig das-
selbige glid antrift. hie ist caterva medicorum wider mich, 
dan sie wissen und erkennen parentes der menschen nit 
und wöllen in der toten figur im spiegel ire kunst nemen 
und sie sezen und gründen in ire fantasei und dirigirn und 
mit namen bedeuten und auslegen eins ieglichen art, das 
in keiner philosophei weder füß noch hend hat. hieraus 
entspringt der nam cholera, der nam melancholia, der nam 
phlegma, der nam sanguis, welcher grund nichts anders 
ist als ein fliegende speculation. dan welcher hat ie cho-
leram in der natur gesehen? welcher hat ie melancholiam 
in der philosophia funden? welcher hat ie phlegma für ein 
element erkent? wo ist ie sanguis dem luft gleichmeßig 
geworden? wer hat sie gelert den materialischen himel und 
die globul der erden mit sampt iren eingefaßten elementen 
also im leib austeilen? nicht mer ist in solchem speculir-
ten grund, dan als vil kraft als in eim der da wünscht oder 
der da wol wenet. also stont sie auf den wenenden grund 
gebauen und auf das wünschen, das weit von uns und 
einem ieglichen arzt sei. aus dem eußern sez zusamen 
den ganzen menschen, so fintstu im selbigen aller mate-
rien augenscheinliche corpora und findest in denselbigen 
alle species der glider, der gesuntheit und der krankheit, 
dabei auch aller irer essentias, wie eins gegen dem andern 
stand, was brech, was ganz mach; in demselbigen ligt die 
weisheit 〈die ein arzt suchen sol, dan der himmel gibt die 
weisheit〉 des arzts nicht, er ererbet sie auch nicht, sonder 
sie nimpt bei im zu wie kunst bei seim fleißigen meister, 
und ist ein gegebene weisheit durch die parentes micro-
cosmi, den microcosmum als iren son zu erkennen. solt 

vorm en de essentie zijn de dingen waar de arts mee te maken heeft. 
Van de wijsheid van de arts hangt het af  in hoeverre de heelheid ervan 
bewaard blijft; dat is een kwestie van het inzicht van de arts.

Zoals boven is gezegd, moet hij het inzicht in deze dingen aan de 
moeder ontlenen waaruit hij geschapen is. Daarin vindt hij zijn hart 
en alle vreugde en al het leed van het hart; daarin vindt hij de hersenen 
en al wat de hersenen bedroeft en verheugt; ook lief  en leed van de 
nieren, de wil en de onwil van de lever, en dergelijke voor alle andere 
organen. Hier hebt u nu in het kort de les dat aan de hand van deze 
organen geleerd moet worden wat het overeenkomstige inwendige 
orgaan betreft.

De massa van de artsen is wat dat betreft tegen mij, want ze ken-
nen en herkennen de ouders van de mensen niet. Ze willen hun kunst 
aan het dode figuur in de spiegel ontlenen, op hun eigen fantasie 
baseren en oriënteren en de aard van alle dingen met fantasiebegrip-
pen aanduiden en uitleggen. Dit heeft hand noch voet, in geen enkele 
filosofie. Hieruit komt het begrip ‘cholera’ 159 voort, het begrip ‘melan-
cholia’, het begrip ‘phlegma’, het begrip ‘sanguis’. Deze grondslag is niets 
anders dan een vluchtige speculatie. Want wie heeft ooit cholera in de 
natuur gezien? Wie is melancholia ooit in de filosofie tegengekomen? 
Wie heeft ooit phlegma als een element herkend? Waar is sanguis ooit 
gelijksoortig geworden aan de lucht? Wie heeft hun geleerd de mate-
riële hemel en de aardbol inclusief  de elementen die daarin begrepen 
zijn, op deze wijze over het lichaam te verdelen?

In een grondslag die op deze wijze bij elkaar gespeculeerd is, zit niet 
meer kracht dan in iemand die iets wenst of  veronderstelt. Zo base-
ren zij zich op veronderstellingen en wensen; en daar wil ik, en geen 
enkele ware arts, iets mee te maken hebben. Bouw de hele mens op 
van de dingen in de buitenwereld, dan zult u in hem de aanschouwe-
lijke vormen van alle stoffen vinden, en daarin alle verschijningsvor-
men van de organen, gezond en ziek; bovendien al hun essenties, wat 
het een met het ander te maken heeft, wat beschadigt, wat heel maakt. 
Daarin ligt de wijsheid die een arts moet zoeken, want de hemel geeft 
hem deze wijsheid niet, en hij kan ze ook van niemand overnemen. Ze 
moet in hem groeien zoals iedere kunst in een hardwerkende meester 
groeit; dan wordt hem de wijsheid gegeven om door de ouders van de 
microkosmos deze als hun zoon te herkennen.
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die arznei in irem grund aus dem menschen wachsen, so 
müssen auch die krankheiten nach grund ires arzts und 
verstand sich richten, und also vil arzt, so vil ursprüng 
der krankheiten. also müßt die cholera wol recht genen-
net werden, aber nicht also: der arzt muß der krankheit 
nach wie die ku der krippen. dardurch wird bewisen, das 
aus der natur der arzt gehet und nicht aus der speculation. 
und die natur ist sichtig aber die speculation unsichtig; 
das sichtig macht ein arzt, das unsichtig macht keinen; 
das sichtig gibt die warheit, das unsichtig nichts. alles was 
unsichtig ist und ist des menschen, das legt sich sichtig 
für. daraus entspringt, das ir nicht sollen sagen, das ist 
cholera, das ist melancholia, sonder das ist arsenicus, das 
ist aluminosum; also auch der ist saturni, der martis, nit 
der ist melancholiae, der ist cholerae. dan ein teil ist des 
himels, ein teil ist der erden und in ein ander vermischt wie 
feuer und holz, da iedweders seinen namen verlieren mag; 
dan es seind zwei ding in eim. also so gesprochen wird, der 
morbus ist acorinus, die aegritudo ist anthera, so mag der 
natürlich arzet verstehen, wie in der großen welt also in 
der kleinen die anatomei zu erkennen. saget ir, der mor-
bus ist pulegii, der ist melissae, der savinae, so habt ir ein 
gewisse cur aus dem namen; dan so vil matricariae, so vil 
auch matricis passiones. in disem verstand get das recept, 
und nicht vilerlei zusamen genomen wider eine krankheit. 
darumb lasset euch die fantasei nicht uberwinden, die aus 
irer speculirung die eigenschaft und zal nemen wöllen; die 
eußern augen müssen die ding alle besteten. also sagen 
ir auch, das ist vitium sanguinis, das ist vitium hepatis 
etc; nun wer macht euch solche lüchsische augen, das ir 
so eben wissen, das blut oder leber schuld ist, dieweil ir 
doch nit wissen, was blut ist? das blut ist in der großen 
anatomei nichts anders dan holz. holz ist ein namen; wie 
vil hunderterlei species seind des holzes, nit weniger seind 
auch species des bluts, und so mancherlei frücht von den 
beumen ausgehen, so mancherlei aegritudines des bluts. 
und wie der himel die beum erweckt durch den somer und 
sich schlafen legt durch den winter, also fürt er das blut 
auch in ein solch regiment. aus dem folget nun, das ein 

Als de geneeskunst haar grondslag in de mens zou hebben, dan 
zouden ook de ziekten zich naar de grondslag en het verstand van 
hun arts moeten plooien en zouden er net zo veel oorsprongen van 
de ziekten zijn als artsen. Dan zou het misschien juist zijn om de 

‘cholera’ zo te benoemen; maar zo is het niet: de arts moet achter de 
ziekte aan zoals de koe naar de ruif  moet lopen. Hieruit blijkt dat de 
arts uit de natuur voortkomt en niet uit de speculatie. De natuur is 
zichtbaar, de speculatie onzichtbaar, en het zichtbare vormt de arts, 
niet het onzichtbare. Het zichtbare schenkt de waarheid, het onzicht-
bare levert niets op. Alles wat aan de mens onzichtbaar is, openbaart 
zich in een zichtbare vorm.

Daarom moet u niet zeggen: dit is cholera, dat is melancholia, maar: 
dit is arsenicum, of  dat is aluin. Zo ook: die en die is van Saturnus, 
of  die is van Mars, en niet: die is melancholisch of  die is cholerisch. 
Want een deel is van de hemel, een ander deel is van de aarde, en ze 
zijn met elkaar vermengd zoals vuur en hout, waardoor je de twee niet 
meer afzonderlijk moet benoemen, want het zijn twee dingen ineen. 
Dus wanneer er gezegd wordt: deze ziekte is van acorus160, of: hier gaat 
het om anthera161, dan begrijpt de natuurkundige arts dat in de kleine 
wereld dezelfde anatomie te herkennen is als bij de betreffende plant 
in de grote wereld. Als u zegt: die ziekte is van pulegium162, die is van 
melissa163, die van savina164, dan hebt u een betrouwbare behandeling 
op grond van de naam. Want er zijn net zo veel soorten matricaria165 
als vrouwenziekten. Op deze wijze komt het voorschrift tot stand, en 
niet door tegen één ziekte van allerlei bij elkaar te gooien.

Laat u daarom niet inpalmen door de fantasie van degenen die 
eigenschappen en getallen aan hun eigen speculatie willen ontlenen; 
de uitwendige ogen moeten alle dingen bevestigen. U zegt ook: dit is 
een gebrek van het bloed, dat is een gebrek van de lever, enzovoorts. 
Hoe komt u aan dergelijke lynxogen, dat u zomaar kunt weten dat het 
aan het bloed of  aan de lever ligt, terwijl u niet eens weet wat bloed is? 
Bloed is in de grote anatomie net zoiets als hout. ‘Hout’ is gewoon een 
benaming. Zoals er vele honderden soorten hout zijn, zijn er niet min-
der soorten bloed; en zoveel vruchten als de bomen voortbrengen, zo 
veel aandoeningen kent het bloed. En zoals de hemel de bomen doet 
ontwaken door de zomer en zich te slapen legt gedurende de winter, 
legt hij ook een dergelijk ritme op aan het bloed.
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natürlicher warhaftiger arzt spricht: das ist morbus ter-
pentinus, das ist morbus sileris montani, das ist morbus 
helleborinus etc, und nicht das ist phlegma, das ist bran-
chus, das ist rheuma, das ist coriza, 〈das ist catarrhus〉. 
diese namen komen nicht aus dem grund der arznei; dan 
gleich sol seinem gleichen mit dem namen vergleicht wer-
den; dan aus diser vergleichung komen die werk, das ist 
die arcana eröffnent sie in iren krankheiten. dan nicht 
allein eine colica sonder vilerlei und so vilerlei als vilerlei 
arcana in colica sind. hieraus folgt colica zibetina, colica 
muscata, nicht colica ventosa, nicht colica fellis etc, oder 
nach anderem ursprung wie irs beschreibet.

Ich muß noch einmal melden den teil, der mir so lang 
widerwertig ist gewesen in dem, das sie der impression, der 
influenz, der früchten, der mineralien, als untüchtig und 
unnötig ding der arznei geheißen haben und ir speculaz 
der humorum hinfür gesezt, vermeinent keine philosophei 
noch eußerliche kunst sei dem leib nuz in seinen nöten. aus 
solchem unverstand haben sie die vier humores erdacht, 
aus denselbigen die notturft eines arzts zu erfaren, ursach 
und eigenschaft der krankheit, das sich gleich reimpt wie 
ein muck gegen einem esel; dan ursach, nichts ist im leib, 
das auswendig nicht sein erkantnus geb. die formen und 
das corporalisch ansehen soltu dich nicht hindern las-
sen; dan in derselbigen ligt der grund, den du wissen solt; 
darumb darfstu weiter grund nicht suchen. dan auf dein 
geborne weisheit und auf die gelernte sophisterei hat got 
die kunst der arznei nicht gesezt. du aber hast dich gesün-
dert von allen gelerten, das ist, da die arzt in den betrug 
haben wöllen gehen, haben sie sonderliche und andere weg 
gesucht, darinnen sie geschickte und gelerte leut machten 
und dermaßen, wie ein kunst oder facultet herkeme, bei 
euch kein verstand hett, damit ir also den großen schalk 
in einem gelerten schein möchten verdecken. wer wolt ein 
juristen uber euch zu eim strafer sezen? dan ir habt euch 
dermaßen hindergeschlagen, das keisern und bapsten rot-
welsch ist, was ir handelnt. wie wolt euch der theologus 
etwas abgewinnen, so er in euern schriften nicht so vil ver-

Dit betekent dat een ware, natuurkundige arts uitspraken doet 
zoals: dit is een terpentijnziekte166, dit is een laserkruidziekte167, dit is 
een helleborusziekte168, en niet: dit is flegma, dit is branchus169, dit is 
reuma170 ofwel neusverkoudheid, catarre dus. Deze namen zijn niet 
afgeleid uit de grondslag van de geneeskunst. Dingen die gelijksoortig 
aan elkaar zijn, moeten ook door een gelijkende naam met elkaar in 
verband worden gebracht, want de werken zijn gebaseerd op deze ver-
gelijking, dat wil zeggen, hierdoor worden de arcana tegen de respec-
tieve ziekten geopenbaard. Er is immers niet slechts één soort koliek, 
maar velerlei soorten, en wel zo veel als er arcana tegen koliek zijn. Dit 
betekent dat er een civetkat-koliek is en een muskushert-koliek, en 
niet een winderige koliek, een galkoliek enzovoorts, of  volgens een 
andere oorsprong, zoals u het beschrijft.

Ik moet nog eens terugkomen op degenen die me zo lang hebben 
tegengesproken en die de indrukken171 en de invloeden, de vruchten 
en mineralen voor de geneeskunst nutteloos en overbodig hebben 
genoemd. In plaats daarvan hebben ze hun speculatie omtrent de 
lichaamssappen naar voren geschoven en menen ze dat geen filosofie 
en geen uitwendige kunst voor het lichaam in zijn noden van nut zijn. 
Vanuit dit onbegrip hebben ze het concept verzonnen dat al wat een 
arts nodig heeft, het wezen en de eigenschappen van een ziekte, uit 
de vier lichaamssappen afgeleid zou kunnen worden. Dat slaat als een 
tang op een varken. Er is niets in het lichaam dat niet in de buitenwe-
reld herkenbaar is. Trek u van de vormen en het stoffelijk uiterlijk [van 
de patiënt] niets aan, want de grondslag die u moet kennen, ligt in de 
natuur; naar een andere grondslag hoeft u niet te zoeken. God heeft 
de kunst van het genezen niet op uw aangeboren wijsheid gevestigd 
of  op de aangeleerde sofisterij.

Maar u hebt u afgezonderd van alle andere wetenschappers, dat wil 
zeggen, toen de artsen voor het bedrog hebben gekozen, hebben ze 
speciale, andere wegen gezocht om mensen te bekwamen en op te lei-
den. Hierdoor wordt het [voor een buitenstaander] onbegrijpelijk hoe 
deze kunst of  faculteit tot stand is gekomen, en de grootste schoft 
hult zich in een geleerde schijn. Wie zou een jurist willen bemoeien 
om u tot orde te roepen? U hebt u zodanig ingekapseld dat keizers 
en pausen er niets van begrijpen wat u doet. Hoe zou een theoloog 
wijs uit u moeten worden terwijl die uit uw geschriften niet eens kan 
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stet, ob ir got oder dem teufel anhanget? und verbergent 
euer lügen in die humores, das man euch weder buß noch 
ablas geben kan. wer wil den gemeinen man ein richter 
uber euch sezen? ir seid iederman rotwelsch und habt 
euch so seltsam dictionarios und vocabularios gemacht; 
wers ansicht, mag unbeschissen nicht hinweg komen, und 
schickents mit solchem seltsamen rotwelsch in die apotek, 
das sie es selbs im garten besser hetten. also ist die medi-
cin von den gelerten gescheiden wie ein huntsschlager von 
fromen leuten, so doch die arznei so lauter und klar in 
seins vaterlands sprach stehen sol, das der Teutsche den 
Araben verstand und die Griechen den Teutschen. also sol 
die arznei in irer kunst und weisheit stehen, das alle gler-
ten in ir ein wunderbarlichs ansehen haben und eine ver-
wunderung der höhe diser kunst. dan wen ziert der himel, 
denn seinen doctor, der in erkent? wen ziert die erde, dan 
sein philosophum? dan die heimlikeit des firmaments der 
erden werden durch den arzt eröfnet; inen ist heimlikeit der 
natur offenbar und den andern gelerten wird es durch die 
arzte mitgeteilt. also verfaßt die philosophei alle glider und 
alle glidmaß, gesuntheit und krankheit, das auswendig 
das urteil des urins gelernt muß werden. der puls wird im 
firmament begriffen, die physiognomei in dem gstirn, die 
chiromancei in mineralibus, der atem in euro und zephyro, 
die febres im erdpidmen und dergleichen also auf einander. 
so der arzt die ding auswendig von wort zu wort kan, sicht 
und weiß auserhalben dem menschen alle krankheiten, als 
dan so der mensch mit allem seinem anligen in ime gebil-
det ligt, so trit in den innern menschen und biß ein arzt, 
darnach besich dem menschen seine seich, darnach greif 
den puls, darnach juducir die person und nicht on große 
erkantnus des eußern menschen, der himel und erden 
allein ist. biß nicht so dürftig und hochmütig, das du one 
solchen grund den menschen antastest und beschirm dein 
speculirten sandigen grund nicht, der unbesteter ist dan 
das ror im wasser. aber ir laßt euch benügen, das irs dahin 

opmaken of  u God volgt of  de duivel? U verbergt uw leugens in de 
lichaamssappen, zodat men u noch boetedoening kan opleggen noch 
vergiffenis kan schenken. En wie zou Jan met de pet over u laten 
rechtspreken? Wat u zegt is een gebrabbel dat niemand kan verstaan.

U hebt voor uzelf  zo vreemde dictionaires en woordenlijsten 
gemaakt dat wie er maar naar kijkt, om de tuin wordt geleid. En met 
zulk vreemd koeterwaals stuurt u de mensen naar de apotheek, terwijl 
ze in hun eigen tuin iets beters zouden vinden. Hierdoor is de genees-
kunde van de geleerde wereld afgezonderd zoals een hondenslager172 
van de eerzame mensen. En dat terwijl de geneeskunst zo helder en 
duidelijk in de taal van ieders vaderland geformuleerd zou moeten 
zijn dat de Duitser de Arabier begrijpt en de Griek de Duitser.

De geneeskunde zou haar kunst en wijsheid zodanig tot uitdruk-
king moeten brengen dat allen die erin bedreven zijn, een fantastisch 
aanzien genieten en verwondering teweegbrengen over de hoge ont-
wikkeling van deze kunst. Want wie wordt er getooid door de hemel, 
zo niet de dokter die hem herkent? Wie wordt er getooid door de 
aarde, zo niet de filosoof? Want de geheimen van het firmament en 
van de aarde worden door de arts geopenbaard. Voor de artsen zijn de 
geheimen van de natuur openbaar, en aan de andere wetenschappers 
worden ze meegedeeld door de artsen.

De filosofie omvat dus alle organen en alle andere lichaamsdelen, 
gezondheid en ziekte. Zodoende moet de beoordeling van de urine 
aan de hand van de buitenwereld worden geleerd, de pols wordt in het 
firmament gevoeld, de fysionomie in het gesternte herkend, de chi-
romantie in de mineralen, de ademhaling in de wind uit oost en west, 
de koortsen in de aardbevingen, en zo heeft telkens het een met het 
ander te maken. Als de arts de dingen in de buitenwereld van woord 
tot woord beheerst en alle ziekten buiten de mens ziet en kent, als hij 
daardoor een innerlijk beeld heeft verkregen van de mens met al zijn 
behoeften – richt u dan tot de inwendige mens en wees een arts. Dan 
mag u de urine van de mens bekijken, zijn pols voelen, zijn uiterlijk 
beoordelen; maar niet zonder een diep inzicht in de uitwendige mens, 
die alleen hemel en aarde is. Wees niet zo armzalig en hoogmoedig 
om de mens aan te raken zonder een dergelijk fundament, en houd 
op uw grondslag te verdedigen die op speculaties berust en samen-
hangt als losse zand, die onbestendiger is dan riet in het water! Maar u 
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gebracht habt, das man euch glauben muß one werk und 
das euer schuld auf got gedrochen wird.

Das ich aber den philosophum weiter ausstreich, so wis-
set, das er in zwen weg zu verstehen ist, einer des himmels, 
der ander der erden. also gibt ein iedliche sphaer ein sei-
ten des arzts und sind da beid kein ganzer arzt. der ist ein 
philosophus, der die under sphaer in einer erkantnus tregt, 
der ist ein astronomus, der die ober sphaer im wissen hat, 
und haben iedoch beide ein verstand und ein kunst und 
under inen sind die mysteria der vier elementen. dan ein 
verstand ist, der den mercurium erkent gegen dem der 
aquilatum erkent; ein verstand ist in dem der den mar-
casiten erkent gegen dem, der denn galaxam erkent; der 
mannam erkent, gleicht dem der angelicam erkent. es ist 
eine anatomei aller vieren austeilung, zu gleicherweis von 
einander gescheiden wie die beide arm und beide bein, wie 
ein aug gegen dem andern, wie die undern zene gegen den 
obern, wie das fleisch in füßen gegen dem backenfleisch. 
also ist ein saturnus im himel, ist feuer, also ist einer in der 
erden, der ist irdisch. also ist ein sol im wasser, also eine 
im himel und also vierfach ein iedlich ding im menschen. 
und was im hindersten winkel der erden ligt, des schat-
ten fellt in menschen, auch was im tiefsten des mers ligt, 
imprimirt den menschen, und was sub polo antarctico ligt, 
das gibt sein reflex under den polum arcticum, und was 
under arctico polo ligt, gibt sein reflex dem menschen und 
dem polo antarctico. was ist venus orbis als matrix ventris? 
dan venus orbis gibt den medicum matricis. was ist con-
ceptio ventris, so venus mundi dieselbige nicht würkt? was 
nüzen vasa spermatica, so vasa veneris ungünstig sind? 
was ist ferrum? nichts dan mars; was mars? nichts dan 
ferrum; beide mars beide eisen. was underscheid ist zwi-
schen den solibus, zwischen den lunis, was zwischen den 
mercuriis, was under den saturnis, was under den jovis? 
nichts zu dem menschen zu rechnen als allein, was sie die 
form da entschleußt. darumb nit vier sonder e in  arcanum 
aber vierecket gesezt wie ein turn auf die vier wind. und als 

neemt er genoegen mee dat u het voor elkaar hebt gekregen dat men 
u geloof  moet schenken zonder werken, en dat u uw schuld op God 
kunt schuiven.

Ik zal nu wat dieper ingaan op de filosoof. U moet weten dat hij als 
een tweevoud is op te vatten: er is er een van de hemel en een van de 
aarde. Iedere sfeer brengt één kant van de arts voort; geen van beide 
is een hele arts. Een filosoof  is degene die inzicht heeft in de onderste 
sfeer, een astronoom degene die kennis heeft van de bovenste sfeer; 
en toch beschikken beide over hetzelfde inzicht en dezelfde kunst, en 
hun onderwerp zijn de mysteries van de vier elementen. Want degene 
die Mercurius kent, heeft hetzelfde inzicht als degene die de kwik-
verbindingen kent; wie de marcasieten173 kent, heeft hetzelfde inzicht 
als degene die de Melkweg kent; wie manna kent, lijkt op degene die 
angelica174 kent.

Het is een en dezelfde anatomie die in alle vier de elementen terug-
komt. Deze verschillen van elkaar op dezelfde wijze als beide armen 
en beide benen, of  zoals een oog van het andere, de ondertanden van 
de boventanden, of  het vlees in de voeten van het vlees in de wangen. 
Zo is er een Saturnus in de hemel, die van vuur is, en er is er een in 
de aarde, die is aards. Zo is er een Zon in het water, en er is er ook 
een in de hemel; en zo is er alles in viervoud, ieder onderdeel van de 
mens. Wat in de achterste hoek van de aarde ligt, werpt een schaduw 
in de mens; ook wat in het diepst van de zee ligt, brengt een indruk in 
de mens teweeg. Wat er onder de zuidpool ligt, geeft een weerschijn 
onder de noordpool, en wat er onder de noordpool ligt, weerkaatst op 
de mens en op de zuidpool. Wat is Venus aan het hemelgewelf  anders 
dan de matrix in de buik? Want het is de Venus aan de hemel die de 
arts voor het vrouwelijk organisme voortbrengt. Hoe zou een vrucht 
ontvangen kunnen worden als de kosmische Venus niet de conceptie 
zou bewerkstelligen? Welk nut hebben de zaadballen wanneer de bal-
len van Venus ongunstig zijn? Wat is ijzer? Niets anders dan Mars; 
en wat is Mars? Niets anders dan ijzer. Beide zijn Mars, beide zijn 
ijzer. Wat is het verschil tussen de Zonnen, tussen de Manen, tussen 
de Mercuriussen, de Saturnussen, de Jupiters? Met betrekking tot de 
mens maakt het niets uit; alleen hun vormen zijn verschillend.

Daarom zijn het niet vier, maar één arcanum, alleen in een vier-
voudige uitvoering, zoals een toren die naar de vier windrichtingen is 
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wenig ein turn einen eck mangeln mag, als wenig mag ein 
arzt deren teilen eins geraten. ein teil macht den arzt nit 
ganz, zwei teil auch nit, drei teil auch nit, aber vier teil; dan 
also ganz sol er sein als die arcana, die da in den vieren 
stehent. und zu gleicherweis wie durch ein ei in einer eier-
schalen die welt figurirt wird und ein hünlin mit allen sei-
nen fettigen darin verborgen ligt, also sollen die ding alle, 
was die welt und der mensch begreifen, im arzt verborgen 
ligen. und wie die hennen die figurirte welt in der schalen 
durch ir brüten verwandlet in ein hünlin, also durch die 
alchimei werden gezeitigt die arcana, so philosophisch im 
arzt ligent, und wie das feuer bereit und reiniget, also wer-
den die ding auf erden gebracht.

Hierin ligt die irrung, das der arzt nicht recht fürgeno-
men ist worden; dan wissen sie das nicht, so wissen sie die 
arcana nicht. und wissen sie nicht, was kupfer macht und 
was die vitriolata gebirt, so wissen sie auch nicht, was den 
aussaz macht; wissen sie auch nicht, was den rost auf dem 
eisen macht, so wissen sie auch nicht, was die ulcerationes 
macht; wissen sie nicht, was die erdbidem macht, so wis-
sen sie auch nicht was die kalten wehe macht. die eußern 
lernen und zeigen an, was dem menschen gebrist, und der 
mensch zeigt sein bresten selbst nit an, und da der grund 
ligt, das verschlafen sie. nicht das aus mercurio und sul-
phure die metallen wachsen, wie sie sagen. nichts ist an im 
selbst, wie sie sezen, das das rein erdrich kein stein geb; 
nicht aus der erden sonder aus dem wasser wachsen die 
stein der erden, seind wie das erz des wassers. und in der 
geberung der metallen vergessen sie des, das doch coagu-
lirt. nicht zwei sonder drei machen die metall. auf solche 
warhaftige philosophei solt ir sezen die arznei, nicht auf die 
schwammige, die da außen anhanget wie der agaricus an 
der lerchen.

Nicht one widerred mag ich mein schreiben volenden 
und nicht one große anbellung deren allen, die weder mich 
noch mein gegenteil verstanden. es ist notwendig, das die 
fürgenomen geberung der metallen nach beschreibung der 
philosophen aus keinem andern grund beschriben seind. 
dan wie die arzte die vier humores erdacht haben, durch 
die die ganze medicin betrogen ist worden, also durch mer-

georiënteerd. En zoals een toren het niet met een hoek minder kan 
stellen, zo kan ook een arts geen van deze delen missen. Een onder-
deel maakt de arts niet heel, twee delen ook niet, drie delen ook niet, 
maar vier delen wel. Want hij moet net zo heel zijn als de arcana, die 
zich in de vier elementen uitdrukken. En net zoals een ei in zijn schil 
een beeld van de wereld is, waarin een kippetje met heel zijn vleugels 
verborgen zit, zo moeten al de dingen die er in de wereld en in de 
mens zijn, in de arts verborgen liggen. En zoals de hen de gemodel-
leerde wereld in de schil door haar broeden verandert in een kuiken, 
zo worden door de alchemie de arcana tot rijping gebracht die dankzij 
de filosofie in de arts liggen. Zoals het vuur alles bereidt en zuivert, zo 
worden de dingen op aarde gebracht.

Hier ligt de vergissing waardoor er een verkeerd beeld van de arts 
is ontstaan. Want als ze dit niet weten, dan kennen ze de arcana niet. 
Als ze niet weten wat het koper voortbrengt en wat de zwavelverbin-
dingen doet ontstaan, dan weten ze ook niet waardoor melaatsheid 
ontstaat. Als ze niet weten wat de roest op het ijzer voortbrengt, dan 
weten ze ook niet wat de zweren maakt. Als ze niet weten wat de 
aardbevingen veroorzaakt, weten ze ook niet wat koortsrillingen ver-
oorzaakt. De dingen in de buitenwereld leren en tonen wat de mens 
mankeert; de mens toont dat niet zelf. Deze grondslag verslapen de 
artsen. Het is niet waar dat uit mercuur en sulfur de metalen groeien, 
zoals zij zeggen. Het is op zich niet175 zoals zij beweren, dat [alleen] de 
zuivere aarde geen stenen voortbrengt; de stenen in de aarde groeien 
[sowieso] niet uit de aarde, maar uit het water; ze zijn als het ware het 
erts van het water. Wat het ontstaan van de metalen betreft, verge-
ten ze datgene wat voor de verharding zorgt.176 Niet twee, maar drie 
krachten vormen de metalen.177 Op een dergelijke, waarachtige filoso-
fie moet u de geneeskunst baseren, niet op de zwamfilosofie, die zich 
aan de buitenkant vastzet zoals de apothekerzwam178 op de lariks.

Ik krijg niet de gelegenheid mijn uiteenzetting af  te ronden zonder 
tegengesproken en enorm aangeblaft te worden door al degenen die 
noch mij noch mijn tegenstanders begrijpen. Het is noodzakelijk dat 
het ontstaan van de metalen, waar ik het over had, volgens de filosofie 
wordt beschreven en niet vanuit een andere grondslag. Want net zoals 
de artsen het concept van de vier lichaamssappen hebben verzonnen, 
waardoor de hele geneeskunde is opgelicht, zo is de filosofie vervalst 
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curium und sulphur die philosophei gefelscht. und wie die 
kranken erkrümmet sind worden durch dieselbigen vier 
humores, also durch den mercurium und sulphur seind 
die philosophi erkrümpt worden. wie sich eins reimpt, also 
reimpt sich das ander. einer der da wil ein philosophus 
sein und darin kein falsch legen, der muß den grund der 
philosophei dermaßen sezen, das er himel und erden in 
einen microcosmum mache und nicht umb ein herlin 
felschieß. also auch einer, der da wil aus dem grund der 
arznei schreiben, der muß auch nicht umb ein herlin 
felen anderst, dan das er aus dem microcosmo den lauf 
der himel und der erden mach, also das der philosophus 
anderst nichts find im himel und in der erden, anderst dan 
das er im menschen auch find, und das der arzt nichts find 
im menschen, dan was himel und erden auch haben, und 
das dise zwei nichts anders scheiden von einander dan die 
gestalt der form; und das doch die form zu beiden seiten 
in eim ding verstanden werde etc. aus der fantasei eigens 
kopfs wird solches nicht verstanden sonder aus dem liecht 
der natur, das angezünt wird durch den neunten himel, 
welcher seiner schuler weisheit und verstand offenbart 
durch ire werke, also das die vihische vernunft sich in 
solchem verwundern und erbidmen muß. hierinen ligt 
aller gründlichen weisheit anfang. wie der schein von der 
sonnen uber alle ding gat und wie guts und böses durch 
die sonnen wachset, also wachsen sie auch durch das 
liecht der natur, und die irrung nimpt sich als die nesseln, 
die auch wachsen aus dem schein der sonnen. dan also 
g[l]eich und ganz sol die philosophei sein, auch die arznei, 
das sie wissen, was das sei, das da schmilzt im plei, was 
auch sei die herte im eisen, was die farben in rubinen sind 
und was die arcana darinnen sind. solchs in ein erkantnus 
zu bringen, muß durch das angezündte liecht besche-
hen, das vor den augen ligt wissentlich einem iedlichen 
vihischen verstand. die aber, so außerhalb disem liecht 
nichts augenscheinlichs beweisen, das ist die fantasei der 
vihischen vernunft, aus denen die bemelt philosophei und 
medicin erstanden ist, die da verzweifelt haben am rechten 
lermeister und vermeinen, was ir vihischer verstand nicht 
ergründen möge, das sei dem menschen unmöglich geben 

door de theorie van mercuur en sulfur. En net zoals de patiënten ver-
minkt zijn door [een geneeskunde gebaseerd op] deze vier lichaams-
sappen, zo zijn de filosofen verminkt door de theorie van mercuur en 
sulfur. Het één is net zo ongerijmd als het ander.

Wie een filosoof  wil zijn zonder valsheid, die moet een zodanige 
grondslag leggen voor de filosofie dat hij hemel en aarde naar de 
microkosmos vertaalt en er geen haarbreed naast zit. En ook degene 
die vanuit de grondslag van de geneeskunst wil schrijven, mag geen 
haarbreed afwijken van een beschrijving van de microkosmos die de 
loop van hemel en aarde weergeeft. De filosoof  moet in de hemel 
en in de aarde niets anders vinden dan wat hij ook in de mens vindt, 
en de arts moet niets in de mens vinden wat hemel en aarde niet ook 
hebben. Het enige verschil tussen de twee is de uitwendige gedaante; 
en toch moet uit de gedaante van beide een en hetzelfde worden 
begrepen.

Dit valt niet te begrijpen door de eigen fantasie, maar alleen van-
uit het licht van de natuur, dat ontstoken wordt door de negende 
hemel.179 Deze openbaart de wijsheid en het inzicht van zijn leerlin-
gen door hun werken, zodat het dierlijk verstand in verbazing erover 
moet beven. Hierin ligt het begin van alle diepere wijsheid. Zoals het 
schijnsel van de Zon over alle dingen gaat en goed en kwaad mag 
groeien dankzij de Zon,180 zo groeien ze ook dankzij het licht van 
de natuur. De dwaling is zoals de netels: ook deze groeien door het 
schijnsel van de Zon.

De filosofie en de geneeskunde moeten zodanig overeenkomen en 
volledig zijn dat zij weten wat het is dat er smelt in het lood, wat de 
hardheid in het ijzer is, wat de kleuren in de robijn zijn en de arcana 
daarin.181 Dit inzicht moet worden verkregen door het ontstoken 
licht dat voor ieders ogen ligt; het gewone, dierlijke verstand kent dit. 
Degenen die buiten dit licht werken en niets tastbaars kunnen laten 
zien, baseren zich op de fantasie van een dierlijk denken. Hieruit zijn 
de genoemde filosofen en artsen voortgekomen, die het vertrouwen 
in de ware leermeester hebben verloren en die menen dat iets wat hun 
dierlijk verstand niet kan doorgronden, helemaal niet aan de mens 
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zu werden, gleich als sei der terminus philosophiae allein 
in Aristotelem gesezt und der terminus medicinae allein 
in Galenum, die da nichts anderst dan wider die warheit 
geschriben haben.

Also werden beschirmpt, die da widerwertig sind dem 
liecht der natur, das bein uns als rein golt sein solt und 
also rein, das kein rost daran wachsen möge. und dieweil 
einicherlei anzickung eingemischt ist, so wird der grund 
gebrochen. dan wer kan etwas guts vergleichen dem kupfer 
in der gestalt, das einer sprech: was ist ganz, das one rost 
sei, dasselbig das one rost nicht sein mag, das ist nit ganz; 
dan in ganzem ist kein rost. das bewert das höchst liecht 
der apostel, in dem kein bresten noch rost noch keinerlei 
tadels sein mag. das Judas aber als ein rost hie mocht 
geachtet werden, ist kein rost sonder ein auserwelets ampt 
darzu nicht betreffen das höchst liecht, wiewol er in zal 
im namen der liechts gestanden ist, so hat doch nichts in 
im gewonet als der name allein. auf solchs so wissent ein 
underscheid auch von der irrung, das dieselbigen sich vom 
rechten liecht der natur nement in der gestalt, das die ord-
nung gebrochen wird; dan one zerbrechung der ordnung 
wird kein irsal. also möcht wol dem gegenteil sein verstand 
geben sein worden, die sie sich berümen lauter und klar zu 
haben. dan die ordnung des natürlichen liechts ist in der 
kindheit zerbrochen worden und der vihische verstand für-
getrungen und also alle professiones geregirt, das fürwar 
der erst philosophus sich treflich wird verwundern ab den 
aristotelischen schriften und dergleichen, der erste recht 
arzt gegen den schriften Avicennae und Galeni; dan deren 
keiner ist der arzt noch der philosophus gewesen, die uns 
sollen vorgehen, in solchen dingen nachzufolgen. dieweil 
sie nun wider den grund stehent, so muß ir kunst ein 
gewalt sein, welche künst sich doch nicht zwingen lassen, 
und wie ein iedliche kunst auf erden ir selbst ein glauben 
under dem volk machet, also machen sie inen selbst einen 
zwungenen glauben und besteten disen falschen glauben 
eine liebe durch ir fleißige arbeit, also das der leib felschlich 
ein glauben gibt, welcher glaub doch endlich nicht komen 
sol, sonder allein aus der kunst und der kunst werk. was 
werk stet in allen scribenten, das da vertröst wer, aus der 

gegeven kan worden – alsof  de filosofie beperkt zou moeten blijven 
tot Aristoteles en de geneeskunst zich na Galenus niet verder zou 
kunnen ontwikkelen. Hun geschriften zijn geheel in tegenstrijd met 
de waarheid.

Zo worden degenen verdedigd die het licht van de natuur tegen-
werken, dat bij ons als zuiver goud zou moeten zijn – zo zuiver dat er 
geen stipje roest op kan groeien. Door de minste onzuiverheid wordt 
het fundament beschadigd. Want wie kan nou iets goeds vergelijken 
met koper door te zeggen: “Wat is er heel dat zonder roest is?” Iets 
dat niet zonder roest kan zijn, is niet heel; want op iets heels zit er 
geen roest.182 Dat laat het hoogste licht van de apostelen zien, dat 
geen gebrek noch roest of  enige smet mag vertonen. Dat Judas hier 
als roest beschouwd zou kunnen worden, is niet juist. Hij was uitge-
kozen voor deze taak, die niets te maken had met het hoogste licht. 
Hoewel hij naar getal en naam bij het licht hoorde, heeft er niets in 
hem gezeten dan alleen de naam.

Wat dat betreft moet u weten dat ook degenen die afdwalen van 
het ware licht van de natuur, zich onderscheiden doordat ze de orde 
verbreken; want zonder dat de orde wordt verbroken, ontstaat er geen 
dwaling. Op deze wijze zullen wel mijn tegenstanders tot hun opvat-
tingen zijn gekomen, die ze zelf  als helder en duidelijk prijzen. Want 
de orde van het natuurlijk licht is in hun kindheid beschadigd, waarop 
het dierlijk verstand diens plaats heeft ingenomen en in alle beroepen 
is gaan overheersen. De eerste filosoof  zou waarachtig versteld staan 
van de geschriften van Aristoteles en dergelijken, net zoals de eerste 
ware arts van de geschriften van Avicenna en Galenus. Want niemand 
van hen is de arts of  de filosoof  geweest die ons zou moeten voor-
gaan en die we in deze dingen moeten volgen. Aangezien zij in tegen-
spraak zijn met het ware fundament, moet hun kunst zich met macht 
staande houden – terwijl deze kunsten zich niet laten dwingen.

Zoals iedere kunst op aarde zichzelf  geloof  onder het volk ver-
schaft, zo zorgen zij ervoor dat dit geloof  in hen wordt afgedwongen, 
en ze doen hun best om dit valse geloof  als een uiting van liefde door 
te laten gaan. Op deze manier wekt hun persoon een verkeerd geloof. 
Geloof  mag voor eens en voor altijd alleen op de kunst en de werken 
van de kunst gebaseerd zijn. Welke werken zijn er bij al die auteurs 
te vinden waarvan gewaarborgd is dat ze uit de kunst voortkomen? 



174 175Meest uitgewerkte versie: filosofie

kunst zu sein? darumb ein lautere fantasei erdichte künst 
bei euch aufrichten, die dan erdichte arbeit und fleiß brau-
chen; dan hundertmal mer fleiß gehört eim erdichten arzt 
zu, dan einem gebornen. also seind sie auf die schnelwag 
gelegt, die aus sonderlichem großen fleiß erhalten müssen 
werden, sonst wird das schnellen offenbar. auf solches 
zu wissen, das euch kein entschuldigung hilft der irrung, 
auch keine kuntschaft, das die werk da seien, darumb das 
ir den namen haben, sonder wie Judas, dieselbige erwe-
lunge besizet ir. dan als oft ein warhaftigs aus den neun 
himmeln, als wol ist ein erwelter teufel entgegen gesezt.

Also gibt die philosophei euch zu erkennen, das ir aus 
iren wachsen gleich als der marcasit, der ist schön und 
glizet wol, das der erzman nichts anderst mag gedenken, 
dan da sei nichts dan golt; so ers in das feuer bringt so ist 
es schwefel und hüttrauch. und also glanzen ir auch, und 
wen ir in die prob komen wie der marcasiten, talk, cachi-
mia, so ist nichts dann kazensilber. und wie ein messing 
sein farben vom galmei nimpt und empfacht, also ist auch 
euer kunst und doctorei empfangen. wo ir zum kranken 
komen, so ist der schein volatilis und bestanden kein pro-
ben nicht wie der talk im feuer. sehet an, das die natur 
nichts in farben noch in der form verborgen hat, sonder 
in den dingen ist das arcanum, da die farb nicht ist noch 
die zwei. darf die natur dermaßen handeln, wie meinst du 
kazensilberischer arzt, das sie werden in dem spiegelwerk 
bauen, so sie in das irige nichts bauen? warum brauche ich 
hie dise vexation? darumb das ich euch vermein dadurch 
in die natur zu bringen, das ir in derselbigen euch bese-
het und erfaret, also das der arzt aus den eußern dingen 
wachsen sol und nicht aus dem menschen. befindet er im 
menschen ein krankheit, wer sie sei und wie, wird er aus 
der stat, darin sie ligt, nicht erkennen, sonder er muß das 
außerhalben erfaren und lernen wie oft gemelt. darumb 
ichs aber iezt auch einzeuch, ist darumb das paeonia 
anzeigt den caducum, sein zeit, sein stund, sein paroxys-
mum, sein wesen und alle eigenschaft. das mußtu aus der 
natur paeoniae lernen und außerhalb diser bistu nur ein 
geflickter arzt, der nichts kan, dan was ime der krank sagt, 
des mund kein arzt ist noch erkenner der natur. also auch 

Daarom is er bij u sprake van verzonnen kunsten op grond van pure 
fantasie – waar vervolgens werk en inzet bij verzonnen moeten wor-
den. Want een valse arts moet zich honderd keer meer inspannen 
dan een geboren arts. Zo kunnen zij makkelijk beoordeeld worden: 
ze moeten het hebben van bijzonder grote ijver, anders geven ze 
zichzelf  gauw bloot. U moet beseffen dat er geen excuus is voor uw 
dwaling, ook niet het argument dat de werken er heus wel zijn omdat 
u nu eenmaal de naam hebt. Het is net zoals met Judas: u bent op 
dezelfde wijze uitgekozen. Want telkens als er iets waarachtigs uit 
de negen hemelen183 verschijnt, is daar tegenover een uitgekozen 
duivel geplaatst.

Zo maakt de filosofie kenbaar wat uw oorsprong is: u groeit net als 
een marcasiet, die mooi fonkelt zodat de mijnwerker niet anders kan 
dan hem voor louter goud aanzien. Maar zodra hij hem in het vuur 
plaatst, blijkt het zwavel en arseen184 te zijn. En zo glanst u ook, en 
zodra u beproefd wordt zoals een marcasiet, talk of  cachymia, blijkt 
het niets dan kattenzilver. Net zoals messing zijn kleur van het zink 
heeft ontvangen, zo hebt u uw kunst en doctoraat ontvangen. Wan-
neer u bij een patiënt komt, vervluchtigt zich de glans en doorstaat u 
geen enkele proef, zoals talk in het vuur. Kijk maar, de natuur heeft 
niets in de kleuren of  in de vorm verborgen; het arcanum ligt in de din-
gen waar er geen kleur is, kleur noch vorm. Als de natuur het nodig 
heeft om dit zo in te richten, hoe kunt u, dokter van kattenzilver, dan 
menen dat ze in het spiegelbeeld zal zetten wat ze niet eens in het 
origineel heeft gezet?

Waarom pak ik u zo hard aan? Ik doe dat omdat ik hoop u hier-
door dichter bij de natuur te brengen, zodat u daarin naar uzelf  kijkt 
en ervaart dat de arts uit de dingen in de buitenwereld moet groeien, 
en niet uit de mens. Als hij vaststelt dat een mens ziek is, zal hij uit 
de plaats van de ziekte niet kunnen afleiden wat en hoe deze ziekte 
is. Hij moet dit in de buitenwereld ervaren en leren, zoals ik al vaak 
heb gezegd. De reden dat ik er nu weer op terugkom, is de volgende: 
paeonia185 toont de vallende ziekte – de tijd, het moment, de aanval, het 
wezen en alle eigenschappen ervan. Dit moet u uit de natuur van de 
pioenroos leren; buiten deze bent u slechts een opgelapte dokter die 
niets weet behalve wat de zieke tegen hem zegt. En de mond van de 
zieke is geen arts noch kenner van de natuur. Ook kunt u van viscus 
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in visco quercino erfarest du ursprung caduci eins andern 
geschlechts, also auch in andern dergleichen arcanis; und 
so vil arcana, so vil species auch diser krankheiten. nicht 
alein in diser, sonder auch die ursprüng und herkomen 
der würmer aus der hypericon, aus der tünella und der-
gleichen, so du aber in disem grund nicht erfaren bist, so 
bistu darin kein verstendiger. dan wiltu sie mit centaurea 
vertreiben oder mit gentiana, was ist das für ein arzt? ist 
gleich als einer der einem die suppen gönnet und damit, 
das er in aus der kuchen treib, so versalzt ers im und gibt 
im nichts guts. meinent ir arzt, das solchs auch ein grund 
in der arznei sei? ie ein dölpeter grund, der nirgend zu gut 
ist. also ist allein die philosophei ein muter des arzts und 
eine auslegerin aller glider der menschen, ein auslegerin 
aller seiner krankheiten; dan da ligt der grund, da die hülf 
ligt; in derselbigen ligt die erkantnus, verstand, wissen und 
was darzu dienet. nun wird an dem ort allein weiter der 
gebrest sein, das ir nit werden wissen, was ist in dem kraut, 
was ist in dem. nun werdent ir verzagen in der kunst oder 
ir werdent der impostur anhangen in nomine domini wie 
bisher, also für und für töten, krümmen und erlemen.

Wie groß ist euer geschiklikeit gewesen, bis ir zusamen 
gebracht habt modum componendi, das ist die kunst zu 
sezen die recepten. was habt ir gedacht im selbigen, dieweil 
ir der natur wesen nicht verstanden habt in den krank-
heiten zu erkennen? auch in den simplicibus, mit was fug 
und bilicher concordanz habt ir die syrupen gesezt und 
die pillen und anders, da der natur art, wesen und eigen-
schaft zerbrochen wird durch euern unverstand. die kunst 
zusezen die recepten ist in der natur und sie sezt sie selbst. 
hat sie in das golt getan, das dem golt zustehet, fürwar 
so hat sie es auch in violis getan. ist etwas darin, das du 
nichts darzu darfst sezen, weder zucker noch honig, als 
wenig als du das golt ganz machen solt. also hat sie berlen 
selber gemacht one dich, so hat sie auch one dich ganz 
gemacht die verbenam in restrictione sanguinis, das du 
nicht darfst hinzu sezen weder bursam noch barbam iovis. 

quercinus186 de oorsprong van een ander soort vallende ziekte te weten 
komen, en hetzelfde geldt voor andere, soortgelijke arcana. Zoveel 
arcana er zijn, zo veel soorten zijn er van deze ziekten. En dan heb 
ik het niet alleen over deze ziekte, maar ook bijvoorbeeld over de 
oorsprong en afkomst van de wormen uit het sint-janskruid, uit de 
tünella187 en dergelijke.

Als u geen ervaring hebt met deze grondslag, hebt u er geen 
verstand van. Want als u ze met duizendguldenkruid wilt uitdrijven 
of  met gentiaan – wat voor arts is dit die zoiets doet? Hij is net als 
iemand die een ander een bord soep aanbiedt, maar om hem de keu-
ken uit te drijven, doet hij er veel te veel zout in en geeft hij hem niets 
goeds. Meent u, artsen, dat u op deze basis ook de geneeskunst kunt 
beoefenen? Het is een dwaze aanpak die nergens voor dient. Alleen 
de filosofie is een moeder van de arts, alleen zij verklaart alle delen 
van de mens en al zijn ziekten. Want de grondslag ligt daar waar de 
hulp is: daarin liggen het inzicht, het verstand, de kennis en al wat 
hiervoor dient. Het probleem is alleen dat u hiermee nog steeds niet 
weet wat er in het ene en het andere kruid zit. U zult wel moedeloos 
worden van de kunst, of  u zult doorgaan met de oplichterij ‘in de 
naam van de Heer’, dus voortdurend mensen blijven doden, vermin-
ken en verlammen.

Wat een handigheid hebt u bewezen totdat u de hele techniek 
van het recepteren bij elkaar had! Wat hebt u zich daar eigenlijk bij 
gedacht, aangezien u niet in staat bent geweest om het wezen van de 
natuur in de ziekten te herkennen? Ook wat de simplicia betreft – op 
grond van welk verband en welke inzichtelijke overeenkomst hebt u 
het gebruik van siropen, pillen en andere dingen bepaald? Want de 
aard, het wezen en de eigenschappen van de natuur wordt geweld 
aangedaan door uw onbegrip. De kunst om recepten op te stellen, ligt 
in de natuur; zij doet dit zelf. Zoals ze in het goud heeft gestopt wat 
bij het goud hoort, heeft ze dat echt ook bij de viooltjes gedaan. Er 
zit iets in dat geen toevoeging van u nodig heeft, noch suiker noch 
honing, net zo min als u goud heel moet maken. De natuur heeft 
zelf  parels gemaakt, zonder uw hulp, en zo heeft ze ook zonder u de 
verbena188 perfect gemaakt om bloedingen te stelpen, zodat u er noch 
herderstasje noch huislook aan toe hoeft te voegen.



178 179Meest uitgewerkte versie: filosofie

also verstanden mich, das die kraft ganz in eim simplex ist 
und nicht geteilt in zwei, drei, vier oder fünf etc, sonder in 
ein ganzes, und dasselbig simplex bedarf nichts als allein 
der alchimei die nichts anders ist, dan ein ding mit dem 
erzknappen, erzschmelzer, erzman oder bergman; es ligt 
im herausziehen nit im componiren. es ligt im erkennen, 
was darin ligt, und nit dasselbig machen mit zusamenge-
sezten und geflickten stücken. welches seind die besten 
hosen? nemlich die ganzen; die geflickten und gestückten 
seind die ergsten. welcher weis man ist so einfeltig und so 
gar schlecht, das er vermeinen wolt, die natur het ein kraft 
geteilt, in das kraut so vil, in das so vil etc, und darnach 
euch herrn doctorn befolen zusamen sezen? die natur ist 
der weisheit vol, das sie euch solchen gewalt nicht sol ver-
trauen; dan es ist nichts in euch. die natur hat die arcana 
gewaltig gesezt und zusamen componirt, was da zusamen 
gehört; allein lernet, das ir sie verstanden und wissent, und 
nicht das ir euch selber verstanden und die natur nicht. 
die natur ist der arzt, du nicht; aus ir mußtu, nicht aus 
dir; sie sezt zusamen, nicht du. schau du, das du lernest, 
wo ire apoteken seien, wo ir virtutes geschriben standen 
und in welchen büchsen sie standen; nicht in Mesue, nicht 
in Lumine, nicht in Praeposito; dieselben seind wider die 
natur, du findest bei inen nichts, dan was ganz ist das zer-
brechen sie und heißen das zerbrochen ganz gemacht. sol 
es nun unbilich sein, das ich de gradibus geschriben hab? 
darumb das ich nicht euerm proceß nachgangen bin? nein, 
dan die natur ist der componist, nicht der arzt. darumb ein 
falsch und ein betrug mit aller lügnerei vermischt ist, wo 
euer recepten stehent; endlich sie werden noch alle einan-
der nach gemeldet werden, ir werden sie nicht mögen erhal-
ten, allein es sei dan, das die lügen ein fürgang gewinne. 
das werdent ir erlangen, das etliche composita gut sind, 
damit wöllet ir vil beschirmen; ir möchten so vil zusamen 
nemen, ir hetten himel und erden in der hand. es ist gleich 
als mit euerm seich sehen, da ersehent ir und nempt vil 
zusamen, etwan müßt irs auch treffen; also ists mit euerm 
zusammen sezen auch. wie dunkt euch? ich wil drei stuck 
hinweg tun aus den recepten theriacae, triferae, mithridati, 

U moet mij dus zo begrijpen dat de hele kracht in één simplex 
zit, niet verdeeld over twee, drie, vier of  vijf  soorten. Ze zit in haar 
geheel in één ding, en dit simplex heeft verder niets nodig dan alleen 
de alchemie. Deze wederom doet precies hetzelfde als de mijnwerker 
of  smelter: het is een kwestie van uittrekken, niet van samenstellen. 
Het is een kwestie van herkennen wat erin zit, en niet van iets vervaar-
digen van een samenraapsel van ingrediënten. Wat is de beste broek? 
Een die nog heel is. Gerepareerde en gelapte broeken zijn de slechtste. 
Welk verstandig mens is nou zo dwaas en naïef  om te menen dat de 
natuur een kracht heeft opgedeeld en in het ene kruid zo veel, in het 
andere zo veel heeft gestopt, om het vervolgens aan u, de heren doc-
toren, over te laten de boel weer bij elkaar te brengen? In de natuur 
zit genoeg wijsheid om deze macht niet aan u toe te vertrouwen; want 
in u zit er niets.

De natuur heeft krachtige arcana geschapen en bij elkaar gezet 
wat bij elkaar hoort. U moet haar alleen leren begrijpen en kennen, 
in plaats van uzelf  te begrijpen maar niet de natuur. De natuur is 
de arts, niet u; van de natuur moet u uitgaan, niet van uzelf; zij stelt 
samen, niet u. U moet zien dat u leert waar haar apotheken zijn, waar 
haar geneeskrachten beschreven staan en in welke potten ze zitten 
– niet bij Mesue, niet in het Lumen apothecariorum189, niet bij Praeposi-
tus190. Deze zijn tegen de natuur, u vindt bij hen niets; want wat heel 
is, dat breken ze in stukken, en de brokstukken noemen ze dan ‘heel 
gemaakt’. Zou het onterecht zijn wat ik in De Gradibus 191 heb geschre-
ven? Omdat ik uw werkwijze niet heb gevolgd? Neen, want de natuur 
is de samensteller, niet de arts.

Daarom zijn in uw recepten valsheid en oplichterij met allerlei 
onjuistheden vermengd, die uiteindelijk allemaal een voor een aan-
gewezen zullen worden, en u zult ze niet kunnen verdedigen – tenzij 
de leugen terrein gaat winnen. Wel zult u bereiken dat een aantal 
samenstellingen deugdelijk blijken, en daarmee wilt u dan meteen ook 
een hoop andere redden. Het liefst wilt u er zo veel bij pakken dat u 
hemel en aarde in uw hand hebt. Het is net zoals met het piskijken 
van u: daar ziet u zo veel bij elkaar dat er wel iets bij moet zitten dat 
klopt. En net zo is het met uw samenstellingen. Wat dunkt u? Laat 
me drie ingrediënten wegdoen uit de recepten voor triakel192, trifera193 
en mithridatum194, en de overige, dat moeten er aan de honderd zijn, 
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und die andern stuck, deren wol hundert seind, müssen 
nichts sein; wo bleibt euer compositio? o ir blinden!

Also ist die philosophei ein muter der arznei, das man 
die natur sol erkennen. dasselb erkennen ist des menschen 
anligen und notturft, als die eußer stat, die den menschen 
gar gibt und alles was im anhangt. und als wenig einer kan 
oder mag one die natürliche anzeigung wissen, farben zu 
machen, beum zu ziehen, als wenig ist auch möglich, das 
du das sehen könnest, was im menschen ligt. und wie du 
sichst durch die natur, was im samen ligt oder ist, also 
mußtu auch den menschen durch sie sehen und lernen. 
und wie die galla und vitriolum geben eine schwerze, also 
dermaßen erfarestu auch, was im menschen ligt; dan alle 
ding eröfnet dir die natur. und als wenig du das schwarze 
magst erkennen aus der schwerze, waraus er komme, als 
wenig magstu die krankheiten erkennen. der da weißt, was 
schwarz macht, der ist der philosophus, der es nicht weißt 
sonder weißt, das schwarz ist, derselb ist nichts und sol 
nichts, dan zu bescheißen oder malen mit der schwerze.

Der nun also ein philosophus ist, der sol als dan in 
die facultet der arznei treten und das eußer in das inner 
wenden; das umbwenden gibt den arzt, so aus der großen 
welt die kleine wird, in sich dermaßen richten, das er in 
kein weg an dem innern menschen lere, dan da ist nichts 
dan verfürung und der tot. dan bis einer den innern men-
schen erlernt und erfert one den eußern, so möchten im 
nicht kranken gnug werden, damit er zum ende möcht 
komen vom ersten bis zum lezten. dan im menschen ler-
nen, fordert die notturft, das man gleich so wol den lezten 
menschen und den ersten und alle menschen vor augen 
het ligen; dan in allen menschen ligen alle krankheiten, in 
eim menschen ligt eine. so sol nun der arzt aller menschen 
arzt sein, wie will ers nun aus einem menschen wissen 
oder zehenen oder hunderten, dieweil doch nichts da ist, 
das dem end diene oder der ganzen summ, ob schon etwas 
geschriben wer oder ist? was ist mer geschriben, dan nur 
der anfang und in keim grund. darumb so muß die welt 
geben den menschen. dan derselbig mensch, der also aus 
der großen erkent wird, derselbig hat alle krankheit in im, 
der gestorbenen und der zukünftigen. darumb so ist ein 

doen dan niets? Hoe zit het dan met uw samenstelling? Oh, blinden 
die u bent!

De filosofie, het inzicht in de natuur, is dus een moeder van de 
geneeskunst. Dit is wat we als mensen moeten doen en nodig heb-
ben: de natuur herkennen als een uitwendige manifestatie van de hele 
mens en al wat met de mens te maken heeft. En zoals niemand in 
staat is om zonder natuurlijke aanwijzing kleurstoffen te maken of  
bomen op te kweken, is het net zo min mogelijk om in het binnenste 
van de mens te kijken. Zoals u door de natuur kunt zien wat er binnen 
in een zaadkorrel ligt, zo moet u ook door de natuur zien en leren 
wat de mens is. Zoals galappels samen met zwavelzuur een zwarte 
kleurstof  afgeven, zo komt u er ook achter wat er in de mens zit; want 
alle dingen worden u geopenbaard door de natuur. En zoals u aan 
het zwart niet kunt zien waar het zwarte van afkomstig is, kunt u ook 
geen zicht krijgen op de ziekten. Degene die weet wat het is dat iets 
zwart maakt, is de filosoof. Wie dat niet weet, maar alleen weet dat het 
zwart is, die is niets en deugt niets behalve om te bedriegen of  om te 
schilderen met de zwarte verf.

Degene nu die filosoof  is, kan vervolgens de faculteit van de 
geneeskunst betreden en de buitenwereld naar de binnenwereld ver-
talen. Deze omzetting van de grote naar de kleine wereld maakt je tot 
arts. Er is een zodanige instelling vereist dat je in geen geval leert van 
de inwendige mens; daar vind je niets dan misleiding en dood. Want 
om alles over de inwendige mens te leren en te ervaren zonder de uit-
wendige, zal een arts aan al zijn patiënten, van de eerste tot de laatste, 
niet genoeg hebben. Om van de mens zelf  te leren, zou het nodig zijn 
om de laatste en de eerste mens en iedereen ertussenin voor ogen te 
hebben, want bij alle mensen samen vind je alle ziekten, bij één mens 
slechts één. Als je arts voor alle mensen wilt zijn, hoe kun je dan de 
nodige kennis opdoen aan de hand van één mens, of  tien of  een paar 
honderd, terwijl je daarmee niets hebt dat het geheel omvat, ook niet 
met wat er al over geschreven is? Wat is er dan geschreven dat meer 
omvat dan slechts een begin? En dan nog ontbreekt het fundament.

Daarom moet de wereld de mens vertolken. Want deze mens, die 
je leert kennen aan de hand van de grote wereld, draagt alle ziekten, 
die van de overledenen en die van hen die nog geboren moeten wor-
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unvolkomen lernen im menschen, dan es endet sich nicht, 
gründet sich nicht und die prob, so begegnet, ist erkrim-
men, erlamen, verderben und töten. das lernen die arzt, 
so im menschen lernen, das können sie: allein der eußer 
mensch lige in dir, sonst bist nur ein experimentator, das 
ist ein geratwoler und verzweifelter hoffer. ist es doctorisch 
oder mörderisch solchs lernen? das mögen alle leser wol 
urteilen, ob got uns die arznei mit solcher mörderischen ler 
und probirung vermeint hab und zustehen lassen; fürwar 
er hats nicht gemeint. aus mit solchem schulrecht; denn 
er hat sie beschaffen auf das, das sie das leben geben, so 
nemen sie es. und solten wir durch solche mordlêren und 
probaz zu meister werden und doctorn? were besser, got 
hette kein arznei nie beschaffen; dan mer würden ermört 
im schulrecht, dan alle meister möchten erquicken. also 
hat uns got fürgesezt die philosophei, das wir aus derselbi-
gen solten lernen und geboren werden und meister werden 
außerhalb dem menschen; dan solche mördet nichts. aber 
es mag nit stat in euch finden, das darzu komme, sonder 
die tolle beanei wird fürtreten. und wil euer eigne conscienz 
hierin lassen richter sein, das ir falsch und im zweifel stont 
mit allem euerm fürnemen. und so got die kranken nit 
bewart, wer würd lebendig bleiben, das ir in der güte gottes 
euch selbs verwundern und entsezen.

Nun sol die anatomei in disem eußern menschen ganz 
dem arzt eingeleibt sein und also ganz, das er nit ein her-
lin auf dem haupt, nit ein porum find, das er nicht außen 
auch vorhin zehenfach gefunden hab und gewißt und 
das alles augenscheinlich wol verstanden. dan hieraus 
aus der anatomei gehet die kunst der recepten, das glid 
zu glid, arcanen zu arcanen und krankheit zu krankheit 
gesezt werden. dan hierin ligt der griff und nicht in der zal, 
im ersten, im andern, im dritten grad etc, sonder glid zu 
glid, so kompt krankheit und arcanum zusamen. also wil 
die natur, das die arznei in die hend genomen werd und 
nicht nach art der imposturen. wo ist der verstand erwach-

den. Het leren aan de hand van de mens is dus onvolmaakt, er komt 
geen eind aan, er zit geen fundament onder, en de proef  op de som 
is dat mensen worden verminkt, verlamd, verprutst en gedood. Dat is 
wat de artsen leren die aan de hand van de mens leren, dat is wat ze 
kunnen. Zolang de uitwendige mens niet in u ligt, bent u alleen aan 
het experimenteren, dat wil zeggen, u behandelt op goed geluk en 
hoopt wanhopig op een goede afloop. Is dat de manier waarop een 
dokter moet leren, of  is het die van een moordenaar?

Laten alle lezers hier zelf  over oordelen of  het in de bedoeling van 
God gelegen kan hebben dat we de geneeskunst op deze moordda-
dige wijze zouden leren en proberen. Echt, dat was niet zijn bedoeling. 
Het moet afgelopen zijn met wat er op de universiteiten wordt geleerd; 
want God heeft de artsen geschapen om leven te geven, en zij nemen 
het. En door dergelijke moorddadige leerstellingen en probeersels 
zouden wij tot meesters en doctoren worden? Dan zou het beter zijn 
als God nooit een geneeskunde had geschapen, want door wat er op 
de universiteiten wordt geleerd, worden meer mensen vermoord dan 
alle meesters zouden kunnen herstellen. Daarom heeft God ons de 
filosofie gegeven zodat we daaruit kunnen leren, van daaruit tot arts 
en meester geboren kunnen worden, buiten de mens, want dan wordt 
er niet meer gemoord. Maar voor u is het misschien niet mogelijk om 
zo ver te komen; de ongeremde domheid zal het winnen. Laat ik uw 
eigen geweten hier de rechter over zijn, dat u met al wat u doet, vals 
en twijfelachtig bent. Als God de zieken niet zou behoeden, wie zou 
er dan nog in leven blijven? U zult verbaasd en versteld staan van de 
goedheid van God.

De anatomie van deze uitwendige mens moet door de arts hele-
maal verinnerlijkt zijn, en wel zo volledig dat hij geen haartje op 
zijn hoofd, geen enkele porie kan vinden die hij niet vooraf  al tien 
keer heeft gevonden en gekend en waarvan hij alles aanschouwelijk 
heeft begrepen. Want de recepteerkunst is op de anatomie gebaseerd, 
zodanig dat orgaan met orgaan, arcanum met arcanum en ziekte met de 
overeenkomstige ziekte in verband worden gebracht. Dit is de spil 
waar het om draait, niet het getal – de eerste, tweede, derde graad 
enzovoorts – maar orgaan bij orgaan; op deze wijze komen ziekte en 
arcanum bij elkaar. Zo wil de natuur dat de geneeskunst wordt aange-
pakt, niet op de manier van de oplichters.
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sen, das hiz, kelte, feuchte, tröckne sollen die krankheit 
machen und sollen auch heilen? was ist, das die tröckne 
ausderr? was ist das ausderren, dan das die feuchte von 
einer stat in die ander getriben werd? als ein sonn, die der-
ret aus ein lachen; die feuchte wird aber nicht verzert, son-
der da genomen und gefürt an ein ander stat. welche kelte 
wird von der hiz genomen anderst, dan das sie bleibt, allein 
im gewicht zu schwach, zu dem das da sind die ursachen 
zu betrachten; was die zeit berürt, das berürt den verstand 
solcher arznei.

Nun sehet, wie ir der philosophei so gar ler seid; wie kan 
dan euer verstand der arznei mit warheit ston? es ist war, 
es muß ein jegliches deren dingen art in ime haben, es ist 
aber die arznei nit, ist auch nit die arcana. sonder was 
ret aus dem menschen, was gsicht aus den augen, was ist 
das in den oren hört? kelte oder werme? deren keins nicht. 
noch so sind sie aber kalt und warm, feucht und trocken; 
was gehets aber das gsicht an? also auch muß die arznei 
betracht werden, das da weder kelte noch werme zum 
gsicht genomen werden, sonder wie das gsicht ein arca-
num ist der augen, also hingegen sind die arcana auch 
zu den augen und zun andern dingen. darumb ich bilich 
glid zu glid zugebrauchen melde; dan da ligt die kunst der 
arznei. also in arcanis ligt des arzets apoteken; dan hiz 
bleibt ein hiz, kelte eine kelte und lassen sich nit verzeren; 
wasser bleibet wasser, feur feur, dan es seind fix elemen-
ten, und die fix art ist noch nie betracht worden, das die 
nesse ir kelte fix hat, und man wil eine heiße krankheit 
mit ir vertreiben. und kein krankheit ist fix in kelte oder 
hiz, und fix und unfix sol gegen einander streiten; das ist 
nun der grund. contraria a contrariis curantur, das ist, 
heiß vertreibt kaltes, das ist falsch, in der arznei nie war 
gewesen, sonder also: arcanum und krankheit das sind 
contraria. arcanum ist die gesuntheit und die krankheit 
ist der gesuntheit widerwertig; dise zwei vertreiben einan-
der, iedweders das ander. das seind die widerwertigen, 
die einander vertreiben, und ie vertreibt eins das ander 

Waar is het concept ontstaan dat warmte, koude, vocht of  droogte 
tot ziekte en ook tot genezing zouden leiden? Wat is het dat de droogte 
verdroogt? Wat is uitdrogen anders dan dat het vocht gewoon wordt 
verplaatst? Net als wanneer de zon een plas doet opdrogen, dan wordt 
het vocht niet verteerd, maar op die plaats weggenomen en naar een 
andere plaats gebracht. Welke koude wordt door warmte weggeno-
men, anders dan dat de koude gewoon blijft, alleen niet meer in het 
gewicht valt? Bovendien moet hier een andere factor in beschouwing 
worden genomen: de werking van de geneesmiddelen heeft met het 
wezen van de tijd te maken.

Kijk maar hoe leeg u bent wat de filosofie betreft; hoe kan er dan 
iets waars zijn aan uw opvatting van de geneeskunst? Het klopt natuur-
lijk dat alle dingen een bepaalde temperatuur en vochtigheid moeten 
hebben; alleen, dat heeft niets met geneeskunde te maken, ook niet 
met de arcana. Wat spreekt er in de mens? Wat kijkt er uit zijn ogen? 
Wat is het in zijn oren dat hoort? Koude of  warmte? Niets daarvan. 
En toch zijn de zintuigen koud en warm, vochtig en droog – maar wat 
heeft dat met het gezichtsvermogen te maken? Op deze wijze moeten 
we ook naar de geneeskunst kijken: zoals het gezichtsvermogen niet 
als een kwestie van koude en warmte kan worden beschouwd, maar 
een arcanum van de ogen is, zo is het met alle arcana, voor de ogen en 
voor andere organen. Daarom is het logisch dat ik zeg: gebruik het 
orgaan voor het overeenkomstige orgaan. Hierop berust de kunst van 
het genezen. De arcana vormen de apotheek van de arts.

Want warmte blijft warmte, koude blijft koude, ze kunnen niet 
worden vernietigd. Water blijft water, vuur blijft vuur, het zijn onver-
anderlijke elementen. Naar deze onveranderlijkheid is nog nooit 
gekeken, dat het vocht onveranderlijk met koude is verbonden – en 
zij willen er een ‘warme ziekte’ mee verdrijven. Geen ziekte is onver-
anderlijk qua koude of  warmte. Zij willen het onveranderlijke tegen 
het veranderlijke laten strijden; dat is hun fundament.

Contraria a contrariis curantur, dat wil zeggen, ‘het warme verdrijft 
het koude’, dat is verkeerd, dat is in de geneeskunst nooit waar 
geweest. Of  alleen in deze zin: het arcanum en de ziekte zijn ‘contraria’. 
Het arcanum betekent gezondheid, en de ziekte is het tegendeel van 
gezondheid. Deze twee verdrijven elkaar, het een verdrijft het ander. 
Dat zijn de tegendelen die elkaar verdrijven, en het ene verdrijft 
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mit dem tot, das seines widerwertigen gar nichts mer ist, 
welches gar vertreiben in der kelte und hiz nicht ist. die 
kunst des vertreibens ist nimermer widerkomen. wo ist ie 
der winter vertriben worden oder der somer? nie. darumb 
so beweisen sie uns den lauf der zeit, nicht der krankhei-
ten. ein anders ist die krankheit, ein anders seind die ele-
menten. die element werden nicht krank, das corpus wird 
krank. also heilet scorpio sein scorpionem, realgar sein 
realgar, mercurius sein mercurium, melissa sein melissam, 
herz herz, milz milz, lung lung; nit seuherz, nit kumilz, nit 
geislungen, sonder glid zu glid des großen menschen und 
auch des innern.

Damit ich meine auditores nit zulang aufhalt, wil ich 
sie in der gemein ermanen, das sie den großen menschen 
wöllen erkennen, durch in nachfolgend den innern, und 
nit in glauben sezen die rede und ler irer praeceptoren, die 
inen selbs alle mal gewunnen geben und recht, und bleibt 
in auch recht uber und geben in alle selbs gewunnen und 
nichts verloren. besehet aber ir dasselbig nit an, sonder 
besehet ire werk, da werden ir finden, wer sie sind. was 
wölten sie euch leren, da sie selber mit schanden müs-
sen abstehen und selbst in ofnen lügen begriffen werden, 
gsehen und gehört? sollen euch die zu großen doctorn 
machen und meistern, die selbs nie nichts gesolt haben? 
fassets in euer gemüt, glaubt den werken, nit den worten; 
die wörter sind lere ding die werk aber zeigen sein meister.

Das ich schreibe, bitt ich euch, lesents, ermessents 
und das mit fleiß, nit mit neid, nit mit verachtung, nit mit 
gespött; dan die ding werden euch am lezten alle zustehen 
in euer eigen verachten, dadurch ir iezt mich verachtet; so 
ir doch auditores sind, lernent und hörent zu beiden seiten 
und klauben heraus das, das nuz ist. dan dieweil in euch 
nit teglich ruminirt wird, das ich melde, wo wird euch der 
grund der arznei geben werden, also das ir den microcos-
mum erkennet in der eußern natur, darinnen ir begreifen 
werdent wunder und groß heimlikeit, so im menschen ligent, 
nit mir zu dienst, sonder euch und den kranken und got zu 

het andere met de dood, zodat van zijn tegendeel niets meer over 
is. Een dergelijke volledige verdrijving bestaat niet ten aanzien van 
koude en warmte. Als je iets wilt verdrijven, is de kunst dat het nooit 
meer terugkomt. Waar is ooit de winter verdreven of  de zomer? Dat 
is nog nooit gebeurd. Daarom tonen deze ons de loop van de tijd, 
niet de loop van de ziekten. De ziekte is één ding, de elementen zijn 
iets anders. De elementen worden niet ziek; de persoon wordt ziek. 
Scorpio geneest dus Scorpio, realgar geneest realgar, kwik geneest 
kwik, melisse melisse, het hart het hart, de milt de milt, de long de 
long. Niet het hart van een varken, de milt van een koe of  de long van 
een geit, maar het orgaan van de grote mens geneest het orgaan van 
de inwendige mens.

Om mijn toehoorders niet te lang op te houden, wil ik u gewoon 
op het hart drukken om naar inzicht te streven in de grote mens, en 
om hierdoor vervolgens de inwendige mens te leren kennen. Hecht 
geen geloof  aan de praatjes en leerstellingen van uw leermeesters, die 
zich als overwinnaars beschouwen en zichzelf  altijd gelijk geven. Al 
lopen ze over van eigengerechtigheid en claimen ze nog ieder dispuut 
gewonnen te hebben – let daar niet op, kijk naar hun werken, dan 
zult u erachter komen wie ze zijn. Wat zouden ze u kunnen leren, 
aangezien ze zelf  vaak genoeg in schande moeten afdruipen en zich 
op aperte leugens laten betrappen, zoals u gezien en gehoord hebt? 
Moeten degenen die zelf  nooit hebben gedeugd, u tot grote docto-
ren en meesters maken? Neem het u ter harte, hecht geloof  aan de 
werken, niet aan de woorden; de woorden zijn leeg, maar de werken 
tonen hun meester.195

Ik vraag u indringend: lees wat ik schrijf, neem het in overweging, 
doe er moeite voor. Bekijk het niet met nijd, met minachting, met 
spot. Want dat zou er uiteindelijk toe leiden dat uw minachting voor 
mij op uzelf  terugvalt. Aangezien u studerende bent: leer en luister in 
beide kampen en haal eruit wat nuttig is. Want als u niet dagelijks her-
kauwt wat ik u vertel, waar zal u anders de grondslag van de genees-
kunst worden gegeven? Zodanig dat u de microkosmos herkent in de 
uitwendige natuur, waar u wonderen en grote geheimen zult begrijpen 
die in de mens liggen? Doe dat niet om mij een dienst te bewijzen, 
maar voor uzelf  en uw patiënten, en om God te prijzen.
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lob. dan wer ist ie gewesen, der den menschen als ein men-
schen fürgenomen? es seind in im erblint alle faculteten, 
niemants kent in; daraus entspringt nur verderben. fürwar 
es würden die theologisten kleinlaut sein, so sie arzt wür-
den sein mit solchem verstand; auch die juristen würden 
ir klugheit wol sehen, wo es inen heraus wüchs, und ander 
dergleichen. das macht alles, das der mensch fürgenomen 
wird, und niemants wil in doch recht erkennen. dan ir habt 
metall im wasser, auch metall der erden, auch des feuers, 
auch des lufts; ir habt viererlei mercurii, viererlei betonica, 
viererlei tereniabin, viererlei amethisten, und deren allen 
ist kein ander underscheid als allein die form; also seind 
viererlei chelidonia, also viererlei orizon. dise ding seind nit 
anderst, dan wie sie im menschen seind; dan vierfach ist er 
gesezt und wol geformirt. in solcher formirung ligt des arzts 
wissen, kunst und heimlikeit; deren sol er sich nach rich-
ten und keiner andern profession nach, dan sie sind im 
nicht gemeß in seinen dingen. damit wil ich also den ersten 
grund der arznei angezeigt haben gnugsamlich, das one 
solche philosophei kein arzt sein mag, allein impostores 
und gewachsen als das mies auf dem stammen.

Want wie is er ooit geweest die de mens als mens heeft benaderd? 
Alle faculteiten zijn er blind voor, niemand kent de mens; er is alleen 
maar verderf  uit voortgekomen. De theologen zouden nogal beteu-
terd zijn als ze arts zouden worden, met het inzicht [in de mens dat 
ze hebben]. De juristen zouden direct merken waar ze met hun slim-
migheid zouden blijven, en anderen insgelijks. Allemaal hebben ze de 
mens tot onderwerp, en toch wil niemand hem echt kennen. Want u 
hebt metalen in het water, maar ook metalen van de aarde, van het 
vuur en van de lucht. U hebt vier soorten kwik, vier soorten betonica196, 
vier soorten tereniabin197, vier soorten amethist, en ze verschillen 
van elkaar alleen in hun vorm. Zo zijn er ook vier soorten stinkende 
gouwe en vier soorten goud. Deze dingen zijn niet anders dan zoals 
ze in de mens zijn, want ook bij de mens komt het viervoud goed 
tot uitdrukking in de vormen. Op deze structuur berusten de kennis, 
de kunst en het geheim van de arts; daar moet hij zich naar richten 
en niet naar andere beroepen, want die zijn niet adequaat voor zijn 
taak. Hiermee heb ik voldoende gezegd over de eerste grondslag van 
de geneeskunst: dat je zonder deze filosofie geen arts kunt zijn, maar 
alleen een bedrieger die groeit als een korstmos op een boomstam.
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tegen de christenen: het liegen (‘liegen’ betekent in zijn taal niet alleen bewust 
liegen, maar ook uit onwetendheid de onwaarheid zeggen) is een aangeboren 
eigenschap van de Joden, zegt hij (met andere woorden, zij waren helemaal niet 
in staat om de christelijke waarheid te herkennen), maar wij, de christenen, zijn 
door de waarheid geboren, en wij liegen erger dan de Joden; een zonde tegen de 
Heilige Geest die noch hier noch in de toekomstige wereld vergeven kan worden 
(conceptversie van de Große Wundarznei, in Sudhoff  (ed.) X, 485).
Naast deze theologische controverse zegt Paracelsus diverse keren dat ‘de Joden’ 
in de geneeskunst niet deugen: onder de Joden is er nog nooit een arts geweest 
(Drei Bücher der Wundarznei, Bertheonei, in Sudhoff  (ed.) VI, 46). Maar dit geldt 
voor bijna iedereen: er zijn in de geschiedenis erg weinig artsen te vinden die de 
goedkeuring van Paracelsus kunnen wegdragen; Hippocrates, Marsilio Ficino en 
een enkele chirurgijn zijn de grote uitzonderingen. Het zou een vertekend beeld 
opleveren om alle plaatsen aan te voeren waar hij op de Joodse geneeskunde 
foetert, zonder erbij te vermelden dat ook op allerlei andere groepen vernieti-
gende kritiek wordt geuit.
Integendeel, als je goed leest, lijkt er ondergronds juist waardering voor het 
Jodendom te bespeuren: zo zegt hij dat ze van de ‘grote Hebreeuwse geheimen’ 
niets terechtbrengen (VI, 46) – waarmee hij het bestaan van dergelijke geheimen 
erkent. En het licht van de natuur heeft zich uit Juda teruggetrokken (Von den 
unsichtbaren Krankheiten, in Sudhoff  (ed.) IX, 307) – het is er vroeger dus wel 
degelijk geweest. Mozes Maimonides, die hij doorgaans Rabbi Mozes noemt, 
zou blijkens zijn geschriften een slordige arts zijn geweest (Von der französischen 
Krankheit drei Bücher, in Sudhoff  (ed.) VII, 98). Dat is een zeer zacht oordeel, 
vergeleken bij zijn kritiek op de Arabische geneeskunde.
Een passage uit de Labyrinthus maakt het dubbele perspectief  bijzonder duide-
lijk: “De Joden hebben zich op hun geneeskunst beroemd en schamen zich nog 
niet voor deze onwaarheid. Ze hebben wel de oudste geneeskunst, maar ze zijn 
dan ook de oudste bedriegers onder alle naties. Doch wat is hun geneeskunst? 
Wat hebben zij? Wat doen zij? Wat kunnen zij uit hun boeken? Met werken kun-
nen ze niets, maar veel bedriegen. (...) Want in de geneeskunst zijn zij niet groot-
gebracht, en deze hebben zij niet van God tot taak gekregen; hun taak was het voor 
God te zorgen. Hem alleen te dienen, daartoe waren zij beroepen. Wat ze verder hebben 
gedaan, is vals en bedrog; aan de heidenen is de geneeskunst gegeven, zij zijn de 
oudste artsen.” (Artsen op dwaalwegen, De Woudezel 2003, 23).
De ruimte die de kritiek op Joodse artsen in het werk van Paracelsus inneemt, 
valt in het niet vergeleken bij zijn scheldpartijen op Avicenna en Galenus. Het is 
helaas waar, Paracelsus heeft zich soms stereotiep en globaal uitgelaten over ‘de 
Joden’, wat echter in niet mindere mate geldt voor valse christenen, met name 
de hele katholieke hiërarchie, ‘Turken’ (moslims) en alle artsen die niet aan zijn 
maatstaven voldoen. Bij alle anti-Joodse uitspraken, zowel op theologisch als op 
medisch gebied, gaat het echter, ondanks alle polemiek, om theoretische ver-

schillen. Op geen enkel moment roept hij op tot acties tegen Joden.
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worpen’. De patiënt is onderworpen aan de kosmische krachten die hem en zijn 
ziekte hebben gevormd, krachten die je alleen aan de hand van de macrokosmos 
kunt leren kennen, niet door naar de patiënt te kijken. Zie ook p. 67.
60 De macrokosmos.
61 De archeus is de vormgever die alle dingen in de natuur ordent en ervoor 
zorgt dat alles zijn uiteindelijke toestand bereikt (De Mineralibus, in Sudhoff  (ed.) 
III, 35; De Meteoris in De vier elementen – De moeders van de wereld, De Woudezel 
2014, 375); zie ook noot 283.
62 Gele lis, Iris pseudacorus.
63 Anthera betekent helmknop; in het bijzonder wordt de helmknop van de roos 
ermee aangeduid, en dan ook de roos zelf, met name de hondsroos, Rosa canina. 
Maar anthera is bij Paracelsus ook een extract van hyacinten.
64 Polei, Mentha pulegium.
65 Citroenmelisse, Melissa officinalis.
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158 Theophrastus van Eresus, ongeveer 371 – 287 v.Chr., leerling van Aristoteles 
en na diens dood zijn opvolger als hoofd van de Peripatetische School; univer-
seel geleerde en ‘vader van de plantkunde’. Oorspronkelijk heette hij Tyrtamos; 
vanwege zijn welbespraaktheid noemde Aristoteles hem Theophrastus (‘god-
delijke spraak’). Naar hem is Paracelsus vermoedelijk genoemd. Dat hij hem hier 
Tirthemius noemt, zou ook een toespeling op Johannes Trithemius kunnen zijn, 
de abt van Sponheim, die door Paracelsus als een van zijn leraren wordt vermeld 
(in Die große Wundarznei, in Sudhoff  (ed.) X, 354), waarbij niet duidelijk is of  hij 
hem persoonlijk heeft gekend.
159 De lichaamsvloeistof  ‘gele gal’.
160 Gele lis, Iris pseudacorus.
161 Hondsroos, Rosa canina; zie ook noot 63.
162 Polei, Mentha pulegium.
163 Citroenmelisse, Melissa officinalis.
164 Zevenboom, Juniperus sabina.
165 Matricaria betekent niet kamille, maar in het algemeen een kruid dat past bij 
vrouwenziekten. De naam werd o.a. gebruikt voor moederkruid, Tanacetum par-
thenium; boerenwormkruid, Tanacetum vulgare; en bijvoet, Artemisia vulgaris.
166 Het hars van de terpentijnboom, Pistacia terebinthus, of  van de Europese lork, 
Larix decidua.
167 Berglaserkruid, Laserpitium siler.
168 Kerstroos, Helleborus niger, of  witte nieswortel, Veratrum album. Zie ook noot 69.
169 Een gezwel in de keelholte, door Paracelsus beschreven in zijn college over 
chirurgische ziekten, in Sudhoff  (ed.) IV, 295-296.
170 Dit slaat niet op reumatoïde artritis, maar is gewoon een synoniem van 
catarre.
171 Zie noot 70.
172 Zie noot 71.
173 Zie noot 96.
174 De grote engelwortel, Angelica archangelica.
175 Verschrijving van Sudhoff  in de Duitse tekst: bij Huser begint de zin met 
“nicht ists” in plaats van “nichts ist”, waarmee de zin begrijpelijker wordt.
176 Het Sal-principe.
177 Zie noot 83.
178 Ook lariks- of  purgeerzwam genoemd, Laricifomes officinalis.
179 Hier baseert Sudhoff  zich op de Paragranum-uitgave van Adam von Boden-
stein; bij Huser luidt de passage: “... dat ontstoken wordt door de Heilige 
Geest”.
180 Matt. 5:45.
181 Toespeling op mercuur (smelt), sal (hardheid) en sulfur (kleuren).
182 Matt. 6, 19-20; Jak. 5:3.
183 Zie noot 179; hier hetzelfde.
184 Zie noot 97.

185 Boerenpioen, Paeonia officinalis.
186 Eikenmistel, op eiken groeiende maretak, Viscum album.
187 Vooralsnog niet geïdentificeerde plant.
188 IJzerhard, Verbena officinalis.
189 Titel van een farmaceutisch vademecum samengesteld door Quiricus de 
Augustis van Tortona, eind 15e eeuw.
190 Nicolaus Praepositus schreef  rond 1490 een praktisch leerboek voor apothe-
kers: Dispensarium magistri Nicolai Praepositi ad Aromatarios.
191 De Gradibus et Compositionibus Receptorum et Naturalium Libri VII, in Sudhoff  
(ed.) IV, 5-67; de tekst van het eerste college dat Paracelsus in Bazel gaf.
192 Een universeel geneesmiddel dat in de Middeleeuwen in geen apotheek 
ontbrak, samengesteld uit zo’n 65 ingrediënten, met name slangenvlees (Vipera 
spp.), verder opium, specerijen, rabarber, krokus, valeriaan en andere wortels, 
kruiden, bladeren en zaden, maar ook harsen, aardpek en vitriool. Het recept is 
afkomstig van Andromachus (1e eeuw na Chr.) en bleef  in gebruik tot het einde 
van de 18e eeuw (Wolfgang Schneider: Lexikon zur Arzneimittelgeschichte, Frankfurt 
1968, deel I, 68).
193 Een recept uit het Antidotarium Nicolai, een in vele talen vertaald receptboek 
uit de 12e eeuw uit de school van Salerno. Er zijn twee vormen: trifera saracenica 
en trifera magna.
194 Een uit talrijke ingrediënten bestaand universeel geneesmiddel, dat oorspron-
kelijk vooral als antidotum tegen vergiftigingen werd gebruikt. De naam is afge-
leid van koning Mithridates VI van Pontus, die volgens de legende regelmatig 
verdund gif  innam om zich te immuniseren tegen vergiftigingen. Op de basis 
van een bestaand kruidenrecept ontwikkelde hij dit tegengif, dat hijzelf  preven-
tief  gebruikte. Door Andromachus, lijfarts van Nero, werd dit later met nog 
meer ingrediënten aangevuld tot het bekende theriak of  triakel.
195 Matt. 7:16.
196 Betonie of  koortskruid, Stachys officinalis, Betonica officinalis.
197 Zie noot 80.
198 Om het begrip ster of  gesternte te verduidelijken, een citaat uit een ander 
werk: “Hebt u nooit begrepen waarom de astronoom over de ‘ster’ spreekt wan-
neer hij het over de natuur van de planeten, van de ascendanten, conjuncties, 
kometen en dergelijke heeft? Meent u soms dat hij het fysieke bedoelt, dat wil 
zeggen datgene wat wij zo noemen? Dat is niet zo. Hij heeft het over het wezen. 
Net als bij de Zon: de schoonheid ervan maakt geen hitte, zoals ook de natuur 
van de Maan niet door haar rode kleur wordt bepaald. Net zo min als een vacht 
het lichaam warmt of  er nuttig voor is omdat ze een gele kleur heeft, zijn deze 
uiterlijkheden van nut voor het wezen. Als [de astronomen] het over het fysieke 
zouden hebben, waar zou dan de natuur blijven? Ze hebben het over de natuur 
en laten het fysieke voor wat het is” (Paracelsus: Von Blattern, Lähme, Beulen, 
Löchern und Zittrachten der Franzosen, in Sudhoff  (ed.) VI, 348).
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aantrekkende kracht  83, 91
aardbeving  165, 169
aarde van het geneesmiddel  235
Aboali Abinschini  39
acorus  47, 161
Actuarius  57
Adam  87, 113, 205, 215
adept  143
aderlatingschema  127
adstringeren  251, 253
Aesculapius  127
Aforismen  295
albast  223
Albertus [Magnus]  37, 57, 63, 351
alchemie  169, 179, 231-269, 317, 

361, 363
 natuurlijke  131
aloepaticum  261
aluin 245
amethist  75, 101, 189
anatomie  69, 71, 79, 85, 87, 111, 

147, 167, 183, 353, 355
anatomisch theater  [127], 227, 376
Anchusa officinalis  371
angelica  167
Angelica archangelica  378
anthera  47, 161
anthos  49
antimonium  127
antrax  147, 377

Apocalyps  39
apostel  277, 293, 331
apothekerzwam  169
Arabië  205
Arabier  125, 165
arcanum  69, 71, 89, 95, 109, 135, 

163, 169, 175-179, 183, 185, 
197, 217, 223, 237-245, 253, 
257, 361, 372

Archelaos  57, 247
archeus  45, 143, 305, 387
argentum vivum  55
Aristoteles  37, 57, 59, 63, 127, 151, 

173, 321, 323, 351
arsenicum  71, 353-357
artemisia  53
Artemisia vulgaris  371, 378
arts  93, 107, 123, 131-135, 215, 317
Asarum europaeum  377
ascendant  87, 205, 211, 261
astronomie  79-113, 191-229, 317
astronoom  53, 167, 317, 323
astrum  199
athanor  125, 243
Athener  125
Aureolus Theophrastus  157
auripigment(um)  65, 353
Avicenna  37, 57, 63, 85, 87, 103, 

125, 127, 133, 143, 203, 245, 
263, 295, 321, 339, 351

332 Zie noot 98.
333 Paracelsus: De Ulceribus, in Sudhoff  (ed.) V, 491-505.
334 Zie noot 232.
335 Zie noten 81 en 96.
336 Ergotismus gangraenosus, moederkorenvergiftiging met gangreenvorming. 
Hier ontbreekt de logica; in plaats van een ziekte zou je hier een voortbrengsel 
van het element aarde verwachten. Bij een andere gelegenheid vergelijkt Para-
celsus ignis persicus, het heetvuur, met “brandende bergen zoals de Etna, die niet 
anders branden dan heetvuur in een voet, want het is het olieachtige in de aarde, 
ofwel het sulfur, dat brandt” (aantekeningen van een student uit het college over 
chirurgische ziekten, in Sudhoff  (ed.) IV, 271).
337 Zie noot 229.
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barrevoeter Engeland engelwortel humoraalpatholoog

barrevoeter  35, 123
basisconstitutie  69, 85, 217, 235
Bazel  305, 331
bergkristal  197
beroerte  105, 255, 257
betonica  189
Betonica officinalis  379
bijl  133, 327
bliksem  105
bloed  161
bloeding  95, 97, 177, 353
bloedstelping  219
bolus  223
branchus  163
brandnetel  223
buglossa  49
cachymia  53, 65, 175, 355, 359
Cacoaristoteles  127
Cacophrastus  125, 127, 305, 307, 

331, 339
Cacoplinius  127
calcineren  241, 243, 363
causa 
 antecedens  211, 380
 coniuncta  211, 380
 primitiva  211, 380
centrum  209
Chaldeeër  135
chaos  81, 199, 239, 241, 373
Cheiranthus cheiri  370
cheiri  49
chiromantie  165, 359
chirurg  73, 195, 355
cholera  47, 159
Christus  123, 263, 271, 295, 315
cirkel  209
citroenmelisse  75, 237, 359, 361
Citrullus colocynthis  370
civetkat-koliek  163
coagulatie  243
Colchicum autumnale  370, 381
colocynthis  47

conceptie  167
concordantie  97, 99
congruentie  285, 287
Consilia  103
constellatie  101, 113, 223
contraria a contrariis curantur  185
Convolvulus scammonia  384
corrigens  259
Cuscuta  388
Cuscuta epithymum  383
Dalmatië  125
De Coelo et Mundo  61, 351
De Generationibus  351
De Meteoris  351
den  107
Denemarken  311
denken  361
Deventer  43
diagridium  259
diarree  97, 105, 374
diaturbith  259
digestie, natuurlijke  131
Dioscorides  97, 99, 247
dirigens  237, [361]
Donau  125
dood  215, 265, 293, 297, 331
Drakenstaart  37, 201
droogte  185
dubbel  215
Duits  265
Duitser  165
Duitsland  205
duivel  279, 281
duizendguldenkruid  177
dweper  279, 385
dysenterie  95, 105
eed  139-143, 319, 335, 337
ei  81, 83, 169, 197, 199
eigenschap  217, 221, 251
element  85, 167, 187, 195-201, 

323, 349, 357
Engeland  311

engelwortel  75
epilepsie  253-257
epithymus  249
Eppi  335
ervaring  289
essatum  305
Europa  205
Eva  205
excrement  109
experimenteerder  223, 323
fenegriek  147
fermenteren  243
Filips van Baden  307
filosofie  41-77, 129, 151-189, 317, 

323, 347-359
filosoof   53, 167, 323
fixatie  243
Frankrijk  311
Frau von Weißenburg  203
fysionomie  51, 147, 165
galblaas  235
Galenus  37, 39, 63, 85, 125-129, 

133, 143, 173, 203, 263, 295, 
321, 339

galmei  65
geboorte
 nieuwe  101, 151
 tweede  241, 261
gelijksoortig  [71], 147, 163, [187], 

203, [353]
geloof   173, 277
geluk  225
geneeskunst  93
geneesmiddel  95
genestum  249
Genista tinctoria  383
gentiaan  177, 261
Gentilis  87
geomanticus 143
geomantie  281
geschiktheid van de patiënt  295

gesternte  79-89, 109, 191, 201, 
 203, 215, 233-241
 inwendig, in de mens  201, 
  203, 215
getal  91, 191
gezondheden  105
gif   95, 259, 261, 353
God  67, 133, 137, 147, 183, 203, 

215, 271, 275-289, 297, 299
goud  101, 127, 177, 189, 239, 
 355, 363
graden  69, 147, 372
granaat  223
Griek  126, 165
guajakhout  145, 311, 313
hagel  105
hart  71, 159, 195, 235, 355, 361
heetvuur  357
Heidelberg  343
Heilige Geest  57, 279
helleborus  47, 249, 370
Helleborus niger  370, 378, 383
hemel  91-103, 109, 199, 201-207, 

215, 235
 in de mens  85, 193, 199
 negen  175
 negende  171
hemellichaam  195
herderstasje  95, 177
Hermes  57, 247
hermodactylus  47, 221
hersenen  71, 159, 195, 235, 237, 

355, 361
hersenpan  153
hoefblad  223
hondenslager  49, 165, 355
hondsroos  75
Hongarije  311
houtworm  193
huislook  177
humoraalpatholoog  191, 195, 
 199, 205, 223



hyacint  101, 223
ijzer  53, 101, 167, 171
ijzerhard  75
indruk  47, 89, 95, 163, 261, 370
infectie  95
Ingolstadt  343
intern geneeskundige  73, 195, 355
invloed  113, 163
Ipomoea turpethum  384
Iris pseudacorus  369, 378
Israëliet  125
Italië  125, 205
Jacobus de Partibus  295
Jeruzalem  123
Johannes de Doper  271
Johannes de Garlandia  59
Jood  35, 73, 315, 367-369
Judas  173, 175
Juniperus sabina  378
Jupiter  235
jurist  189
kabbala  143
kabbalistische wetenschap  205
kalamijn  65
kanker  353
kattenzilver  65, 175
Keiri, wortel  119
Keulen  37, 125
kiezel  99, 221, 223
Klaas Nar  313, 333
kleur  51, 171, 175, 197, 251, 293
klompendrager  35
koken  131, 253
koliek  105, 163
kolokwint  85, 355
koning (alch.)  127
koninkrijk  37, 127, 129, 255, 
 259, 369
koorts  105, 165, 169
koper  169, 173
kosmografie  213
koude  69, 71, 185, 187, 217

kuiken  169
kwik  145, 189, 247, 311, 341
kwintessens  143, 237, 374
lam  271
lapis lazuli  73, 355
Laricifomes officinalis  378
lariks  169
Larix decidua  378
Laserpitium siler  378
laxeren  251, 253
Leipzig  39, 43, 65, 291, 295, 
 325, 343
lepra  105
lever  159, 235, 257
leversteen  223
lichaamssappen  47, 57, 109, 163
licht van de natuur  171, 173, 
 279, 285
liënterie  105
limbus  113, 205, 213, 374
lucht  81, 87, 197
Lucifer  215
Lumen apothecariorum  179
Luna  235, 237
Luther  137, 319, 331, 337, 377
maag  239, 257, 363
Maan  155, 195, 211, 361
Macer  97, 99, 247
magie  77, 143, 359
magneet  249
majoraan  237
manna  75, 111, 167, 223
marcasiet  65, 167, 175, 355
marmer  101, 197
Mars  53, 167, 235, 261
matricaria  161, 378
matrix  53, 167
maturativum  147
maultasche  137, 333, 377
Meißen  71, 372, 373
melaatsheid  169
melancholia  47, 159

hyacint melancholia

Melissa officinalis  369, 378
melisse  47, 53, 161, 191
melk  131
Melkweg  167, 191
Melosina  293, 385
mens  85, 111, 181, 189, 205, 
 207, 213
 inwendige  181, 187
 uitwendige  45, 67, 71, 111, 
  165, 181, 183
Mentha pulegium  369, 378
Mercurius  75, 167
mercuur  55, 169, 171
Messe von Thalles  309
messing  175
mestkever  193
Mesue  125, 179, 203, 247
metaal  169, 189
Meteororum  59, 349
microkosmos  71, 79, 155-159, 
 171, 195
Milaan  137, 333
milt  71, 235, 361
mineraal  111, 165, 357
mithridatum  179
Montagnana  103, 125
Montpellier  37, 125, 325
mosterdzaadje  285, 287
mumia  245, 353, 382
muskushert-koliek  163
mysterie  89, 135, 143, 167, 245
nachtegaal  353
naam van de ziekte  105, 353
narcolepsie  255
naturales 99, 373
natuur  43, 57, 153, 155, 161, 
 177-181
Neurenberg  333
nieren  159, 235
nieskruid  73
Nymphaea alba  377
ontvankelijkheid  295, 297

onzichtbaar  107, 109, 197
oog  201
Operculina turpethum  384
orde van de natuur  285
orgaan  69, 159, 183
pad  353
paeonia  175
Paeonia officinalis  379
parel  101, 177, 223
Parijs  37, 125
patiënt  223, 283, 295, 297
pech  225
peer  131
Pers  135
Persicaria maculosa  373
persoonlijkheid  285
pest  111, 147
Petrus de Crescentiis  203
phlegma  47, 159
Physica  61
Pilatusmeer  127, 339
pioenroos  175
piskijken  147, 179
Pistacia terebinthus  378
Plantago psyllium  377
Plinius  37, 97, 99, 127, 219, 
 247, 249
pols  147, 165
Polyphemus  59, 255
Pontius Pilatus, eiland  119
Porphyrius  63, 127
Praepositus  179
proces  221
Prunus spinosa  383
pulegium  47, 161
punt  209
purgeren  97, 109, 355
rabarber  73, 221
razernij  255, 257
realgar  71, 187
recept  155, 177, 179
recepteerkunst  155, 183

Melissa officinalis recepteerkunst



Socrates  323
sofist  131, 325
Sol  235
solutie  243
spagyricus  143
Spanje  311
specifiek  257
speculatie  45, 159, 161
spektakel  127
spiegel  155, 157
spiegelbeeld  175
spin  353
Stachys officinalis  379
steen  57, 169, 351
 (calculus)  105
ster  79, 81, 105, 379
 in het lichaam  79
stinkende gouwe  75, 189, 359
stoffelijk  197, 199
sublimeren  241, 243, 363
sulfur  55, 169, 171
Summa  129
Tanacetum parthenium  378
Tanacetum vulgare  378
Tannhauser  203
tartarus  105, 253, 374
tereniabin  53, 75, 113, 189, 
 213, 457
Terribilis  313, 343
theoloog  189
Thomas [van Aquino]  37, 57, 351
thymus  249
Thymus vulgaris  383
tijd  101, 187, 209, 223, 243, 251
tinctuur  143
Tirthemius Theophrastus  157
transmutatie  293, 386
transplantatie  243, 293, 386
triakel  179, 261
trifera  179
trouw  135, 137, 273, 289, 291
Trusianus  87

reukwerk  203, 261
reuma  163
Rhazes  37, 125, 247
Rheinfall  153
Rijn  125
rijping  131, 169, 241, 251
robijn  99, 171
roest  105, 169, 173
Rosa canina  378
Rosmarinus officinalis  370 
rotting  101
rozemarijn  75, 359
saffier  99, 147, 221, 243
Saksen  125
Salerno  37
salie  361
samenstelling  179
sanguinea  75
sanguis  47, 159
Saraceen  135, 329
Sarmaten  125
Satan  275, 277, 281
Saturnus  53, 167, 235, 261, 291, 361
savina  161
Savonarola  245
scammonea  259
scheiding  261
schorpioen  71, 131, 325, 353
schurft  105, 253
Scotus  37
Senegalia senegal  383
Serapion  247
signatuur  77, 85, [359]
Simon  65
simplex  99, 101, 139, 177, 179
sint-janskruid  101, 177, 325
sint-jansvuur  129
Sirena  293, 385
slang  261, 353
sleebes  251
smaragd  221
sneeuw  75, 109

Tübingen  343
tufsteen  223
turbith  259
Turk  329
Tussilago farfara  377
Überlingen  43
ungula caballina  147, 377
urine  51, 55, 133, 147, 165
urtica  53
Urtica  371
uur, astraal  209
vader  85-91, 193, 203, 205, 213
valeriaan  359
Valescus  245
Venus  53, 105, 167, 235, 237, 261
Veratrum album  370, 378, 383
verbena  177, 247
Verbena officinalis  379
verduistering  297
vergiftigen  201
veronica  49
Veronica officinalis  371
verstand  153, 155
 dierlijk  171
Vigo  245
viooltje  177
vis  197
Viscum album  379
viscus quercinus  175, 177
vitriool  247, 253
vlozaad  147
vocht  185
voorspellen van ziekten  91, 213
voorspelling  235
Vulcanus  127
vuur  127, 241, 261, 319, 388
waanzin  255
warkruid  319
warmte  71, 185, 187, 217
Wenen  37, 43, 125, 291, 325, 343
wijn  131, 257
winter  109, 187

Wittenberg  37
woekering  105
wolf  (dier)  271
wolf  (ziekte)  353
wormen  101, 177, 217
Woudezel van Einsiedeln  143
yliadus  305, 387
zaad  241, 325
zaadballen  167, 257
zegenspreuk  293, 385
ziekte  81, 91, 103, 109, 187, 
 193, 195, 209, 217
 Franse  33, 135, 311, 315, 
  329, 345
 vallende  175, 177
 venerische  135
zilver  239, 355, 363
zink  175
zomer  187
Zon  155, 193, 195, 209, 211, 
 261, 361
Zwaben  125
zweer  169
Zwolle  43

reukwerk Trusianus Tübingen Zwolle


