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Mogt iemand bij het lezen van het bovenstaande opschrift zich

voorstellen daarin op eene reeks van tooververhalen en wonderbare

gebeurtenissen te worden vergast, dan zal hij zich bij het lezen van

dit opstel ongetwijfeld te leur gesteld vinden. Maar ook hem, die

hier een grondig en wijsgeerig onderzoek der Magie van den ouden

den nieuweren tijd zoude meenen te ontmoeten, wacht dezelfde

teleurstelling. Evenmin als het mijn oogmerk wezen kon een voor

het Album der Natuur bestemd opstel te vullen met verhalen, alleen

geschikt om te voldoen aan die zucht tot het wonderbare, die in

meerdere of mindere mate het erfdeel van alle menschenkinderen

schijnt te zijn, — even zoo min is het mogolijk om van het boven

alle verbeelding rijke onderwerp der Magie in zulk een beperkte

ruimte, als daarvoor in dit tijdschrift beschikbaar mag zijn, een eenig-

zins volledig en grondig overzigt te leveren. Mijn doel is dan ook

alleen
om op eene zoo veel mogelijk beknopte en eenvoudige wijze

te ontwikkelen, wat, naar mijn inzien althans, voor het eigenlijk

wezen der Magie moet gehouden worden, en welke de zeer natuur-

lijke grond voor het geloof aan Magie is, zoodat daaruit tevens kan

Worden opgemaakt, hoe de Magie met de wetenschap in haren oudsten

vorm, en met de natuurwetenschap in het bijzonder, ten naauwste

zamenhangt. Voor eene meer in bijzonderheden tredende kennismaking

met de Magie en met al wat daartoe betrekking heeft, verwijs ik

naar de uitvoerige geschriften daarover van SALVERTE , ENNEMOSER en

1863. 21
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De eerste oorsprong der Magie zou, naar men verzekert, bij do

Oosterscho volken, met name bij de Meden en Perzen, bij do Hin-

does
, bij de Egyptiërs te zoeken zijn. Deze bewering is in zekeren

zin onwaar, in een’ anderen waar. Onwaar, voor zoo ver elk volk,

gelijk wij later zien zullen, op zekeren trap van ontwikkeling eene

magie bezit en bezitten moet; waar, in zoo ver voor ons de magie

der Oostersche volken inderdaad , als ik het zoo zeggen mag, de type

en het ideaal der magie ,
en de naam zelf dier wetenschap of kunst van

Oosterschen oorsprong is. Want bij allo Westcrschc volken, van de

Grieken af, werd, zoodra er van magie of tooverkunst in haren meest

van anderen, die over dit ook in den nieuwsten tijd zeer de belang-

stelling wekkende onderwerp geschreven hebben.

Elke behandeling eener zaak dient aan te vangen met eene bepaling,

eene definitie van wat die zaak is. Maar reeds hier stuiten wij op

eene groote moeijelijkheid. Want wanneer wij nagaan, wat van de

oudste tijden, voor zoo ver zij ons bekend zijn, tot nu toe voor Magie

gegolden heeft, dan zien wij in dat opzigt een groot verschil. Magie

en Tooverhunst worden door den een wel, door den ander niet als

gelijkbeteekenend beschouwd. En wat nu al, wat niet ’t zij tot de

Magie, ’t zij tot de Tooverkunst, ’t zij tot beiden kan gebragt worden,

daarover is men het ook op verre na niet eens. Wanneer wij nu

echter het verschil tusschen Magie en Tooverkunst vooralsnog daar-

laten, en niet al te scherp onderscheiden, dan geloof ik, dat de volgende

definitie tamelijk wel aanwijzen zal, wat men in den meest algemeenen

zin onder Magie verstaat. Magie is dan eene kunst, die door eene

wetenschap, die verborgen en niet te bekomen is voor het gewone

gros der menschen
,

en door middelen
,

welke die wetenschap alleen

aan de hand geven kan en die meestal aan hun uitwerksel niet geëven-

redigd zijn, verschijnselen weet voort te brengen, die ’t zij geheel

boven het bereik van den mensch schijnen te liggen en zelfs soms

schijnen te strijden met den gewonen loop der natuur, ’t zij ook

wel langs meer bekende wegen, maar dan met veel meer toestel,

moeite en verbruik van tijd te verkrijgen zijn.
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ontwikkelden en meest edelen vorm sprake was, dadelijk de blik

naar het Oosten gewond en, gelijk wij zien zullen, niet ten onregte.
l'-n wat den naam van magie aangaat, zoo ontmoeten wij bij do Baby-

loniërs, de Meden en de Perzen eene orde van priesters, wier leden

Magen of Magiërs genoemd werden. Ik zal mij hier in geenc taal-

kundige onderzoekingen inlaten naar de eigenlijke beteekenis van dat

woord; ik laat dat over aan anderen, die met de Oosterschc talen

bekend zijn, ’tgeen ik niet ben. Alleen merk ik aan, dat reeds

Jerkmias de Babylonische priesters Mag noemt, dat de naam van

Mayo;
, Magi bij do Griekscho cn Latijnsche schrijvers veelvuldig voor-

komt om daarmede de priesters der Babyloniors, Chaldeën, Meden on

Perzen aan te duiden, dat in de Nicuw-Pcrzische taal priester Mog
cn opperpriester Mogbed beteckent, cn dat dc opperpriester der Parsis

l-c Suratc den naam van Mobed draagt. Die priesters nu, die Magen
oi Magiërs

,
waren in dc eerste plaats priesters

,
vcrmiddclaars tusschcu

góden en menschen, die de menschen met den wil der góden bekend

maakten on omgekeerd de gebeden der menschen aan de godheid

opdroegen. Maar zij waren dit niet alleen, zij waren tevens de

'vijzen des volks, dc mannen der wetenschap , hoedanig die wetenschap
dan ook zijn mogt; do geneeskunde, de sterrekunde, al wat men in

het algemeen van natuurkennis bezat, bevond zich in hunne handen en

werd door hen beoefend. Zij vormden eene afgeslotene, van het

overige des volks streng afgescheidene, maar inwendig door algeraccno

wetten en eene goed georganiseerde hiërarchie vast zamenhangende

0I-de, die in hoog aanzien stond en kon gezegd worden eene magt

ln den Staat te zijn. Dat aanzien en die magt, verhoogd juist door

dat afgeslotene en door dc over de priesterorde deels al deels

niet met opzet verbreide geheimzinnigheid, berustte op den eerbied,

dien het algemeen hare leden toedroeg als middelaars -lusschen het

goddelijke en het aardschc, op hot ontzag, dat men voor hen had als

voor mannen, die door hunne naauwe betrekking tot het goddelijke en

dovenmenschclijke ook ceno wijsheid en eene op die wijsheid gegronde
Inagt bezaten, grootcr dan ooit door gewone menschen konden worden

verkregen. En de Magen wachtten er zich wol voor het algemeen
heter in te lichten omtrent het punt waar het eigenlijk op aan kwam,
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dit namelijk, dat de meerdere kennis en magt, die inderdaad in het

bezit hunner orde was, door ongewone, niet ook voor andere menschen

toegankelijke middelen verkregen was. Het waren dan ook zij ,
die niet

alleen in de oudheid bij uitstek als beoefenaars van bovenracnschelijke,

ja bovennatuurlijke wetenschap golden, maar wier naam ook in de mid-

deneeuwen tot in onzen tijd in gebruik bleef, als nagenoeg gelijk betec-

kenend met dien van toovenaars, terwijl hunne veronderstelde wetenschap

en kunst tot op den huldigen dag den naam van Magie bleven dragen.

Ook bij de Egyptiërs, — om van de Braminen der Ilindoe’s niet

te spreken, — bestond, gelijk bekend is, niet «alleen een van het

overige des volks geheel onderscheiden en door eene eigene hiërarchie

bestuurde priesterstand, die tevens de stand der wijzen en geleerden

was, maar hij maakte zelfs, wat bij de Magiërs niet het geval was,

eene volkskaste uit, dat is, hij bestond niet uit individuen, die ook

uit ouders van andere standen geboren konden zijn, maar uit priester-

lijke geslachten en familiën, die door hunne afkomst lot dien stand

behoorden, even als bij de Israëliten al dio geslachten, die hunne

afkomst van den aartsvader i.evi afleidden, van zelf aan de dienst

des tempels verbonden waren. Ook zij waren in het bezit van ge-

heime
,

voor anderen ontoegankelijke wetenschap, waarvan dc open-

baring naar bulten als bovennatuurlijke kennis en raagt gold. Dc

toovenaars, die met mozes streden, doch tegen hem den strijd niet

konden volhouden, behoorden tot die kaste van priesters en wijzen.

En het waren dio kennis en die magt, wier beginselen, naar men

zeido, in overoude tijden door tiiotii opgetcckend waren geworden in

geheime geschriften, het geloof aan wier bestaan veel later aanleiding

gaf tot het zaracnstellen van zekere boeken, dio men voorgaf af-

komstig te Wjn van dien tiiotii of iieksies
,

gewoonlijk iiermes

trismegistüs genoemd.

Ook bij andere Oostersche volken waren dc priesters, naar het in zeke-

ren zin wel gegronde oordeel des volks, in het bezit van verborgene

wetensclmp, en verrigtten daden, die in het oog van dat volk slechts

door bovennatuurlijke middelen ten uitvoer konden gebragt worden.

Doch wij zullen ons daarbij niet ophouden en spoeden ons tot de Grieken.

Ook bij dc Grieken bestond van de overoudslo tijden af eene ma-
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gie, en ook bij hen stond zij aanvankelijk cn ook nog later in naauw

verband met do volksgodsdienst cn met de priesters. Niet alleen dat

hot dor Grickschc mythologie aan verhalen van toovenaars, tooverheksen

cn toovormiddclcn niet ontbreekt — ik behoef slechts medea cn circe

te noemen, — maar wij vinden ook in de oude berigten, die ons

cenig, hoe zeer dan ook duister, inzigt geven in do allervroegste ge-

schiedenis van het later zoo genaamde Hellas, gesproken van Cureten,

Corybanten, Telchinen, Idaeische Dactylen, Argolischc Cyclopen,

welke allo doorgaans voorgcsteld worden als vereenigingen van metaal-

arbeiders, kunstenaars, priesters en toovenaars, — om niet te spreken

van de raadschichtige Kabiren, die zoowel op Samothracc als in

Egypte als góden of vergode menschen vereerd zouden zijn geworden.

Doch terwijl in het Oosten de magie, in hare uitgestrektste cn hoogerc

betoekenis, het eigendom bleef der priesters, zoo verkreeg onder de

Grieken, zoodra deze op de baan der beschaving ccnige vorderingen

gemaakt hadden, alles een geheel ander aanzien. De reden daarvan

was vooral deze, dat er onder de eigenlijke Hollenen geeno van het

overige volk strikt afgescheidene, maar onder elkander naauw ver-

bondene priesters, dus geene priesterorde, bestonden. Immers, met

uitzondering van de bediening van zeer enkele tempels, wier priesters

tot eene bepaalde familie moesten belmoren, was het priesterambt

toegankelijk voor ieder burger, wiens vader cn grootvader ook burgers

geweest waren, en, wel verre dat er lusschen die priesters, zelfs van eene

on dezelfde op verschillende plaatsen vereerde godheid, een doorwetten

cn door eene hiërarchie geknoopte band zou hebben bestaan, hccrschtcn

cr veeleer tusschen hen een bestendige naijver en wantrouwen. Be-

stond er nu onder do Hellenen geene eigenlijke priesterorde, zoo kon

°r ook van geen afgesloten stand van geleerden sprake zijn, cn wij

zien dan ook al vroeg de Grieksche wijzen, hoezeer zich afgevende

toet het onderzoek van het goddelijke, geheel op zich zelf staan, en

“•et, gelijk bij do Oostcrschc volken, noodzakelijk tot den stand der

priesters belmoren.

Maar ook die oudste wijzen, die eerste onderwijzers en beschavcrs

der Hellenen, gingen over het algemeen door voor in het bezit te

zijn van geheimen en bovennatuurlijke kennis, cn vertoonden in meniger-
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lei opzigt het karakter van toovenaar of' inagior. De vaders der

Gricksclie wijsbegeerte, tiui.es, anaximander
, anaximenes, esipe-

doci.es en anderen, vooral echter en boven allen rvTiiAGOïi as, gingen

onder hunne tijdgenooten en nog veel later door voor bedreven in

voor het algemeen ontoegankelijke wetenschap, die zij, gelijk men wilde,

voor een deel aan het onderwijs der Egyptische en andere Oostersche

wijzen verschuldigd waren, en menige zaak, die van hen berigt wordt,

doet denken, dat zij aan dit volksgeloof dikwijls eerder voedsel gaven,

dan dat zij getracht zouden hebben het publiek daaromtrent beter in

te lichten. De priesters lieten van hunne zijde niet na om
,

door zich

het aanzien te geven van in het bezit te zijn van bovennatuurlijko

raagt, hot aanzien, dat de door hen bediende godheden en zij zelven ge-

noten, staande te houden. Behalve dat zij van buiten hun toedoen

ontstaande natuurverschijnselen en toevallige gebeurtenissen gebruik

wisten te maken, door deze eene met de omstandigheden strookendo

bctcckcnis te geven, b. v. door, wanneer iemand, die de door hen

vereerde godheid bclecdigd had, kort daarop stierf, dit als eene ’t zij

door die godheid ’t zij door hen zelven toegevoegde straf te doen be-

schouwen
,

— gaven zij zich ook af met zoodanige verrigtingen , die

het volk van de magt der góden een hoog denkbeeld moesten in-

boezemen. De orakels in verschillende min of meer beroemde tempels

gegeven, het persoonlijk verschijnen der góden in do hun gewijde

heiligdommen, b. v. in dat van Atcscui.Amjs te Tarsus, de visioenen

van hen, die in zekere tempels sliepen, de weenende of zingende

standbeelden in andere en wat van dien aard meer is, zijn algemeen

bekende zaken, waarover ik niet nader behoef uit te weiden, te

meer orad|it zij minder tot mijn eigenlijk onderwerp belmoren.

Zoo waren er dan in Griekenland in vroeger tijd twee klassen van

mcnschen, aan wie het volksgeloof eene meer dan menschclijkc,

niet door gewone middelen verkregonc wetenschap toeschreef, — dc

priesters en do wijzen. Doch dit kon op den duur zoo niet blijven.

Naarmate zich de beschaving ontwikkelde
,

werd de nevel van geheim-

zinnigheid, door wolken heen het volk hunne oudste wijzen aanschouwde,

dunner, en die wijzen zelven bragten er het hunne toe bij om dien

geheel te doen opklaren. De Oostersche afgeslotenheid cn geheim-
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zinnigheid waren in volslagen tweestrijd met den Gnekschrn geest,

die steeds in alles naar vrijheid en openbaarheid streelde en zich

niet verdragen kon met geheimzinnige afzondering en stelselmatige

achterhoudendheid. Daarom werden de Grieksche wijzen wijsgeeren

en gcene magiërs, zij stichtten scholen en geene orden
,

en in plaats

van hunne wetenschap geheim te houden, predikten zij die op straten

en pleinen.

De bemoeijingen met, ik zeg niet zoo zeer magische wetenschap,

als wel met magische kunsten bleef dus in Griekenland ovcrgelatcn

aan sommige priesters, die daarvan, doch in zeer beperkten omvang,

gebruik maakten ter bereiking van zekere bepaalde doeleinden, en

aan enkele personen uit het volk, die enkele van die kunsten uitoefen-

den uit winstbejag of uit andere nog minder edele beginselen
,

— en die

te vergelijken zijn met onze hedendaagsche waarzeggers, bezweerders

en heksen. Wat do priesters aangaat ,
zoo zeide ik, dat zij die kun-

sten slechts in zeer beperkten kring uitoefenden. De ccno tempel

bad een orakel; in een ander verscheen de godheid, waaraan hij ge-

wijd was
, persoonlijk ; in een derden geschiedde bij zekere bepaalde

gelegenheden weer iets anders. Maar nergens bij de Grieken vond

men priesters, die zich met magie in haren geheclcn omvang inlieten

en voor eigenlijke toovenaars doorgingen. Bij die priesterlijke ver-

ngtingen , waaronder de voorspellingskunst geene geringe plaats be-

kleedde, voeg ik de van wege den staat door eigene priesters of door

openbare overheidspersonen officieel in ’t werk gestolde waarzegge-

nen, zoo als do voorspellingen uit de ingewanden der offerdieren,

uit do vlugt der vogelen ,
en wat dies meer zij.

Onder alle geheime kunsten was in Griekenland de Manteia
,

do

wigchelarij of waarzegger,-kunst, wel het meest in aanzien en werd

bet meest beoefend, gelijk bij een levendig en nieuwsgierig volk,

gelijk do Grieken waren, wel te verwachten was. Was do voor-

telling uit de sterren
,

de Astrologie , bij hen niet onbekend, deze

behoorde toch meer in het Oosten te huis. Maar de droomduiding

{Oneirocriltca)
,

de waarzeggerij uit de vlugt en hot gezang der vogelen,

Cn nit de wijze, waarop zij aan hen voorgelegde zaadkorrels oppikken

(Ornit/iomanteia ), — uit do trekken van het aangezigt ( MetosJcopia ), — uit
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do lijnen des handpalms en de vlekken der nagels (Cheiromanteia), — uit

do bewegingen van ccnc op een spits voorwerp in evcnvvigt gestelde

of aan ceno boord hangende zeef (Coscinomanteia), het waarzeggen met

dobbclstccncn , witte en zwarte boonen, kleine met letters beschrevene

of half afgeschilde stukjes hout, — uit hetgeen men in een spiegel zag,

— uit de eerst opgeslagen plaats van een dichter
,

waartoe bij de Ro-

meinen later vikgilids veel gebruikt werd, — al deze soorten van

waarzeggerij en nog meer andere waren bij de Grieken veelvuldig

in zwang.

Aan deze waarzeggerij sluit zich de voorspelling van do ver-

anderingen in het weder en van andere natuurverschijnselen, waarin

conigc der oudste Griekschc wijzen, piierecydes, anaximander en

anderen, gezegd werden zeer bedreven geweest te zijn. Maar men

ging verder. De raadselachtigo aüaris had niet alleen wind weten

te vóórspellen, maar ook de magt gehad om winden naar verkiezing

te doen opsteken. Pytixagoras, epxmenides en empedoci.es hadden

niet slechts aardbevingen voorspeld, maar ook bewerkt. Nog onder

CONSTANTINUS den Groeten werd de wijsgeer sopater ter dood ge-

bragt, omdat hij de winden aan banden gelegd en daardoor een

hongersnood veroorzaakt had. Nog anderen riepen bliksem, donder

en hagel te voorschijn; wederom anderen, — en dit was ceno kunst,

waarin vooral de heksen bedreven waren
,

— konden door bezweringen

de sterren verduisteren en zelfs de maan van den hemel aftrekken.

Zich onzigtbaar te maken of zich op ceno onbegrijpelijke wijze

plotseling op cone plaats te vertoonen
,

ver verwijderd van die, waar

men een oogenblik te voren was, — deze kunsten behoorden ook tot

de in Griekenland aan sommige personen focgeschrevenc vermogens.

Abarxs, naam ik zoo even noemde, en apollonius van Tyana

vermogten, zeidc men, het laatste.

Geestenbezweringen, vooral ter ondervi’aging van afgestorven per-

sonen over dingen, die men dacht dat zij alleen weten konden
,

waren

veel in zwang. Reeds zeer vroeg had men zich, zoo beweerde men,

daarmede opgehouden ; orpxieus riep door bezweringen zijne gemalin

eurydice uit de onderwereld op, en bij homerus bezweert odusseus

de schimmen der voor Trojc gevallen helden. De grammaticus apion
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riep do schim van homerus, apollonius van Tyana dien van acihlles

op, ja dc Lacedacmonicrs lieten door Thessalischc doodcnbczwccrdors

do schim van fausanias oproepen. Zelfs waren er reeds van ouds

bepaalde doodcnorakels, b. v, in Epirus aan het meer Aornos, waar

orpheus zijne reeds genoemde bezwering had verrigt, te Heraklca in

Pontus, te Phigalia in Arkadio
,

en aan het meer Avernus in Groot-

Griekenland. Ecnc soort van geestenbezwering was die, waardoor

men dc ziel cens pas afgestorvenen weder in het ligchaam kon doen

terngkeeron voor zóó lang als men ter zijner ondervraging noodig

oordeelde. Het was echter alleen door groote kracht van bezweringen

dat dit geschieden kon en dc geest gedwongen kon worden om,

ofschoon noode en met tegenzin, op de gedane vragen te antwoorden.

Deze wijze van waarzeggen, die vrij algemeen zeer verfoeid werd,

schijnt zeer bepaald van Oosterschen oorsprong te zijn en in verband te

staan met die andere Oostcrscho , waarbij men een gebalsemd menseben-

hoofd tot spreken noodzaakte. Sommigen beweren, opdat ik dit hier

hi het voorbijgaan aanmerke, dat de Theraphim der Hebreen zoodanige

gebalsemde kinderhoofden waren. Dc voorspellende hoofden of androï-

den, waarvan wij lezen dat zij in eenigc Griekschc tempels voorhanden

waren, waren van hout of metaal.

Van zeer enkelen, b.v. van asclepjaues
, empedocles, apollonius

van Tyana, werd verhaald, dat zij in den eigenlijken zin dooden

luidden opgewekt. Zoo iets behoorde echter tot dc zeldzaamheden.

Gm niet te gewagen van amuletten en andere bijgeloovigc voorbe-

hoedmiddelen
,

zoo waren genezingen door toovcrmiddclen onder dc

Grieken aan dc orde van den dag. Dc populaire geneeskunde en die der

kwakzalvers onder de artsen was rijk aan allerlei bijgeloovigc praktijken.

Daartoe behoorden ecnc menigte van zoodanige middelen, die in latere
*

eeuwen sympalhetischc genaamd werden, van ceremoniën, en vooral

van bezweringen, vergezeld van oplegging der handen en bestrijkingen

Van bet zieke doel. Die bezweringen bestonden vaak slechts in het

prevelen van niets bcteckencnde of althans ook voor den bezweerder

onverstaanbare woorden; een voorbeeld van een echt Grieksch be-

zweringsformulier kan ik niet geven, en vergenoeg mij dus ecnc

bezwering mede te doelen, die volgens den Romein cato zeer
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dienstig is ter verdere genezing van eeno gereponeerdc ontwrichting.

Zij luidt: huat, hanat
, huat, isttt pista sista domicabo damnauslra. Ge-

durende de repositie moet men zingen: mota volta daries dardaries

astataries dissunapiter.

Het omgekeerde van genezen is ziek maken, en de middelen, die

den gestoorden welstand des ligchaams kunnen herstellen
,

kunnen
, op

ccnc andere wijze aangewend, cenc tegenovergestelde uitwerking te

weeg brengen. De toovenaars, maar vooral de heksen, werden dan

ook niet zelden beschuldigd van, zoo door hunne tooverformuliercn als

op andere wijzen, degenen, aan wie zij vijandig waren of tegen wie

zij door andoren in het werk werden gesteld, ziek of krankzinnig te

maken of zelfs van het leven te berooven. Hier komen wij op het

wijde veld der toover-, liefde- en giftdranken. Hoe men zich do bezwe-

ringen voorstelde, die iemand lot liefde jegens een ander konden

dwingen, kan men uit eene idylle van tiieocuitus en ceno van

virgilius leeren. Do Thessalische heksen — Thessalie was in de

oudheid bij uitstek het land der tooverij
,

— waren in het bereiden van

allerlei toover- en giftdranken zeer bedreven en kenden er zelfs,

waardoor zij, oven als in den ouden tijd circe
,

mcnschcn in dieren

konden veranderen. Zekere heksen in Italië verstonden
, volgens den

kerkvader augustinus, dit kunstje ook.

Maar genoeg van die magische kunsten, wier optelling vervelend

worden zou. Het gezegde is voldoende om een denkbeeld te geven

van don aard der verrigtingen
,

die tot do Magie werden gerekend te

belmoren
,

en wel niet alleen bij de Grieken, maar ook bij andere vol-

ken en in latere lijden.

Wat de, Romeinen aangaat, zoo kan ik dan ook volstaan met te

zeggen, dat over het algemeen do magie zich bij hen nagenoeg in

dcnzolfdcn toestand bevond als bij de Grieken. Ook bij hen waren

de priesters geenc eigenlijke magiërs, ofschoon ook zij zich niet zelden

met kunsten inlieten
,

die het geloof aan de magt der góden bij het

grootc publiek moesten versterken. Van staatswege bestond, gelijk

bekend is, bij de Romeinen het aanzienlijk collcgie der aurjurs of

vogel-wigchelaars ,
cn de haruspices of waarzeggers uit dc ingewanden

der geslagto offerdieren maakten wel geen eigenlijk Romeinsch pries-
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icrcollcgic uit, daar zij leden waren ccncr soort van broederschap,

die eigenlijk in Etrurio te huis behoorde, maar werden toch bij gc-

wigtige gelegenheden geraadpleegd. Eigenlijke toovenaars waren er

bij de Romeinen niet dan vreemdelingen, vooral in de latere tijden,

en menschen uit de mindere volksklasse
,

al is het ook dat meer aan-

zienlijke personen zich ook bij deze en gene gelegenheid met bezwe-

ringen en wat dies meer zij afgaven, gelijk o. a. mot den pas ge-

noemden cato het geval was.

Over het algemeen was het er dan ook verre van daan, dat bij de

Grieken en Romeinen zoodanige menschen, die voor bedreven in

tooverij en zich daarmede bezig houdende doorgingen ,
met dat eer-

biedig ontzag werden bejegend ,
dat aan de Oostersche magiërs ten

doel viel. Ik spreek hier natuurlijk niet van de priesters, ofschoon

ook deze in Griekenland niet met dien eerbied werden beschouwd,

dien zij in het Oosten genoten, noch van zeer enkele andere perso-

nen, die het ontzag, dat men hun om hunne groote wetenschap en

hunne persoonlijke hoedanigheden toedroeg, nog wisten te verhoogen

door zich te orageven met een nimbus van geheimzinnige en boven-

menschelijkc magt. Maar over het algemeen zien wij do magie bij

de Grieken en Romeinen in hun besten tijd veelal vertegenwoordigd

door een troep van waarzeggers, geestenbezweerders, goochelaars,

kwakzalvers on giftmengers, deels op zijn hoogst vindingrijke en slimme

avonturiers, deels behoorende tot de laagste heffe des volks. Wat

den Staat aangaat, zoo liet deze over het algemeen de toovenaars en

heksen ongemoeid, voor zoover deze geen dadelijk kwaad stichtten,

en wanneer wij lezen, dat te Athene eeno heks verbrand werd, en

demostiienes berigt, dat aan do Lemnische heks tiieoris hetzelfde

lot te beurt viel, terwijl wij bij tlinius van eene aanklagt wegens

tooverij lezen, dan moet men hier niet denken aan iets
,

dat overeen

kwam met do vervolgingen, die toovenaars en heksen in do midden-

eeuwen bij de Gormaansche volken ondergingen, liet waren het

vernielen door tooverraiddelen van eens anders eigendom, het ver-

plaatsen van eens anders oogst op eigenen akker, het ziek- of krank-

zinnig maken of dooden door belooveringen, in één woord
,

misdaden,

die ook op andere wijze bedreven strafbaar geweest zouden zijn, die
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uien strafte. Of iemand omgang had met goede of met kwade geesten

en van dezen zaken leerde, die anderen niet wisten, dit mogt hem

gevreesd, welligt gehaat maken, — zoo hij zich slechts van zijne

kennis niet bediende tot nadeel van anderen, liet men hem stil be-

gaan. De lex Cornelia de sicariis el venefwüs, die wel eens aangehaald

is ten bewijze, dat tooverij als zoodanig bij do Romeinen strafbaar

werd gerekend, doet bier niets af, daar zij alleen op moord of be-

schadiging door gifmcngcrij ziet.

Wat de wijze aangaat, waarop toovenaars en heksen tot de kennis

kwamen, die hen van gewone mcnschcn onderscheidde, daarvan

vormde men zich evenmin een helder begrip, als ons publiek er zich

een vormt van do wijze, waarop kwakzalvers en wonderdoctors aan

hunne veronderstelde wetenschap moeten zijn gekomen. Men nam echter,

wanneer men er verder op doordacht, twee hoofdbronnen van magi-

sche wetenschap aan. De eerste was eono op de overleveringen der

wijzen uit den ouden tijd steunende en door eigen onverdroten arbeid

verkregen kennis van de diepste geheimen der natuur, de andere de

gemeenschap met góden, of wel — en die zienswijze was vooral al-

gemeen — met dacmonen. Men verstond dan onder dacmoncn geene

góden, ook niet de zielen van afgestorven mcnschen —
welke betee-

kenissen overigens het woord dacmon ook bezat, — maar zekere niet

goddelijke en ook niet menschclijke, zich tusschen hemel en aarde

ophoudende wezens, wier natuur overigens op verschillende wijze werd

opgevat. Zij waren er van onderscheidene soorten; er waren er, —

en deze behoorden tot de lagere klassen, — die, hoezeer ook ineen

enkel opzigt met grootc magt begaafd, nogtans van rede verstoken

waren en dus ver beneden den monsch stonden. De mensch nu kon

met die daemonen in gemeenschap treden en zich door hen laten onder-

wijzen en helpen, — ja wat meer is
,

hij kon ze ook aan zich onder-

werpen en dwingen tot onbepaalde gehoorzaamheid. Men behoefde

evenwel niet altijd zelf uit een dier beide oorspronkelijke bronnen te

putten; — men kon haar ook verkrijgen door het onderwijs van an-

deren
,

die ’tzij zich de moeite en gevaren der eigene navorsching

getroost hadden, of almede hunne wetenschap langs een afgeleiden

weg hadden verkregen.
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Ik moet hier eene opmerking bijvoegen. Bij de ouden was van het-

geen wij gewoon zijn hovennatuurlijke wetenschap te noemen, geene

sprake. Boven de natuur kenden zij niets. De leer der daemonen, ja

zelfs do leer van het goddelijk beginsel was even goed als wat wij

physica, natuurlijke historie, sterrokunde en wat dies meer zij gewoon

zijn te noemen, wijsbegeerte, de wetenschap van de natuur en der

oorzaken van het bestaande. Die daemonen, waarvan ik sprak, wa-

ren wezens, die evenzoo eeno schakel in do schepping uitmaakten, als

de menscli, — wezens van een anderen aard zeker, maar toch we-

zens, die, even als de mensch, ’tzij door den wilder godheid zóó en

niet anders geschapen waren
,

of waarvan men den oorsprong uit even

zulke natuurlijke oorzaken atleidde als die waren, welke aan den

mensch het aanzijn hadden gegeven. De verschijnselen voorts, die

men tcekens of prodigien noemde
, diegene

,
die men met den naam

van wonderwerken of mirakelen betitelde, waren bij hen gcene

omkeeringen of opheffingen van de wetten dor natuur, maar, om

’teven of men ze aan góden of daemonen of toovenaars toeschreef,

eenvoudig verschijnselen, die den gewonen loop der natuur te buiten

gingen. Daaruit volgt, dat hot wonder bij hen een wonder bleef, al

kwam men er toe om het te verklaren. liet was eerst in Interen tijd

dat men van hoven — dus niet in — de natuur bestaande zaken begon

te spreken, dat men als kenmerk van het wonder aannam, dat het

tegen de wetten der natuur moest strijden ,
en dat elke poging tot

natuurlijke verklaring van een wonder met eene ontkenning van het

wonder als zoodanig werd gelijk gesteld.

Konden de Grieken zich op den duur aan den invloed van Oostcrsche

denkbeelden aangaande do magie niet onttrekken, en nam de beoefe-

ning der eigenlijke Oostcrsche magie vooral ondpr de Aziatische

Grieken na alexander den Groote zeer toe, te Rome bereikten

onder de keizers het geloof aan en het gebruik maken van tooverij

eene ontzettende hoogte. In die hoofdstad der toen bekende wereld,

het middenpunt waarheen vreemdelingen uit alle provinciën des rijks

en avonturiers van allerlei aard zich heen getrokken gevoelden, waar

do meest verfijnde weelde en ten top gedreven losbandigheid gestadig

nieuwe prikkels voor de afgestompte zinnelijkheid vroegen, en waar,
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met het verval van het oudvaderlijk geloof', do geest, togen wil on

dank tot het onzienlijke heengetrokken, zich tot elke soort van bijge-

loof wendde om vergoeding te zoeken voor het verlorene, vonden

allerlei soort van toovenaars, geestenbezweerders, wigchelaars en

kwakzalvers een ruim veld ter exploitatie. Daartegen gingen vele

en krachtige stemmen op, even als het strengste stoïcisme juist toen

het sterkst predikte tegen het verstokt egoïsme en de liederlijke zede-

on beginselloosheid der eeuw, en even als het Christendom juist toen

zijne meeste bekeerlingen maakte. Maar niets van dat alles, zelfs het

Christendom niet, kon die wereld herscheppen en verbeteren; zij was

veroordeeld ten ondergang.

Onder de lichtpunten, welke die lijden van verval oplcvcrden, be-

hoorde evenwel, behalve de toeneming der materiële ontwikkeling,

zigtbaar in de volmaking van veel wat aan de behoeften en het gemak

des levens dienstbaar was, vooral de voortdurende ijverige beoefening

der wetenschappen. Vooral was Alcxandrië
,

waar de door ptolemaeus

i.agus, soteb en euergetes gestichte grootsche wetenschappelijke en

letterkundige inrigtingen steeds den ouden Griekschen geest levendig

trachtten te houden, een brandpunt van ontwikkeling, dat hare stralen

overal door do beschaafde wereld heen verspreidde, Dit duurde ge-

durende den Romcinschen tijd voort. Maar op den duur kon het niet

anders, of de ligging van Alexandrië, in de onmiddellijke nabijheid

zoowel der Oostersche als der Grieksch-Romcinsche wereld, moest

een cigonaardigen invloed op de wijsgeerigc studiën uitoefenen.

Reeds Pim.o, do Hellenistische jood, had in zijne philosophisch-

theologische boeken de philosophie van it.ato met de Mozaïsche gods-

dienstleer, in verband gebragt, en die Platonischephilosophie , rijk aan

dichterlijke voorstellingen en allcgoriën, en die daardoor ’t best van

alle wijsbegeerten met het Oosterseh mysticisme vereenigbaar scheen,

werd weldra door de Alexandrijnen op cene zeer eigenaardige wijze

omgevormd en ontwikkeld. Zij werd verklaard door en gemengd met

denkbeelden, getrokken uit de Kabbalah of wijsbegeerte der Joden,

uit de aloude leer van zoroasteb, uit hetgeen men van de tempelkel-

der oude Egyptische priesters wist of meende te weten. En ook het

Christendom, dat van alle phiiosophiën ’t minst van die van plato
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afkcerig was, en dat zich toen niet meer ignoreren liet, oefende op

dat wijsgecrig streven zijn invloed uit. En zoo stichtte omstreeks 190

na Christus ammonics SAiCAS de in meer beperkten zin dus genaamde

Alcxandrijnsche of Niemv-Platonischc wijsbegeerte, die, achtereen-

volgens door 1’lotinus en pouphyrius meer ontwikkeld, bij jambli-

cnus een volslagen Oostersch mysticisme werd.

Dat nieuw-platonisme moest noodzakclijk op de magie der Grieken

en Romeinen een krachtigen invloed uitoefenen, door het in velerlei

opzigt te veredelen, of er ten minste een schijn van wetenschappelijk-

heid aan te geven. Daarvandaan dat van toen af de magie, meer en

meer verbonden met de zich om dien tijd meer dan vroeger ont-

wikkelende alchemie, ook onder de waarlijk hooger beschaafden en

voor do wetenschap goed gezinden warme aanhangers vond en

daarbij de grootc hoop zijn bijgeloof door de verhevene en hoog specu-

lative leer der neo-platonisten geregtvaardigd achtte.

Zoo was het in het geduchte overgangstijdperk tusschen don ouden

tijd en de middeneeuwen. Daar overstroomden benden op benden van

onbeschaafde, maar krachtige en krijgshaftige barbaren van alle zijden

het ten ondergang voorbestemde Romeinsche rijk. Tegelijk ging de

heerschappij , die de Romeinen in hun goeden tijd in ccnige streken

van het land diei’zelfde barbaren hadden gegrondvest, verloren, liet

tijdperk van de ontwikkeling en het overwigt van den Gcrmaanschen

stam was begonnen.

Ook bij de Germanen hoerschto oorspronkelijk, even als bij elk

volk onder de zon, het geloof aan waarzeggerij, aan gceslenbczwe-

ringen, aan toovermiddclen, in één woord, aan magie. In hoever dit

alles zamonhing met de aloude denkbeelden daaromtrent der Zcnd-

volken, der Meden en Perzen, van wie de Germaansche volken bloed-

verwanten schijnen te zijn, zal ik hier niet onderzoeken, ofschoon het

niet moeijelijk zou zijn in de godsdienstige denkbeelden der oude Ger-

manen treffende punten van overeenkomst met die der genoemde

Zend-volkon te doen opmerken, vooral wat betreft de leer van een



336 MAGIE.

goed en kwaad beginsel. Wat echter do magie meer in het bijzonder

aangaat, zoo kan ik niet nalaten te wijzen op eene overeenkomst

tusschen de Germanen en de Grieken in het mythisch tijdvak hunner

geschiedenis. Gelijk de oudste Grieksche overleveringen spreken van

Corybanten, Telchinen, Daktylen als kunstenaars en metaalwerkers,

begaafd met bovenmenschelijke kennis en magt, en niet zelden, bij-

zonder de Telchinen, geneigd om kwaad te stichten, en men deze

wezens, mijns inziens, beschouwen moet als niet-Grieksche, welligt

autochthone stammen, die de van het noord-oosten voortdringende,

toen nog barbaarsche Grieken op Creta, Rhodus en elders vonden,

zoo verhalen de Scandinavische sagen, de oudste Germaansche
ge-

schiedverhalen
,

die wij ,
ofschoon in later gewijzigden vorm, bezitten,

van reuzen en dwergen ,
die

,

vooral de laatste, bekwame kunstenaars

en metaalwerkers, maar daarbij toovenaars waren
,

en hunne toover-

kunst vaak tot nadeel der mcnschen uitoefenden. Die reuzen en

dwergen nu zijn wederom geene anderen dan do door de van vader

op zoon mondeling overgegane overlevering misvormde oorspronkelijke

inwoners, die de uit Midden-Azië afkomstige Germanen in noordelijk

Europa aantreden en moesten bekampen, en waarvan eensdeels de

Lappen, anderdeels de Finnen, — een stam, zoo ik meen, der oude

Scythen, — de overblijfselen zijn. Beide volken, Lappen en Finnen,

worden nog tot op dozen tijd door de Zweedsche en Noorweegscho

boeren beschuldigd van zich met tooverij af te geven. Zeer opmerke-

lijk is het ook, dat, even als de Grieken een kunstig werkmeester

van hun eigen stam, daedalus, tevens als toovenaar beschouwden,

er zoo ook in de Scandinavische sagen van een noordschen daedalus,

den kunstrijken weland of voland
,

gewaagd wordt, dien men later

zelfs met den duivel identifieerde. Verder ontbrak het onder do Ger-

manen niet aan personen, die zich met den een of anderen tak der

magie afgaven. Deze waren meest vrouwen, en men had er van

tweeërlei aard. Er waren er, die zich als wijze vrouwen onder-

scheidden door zekere hoogere wetenschap, die haar vooral in de toe-

komst een helderen blik deed slaan, of ook wel in staat stelde dingen

te verrigten ,
die voor een ander onmogelijk waren. Daartoe behooren

die Alrunas, die bij de Germanen algemeen geëerd en dikwijls in
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mocijolijko omstandigheden geraadpleegd worden, en waarvan do

Bruktersche volk da
,

in do geschiedenis van den Bataafschen opstand

hij tacitus vermeld, als voorbeeld kan worden genoemd. Maar er

waren er ook, die van eene zekere meerdere kennis, die zij, op welke

wijze dan ook, hadden weten te verkrijgen, gebruik maakten, ’t zij

alleen in haar eigen belang ’t zij tot nadeel van anderen; deze waren de

heksen en toovcrkollen, van wie men dacht, dat zij de hulp van booze

geesten, waartoe men later ook de oude dwergen of Trolden telde,

gebruikten tot bereiking van booze oogmerken. Zoo geacht en geëerd

de Alrunas waren, zoo gevreesd en gehaat waren de heksen.

Wij zullen ons overigens in de oorspronkelijke tooverij der Germanen,

waarvan trouwens niet veel met zekerheid bekend is, niet verdiepen,

on liever zien wat de invoering van het Christendom te dien aanzien

bij hen uitwerkte.

De eerste invoerders van het Christendom bij de Germanen maakten

veel gebruik van een wclligt zeer politieken, maar overigens niet in

alle opzigten te verdedigen maatregel, dezen namelijk, dat zij, ervoor

schrooracndc hunne bekeerlingen ronduit het niet-bestaan van hunne

tot dusver vereerde góden te prediken, dat bestaan aannamen en er-

kenden
,

maar tevens leerden, dat die wezens geene góden, maar

daemonen, kwade geesten, duivels waren, die van ouds af de menschen

verleid, van de dienst des eenigen waren Gods afgetrokken en zich

zclven onder een schoonschijnend aanzien als góden hadden doen eer-

biedigen en verecren. Dit rijmde volkomen met de loer der kerk, die

het bestaan
en de groote magt aannam van eenen aartsvijand van

Cod, een gevallen engel, een duivel, omringd van heirscharcn van

andere gevallen engelen, die steeds er op uit waren om de menschen

te verleiden tot afval van God en om zich van hunne zielen meester

te maken, ten einde daardoor het verlossingswerk des Zaligmakers

zoo veel mogclijk te doen mislukken en zoo vele zielen als zij maar

konden hun eeuwig rampzalig lot te doen dcclcn. Te verwonderen is

het niet, dat zoo het daemonisme, de leer van het booze beginsel en

van zijne raagt over den mensch
,

in de Germaansche christelijke we-

reld
— en daartoe behoorde op den duur meer dan binnen do gren-

zen van het eigenlijke Germanie lag, eene verbazende uitbreiding
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erlangde, en het geloof aan don duivel en zijn invloed een vast staand

geloofsartikel werd, dat nog heden ten dage bij velen als zooda-

nig geldt.

Het was ook gedeeltelijk ten gevolge daarvan, dat het geloof aan

toovorij en heksen bij de Germanen cene eigenaardige kleur aannam,

die overigens, niet minder dan door het geloof aan den duivel, be-

paald werd door het volkskarakter en andere omstandigheden. Over

het geheel was het bijgeloof der Germanen, al vertoonden er zich

van tijd tot tijd do meer bevallige en liefelijke figuren van elfen en

nixen, donker en somber
,

— en terwijl bij de Grieken, ofschoon ook

hun bijgeloof soms aan leelijke en afschuwelijke gedrogten het leven

gaf, toch doorgaans het aangeboren gevoel voor liet schoone zich

golden deed, zoo stelden de Germanen in ’tbijzonder alles wat tot tooverij

betrekking had zich als loelijk en afschuwelijk voor. De Gcrmaanschc

heksen geleken weinig op circe en medea on hare navolgsters ; het

ideaal eencr heks was bij hen een leepoogig, uitgemergeld, morsig oud

wijf. Do daemonen der Grieken, do tusschenwezcns tusschcn Goden en

menschen, werden bij de Germanen vervangen door den duivel, -—niet

den gevallen engel, wiens sombere schoonheid nog do sporen draagt van

zijne oorspronkelijk verheven natuur, — maar eene soort van monster, dat,

ook bij de meest gematigde opvatting ,
toch het satersgelaat en de paarden-

of bokkenpooten niet ontberen kon
,

waar velen dan nog horens en een

staart bij voegden. Tooverij berustte, volgens de Chrislolijk-Germaansche

denkbeelden
, op oen verbond met den duivel, aangegaan op zijn best ter

bevrediging van een hoogmoed, die er zich op wilde verheffen meer

te weten en te kunnen dan anderen, maar meestal bedoelende de vol-

doening van grove zinnelijke lusten en do bevrediging van eene,

waardoor dan ook, ontstane en steeds gevoede kwaadwilligheid jegens

de menschen in het algemeen. Kwaad te stichten, anderen op allerlei

wijze te bcnadeolen, overal dood
,

ziekte en ellende te verspreiden was,

naar men dacht, steeds het oogmerk en de bezigheid der heks. Ook

de toovenaar werkte vaak tot hetzelfde doel, ofschoon doorgaans deze

een minder afschuwelijk uiterlijk bezat, meestal meer door hoogmoed

en zucht tot voor den gewonen mensch onverkrijgbarc wetenschap en

magt gedreven werd, en hij, waar hij het toelegde op het verderf van
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een mensch, doorgaans meer de vernietiging van het heil zijner ziel,

dan van zijn aardsch geluk op het oog had.

Neemt men nu dit alles in aanmerking, dan laten zich de vrees,

de afschuw en den haat, die de Gcrmaansche volken in de midden-

eeuwen vooral jegens heksen koesterden, zeer gemakkelijk begrijpen

en verklaren. En dat bij hot alom heerschende bijgeloof, dat voor de

meest natuurlijke verschijnselen liefst geheimzinnige bovennatuurlijko

oorzaken zocht, allerlei rampen: ziekte, krankzinnigheid, brand, ha-

gelslag en nog veel meer aan kwaadwillige betoovering werden toe-

geschrcven ,
— dat er weinig toe noodig was om het vermoeden op

zich te laden , dat men met een boozen geest een verbond tot verderf

des naasten gemaakt had, — en dat hij of zij, die dit ongeluk had,

bloot stond aan de wraakoefening en vervolging der menigte, —
dit

alles is zeer natuurlijk. Wat in de middeneeuwen zij, die van tooverij

verdacht werden, te lijden hadden, en van welken aard de heksen-

processen waren, die in latoren tijd, vooral na het verschijnen in 1484

van do beruchte bul van paus innocentius vin, in optima forma door

geheel Europa heen gevoerd werden naar de aanwijzingen en voor-

schriften van den in 1489 in het licht verschenen Malleus maleficarum of

Heksenhamer, is zoo algemeen bekend
,

dat ik er mijne lezers nietmede

wil ophouden. Ook van de gruwelen, op grond van die bul en het ge-

noemde bock, met verkrachting van alle regtsbeginselen en van alle

gezond vorstand gepleegd, zal ik geen tafereel ophangen. Men weet,

dat het echter niet ontbrak aan stommen, die zich tegen die waan-

zinnigheid des tijds verhieven, ofschoon in do zeventiende eeuw de

vroome jesuit suee nog te vergeefs daartegen predikte, — en dat later

onze landgenoot haltiiasar uekker in 1G91 door zijne «Bctooverdo

wereld” zich met beter gevolg er tegen hooren deed, en eindelijk

cmusTiAN tiiomasius, hoogleeraar te Hallo, in hot begin der 18do

eeuw met het meest gezegende gevolg de heksenprocessen bekampte ,

ofschoon
nog na hem zich hier en daar nog een en ander voorbeeld er

van opdeed, en het geloof aan heksen en beheksten nog in onzen tijd

niet geheel vernietigd is; —
dat alles is zoo algemeen bekend, dat ik

het tijdverspilling zou achten er bij te blijven stilstaan.

Intusschen vertoonde zich ook bij de Gormaansche volken de tooverij
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niet altijd in dien gemeenen, afzigtelijken vorm
,

dien het volksgeloof’

daaraan gewoonlijk toekende. Er waren er enkelen, voor wie zij als

wetenschap, als hoogo, verhevene wetenschap gold. Behalve dat de

eigenlijke magie, zoo als die in den latcren tijd in de Grieksch-

Romcinschc wereld door sommigen beoefend werd, onzen voorouderen

niet geheel onbekend blijven kon, vlooiden hun, daargelaten wat de

kruistogten daaraan zonder twijfel hebben toegebragt, nog do oorspron-

kelijk Oosterscho denkbeelden dienaangaande toe uit cenc andere

bron, te weten uit Spanje. Onder de opvolgers van moiiammed toch

begonnen ook do Arabieren met ernst en met uitstekend gevolg deel

te nemen aan hot wetenschappelijk streven van hun tijd. Zij herstel-

den do in (340 door amrou opgeheven school te Alexandrië en sticht-

ten andere geleerde scholen op de noordkust van Afrika, op Sicilië,

maar vooral in Spanje.

Het is hier de plaats niet om over do ontwikkeling der Arabische

en Arabisch-Joodscho wetenschap, waarvan aristotei.es, maar in verbas-

terden
,

met neo-platonisme verbonden vorm, -\yeldra het rigtsnoer werd,

uit te weiden. Genoeg is het, dat de wetenschap, die de Arabieren

yan do Grieken hadden ontvangen ,
reeds een Oostersch-mythisch neo-

platonisch karakter bezat, en dat zij in de verdere ontwikkeling er

van hun Oostcrschen oorsprong niet verloochenden. Alle takken der

natuur-wetenschap werden door hen met vlijt beoefend, en de weten-

schap dankt hun in menigerlei opzigt veel. Maar met hunne astro-

nomie mengde zich astrologie, hunnne chemie was nog alchemie,

hunne physica althans gedeeltelijk magie ,
hunne geneeskunde ontving

inmengscls van die allen. En gelijk de alchemie
,

die slechts een tak

der wetenschappelijke magie is
,

in noordelijk Europa niet alleen uit

Italië, maar ook en vooral uit Spanje den aanstoot ontving, die haar

in do middeneeuwen zulk eeno gezette en ijverige beoefening verze-

kerde, en de astrologie met do astronomie door geheel Europa heen

do Spaansche Arabieren als leidslieden erkende, zoo drongen ook,

ofschoon in veel mindere mate, Oosterschc magische denkbeelden uit

Spanje tot in het noorden van Europa door.

Daarvandaan, dat wij te midden van die tot het gemcenc plebs der

magiërs beboerende toovenaars en heksen ook in de Germaanschc
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landen nu cn dan cenc figuur zien opdagen, groeier en edeler, en,

ofschoon gewijzigd door tijd cn volkskarakter, racer herinnerende aan do

Oostcrscho Magiërs en aan de enkele navolgers van dezen onder de

Grieken, zooals b. v. AFOLLONius van Tyana was. Van de zoodanigen

is fadst de type. Over het geheel kwam de tooverij der Gcrmaansche

volken, hoever zij dan ook in het uiterlijke van die der Grieken

verschild moge hebben, toch daarin met haar overeen, dat zij bij

beide volken, — daargelaten do oudste tijden, — over hot algemeen

slechts door lieden van geringe ontwikkeling en weinig aanzien be-

oefend werd, cn de toovenaars en heksen niet alleen werden gevreesd

cn gehaat om het kwade , dat zij deden of geacht werden te kunnen

doen, maar ook veracht werden. Maar ook bij beide volken sprak zich

de algemeene opinie geheel anders uit ton aanzien van die enkele zich

met tooverkunst afgevende personen, wier onbetwistbaar hooge ontwik-

keling cn uitgestrekte kennis zich aan uiterlijk edeler vormen paarden.

Het verschil tusschcn dezen en de gewone heksen cn duivelskunste-

naars was dan ook zoor groot. Het is het verschil tusschen den grooten

akuaces uit nuLWEits Pompeji, den gevreesden, maar geëerden wijze,

den in allo mcnschelijko en bovcnmonschclijkc wetenschap ervaren

magiër, die het beneden zich acht zijne kennis cn magt anders dan

tot groolc doeleinden aan te wenden, — cn de verachte, bokrompeno
cn kwaadaardige heks van den Yesuvius, die slechts praktisch bedreven

is in zekere specialiteiten van het vak, die zij beoefent zonder er den

grond van te kennen. liet is het onderscheid tusschcn den in de

wetenschap van zijn tijd volleerden en door zijne reizen veelzijdig

ontwikkelden afollonius van Tyana en den als een Zigeuner rond-

reizenden zoogenaamden Isispriester, die oen ezel met een Isisbccld

beladen voor zich heendrijft, aan de meisjes hare toekomstige min-

naars doet verschijnen, haar liefdedranken verkoopt en voor koppelaar
speelt. Het is de afstand tusschen faust

,
den geleerden, maar zclf-

denkenden cn door do traditionele wetenschap van zijn tijd onbevre-

digdon wijze, die wat hij langs don gebaanden weg niet verkrijgen

kan, op nieuwe onbegane wegen opspoort, — en de arme roodoogigc

heks, die op een bezemsteel of een bok naar den duivelssabbathrijdt,

om daar mot jonker Satan te dansen cn van hem kuustenarijen te

leereu, waarmede zij hare buren benadcelen en plagen kan.
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Dat verschil brengt mij tot de beantwoording dor vraag: hoe het

geloof' aan Magie is ontstaan, of met andere woorden, hoe do Magie

zelve ontstond, — oeno beantwoording, die ons tevens opheldering

zal geven aangaande don eigenlijken aard van de Magie in haren

meest oorspronkelijke!! vorm. Ik kan hier
,

na het reeds aangevoerde,

zeer kort zijn.

Om te begrijpen, waaraan het geloof aan Magie, als eene voorliet

gros der stervelingen ontoegankelijke en voor het gewone verstand

onbegrijpelijke wetenschap zijn oorsprong te danken heeft, moet men

zich in gedachten verplaatsen te midden van een verstandelijk goed

georganiseerd, maar zich nog uit den toestand van barbaarschheid ont-

wikkelend volk.

Op de laagste trappen van beschaving is al het denken en stre-

ven der racnschcn gcrigt op het verkrijgen van de middelen, waar-

. door zij aan hunne meest dringende stoffelijke behoeften kunnen voldoen.

Later komt de zorg voor de stoffelijke gemakken dos levens, die

weldra ook behoeften worden, en allo overschietendc krachten en tijd

ter harer aanschaffing in beslag nemen. Er is dan nog geenc plaats

voor zuiver verstandelijke werkzaamheid, die of geen ander doel heeft

dan het weten en kennen op zich zelve, of waarvan althans het prak-

tisch doel verder ligt dan do vervulling van oogenblikkelijke en dade-

lijke behoeften. Maar juist die trap van beschaving, waarop men don

toestand van eigenlijke barbaarschheid, van wildheid, als ik het zoo

noemen piag, te boven is, en de maatschappelijke verhoudingen zich

beginnen te vermenigvuldigen en (o compliceren, valt zamen met het

ontstaan van drie groote ontwikkelingsmomontcn ,
die voor den verderen

vooruitgang der beschaving van het grootste gewigt zijn. Het eene is

de eerst zeer langzaam ontstaande, maar zich van lieverlede meer en

meer uitbreidende verdeeling van den arbeid, waardoor de mcnsch

gedwongen en gewoon wordt aan meer op één punt gerigte onder-

zoekingen en proefnemingen, waardoor ten gevolge daarvan ieder be-

drijf steeds in volkomenheid toeneemt, en de uitoefenaar van zulk een
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bedrijf kennis erlangt van handgrepen en praktijken, die aan anderen

onbekend zijn. Het tweede, — en dit hangt zamen én met de behoefte

aan eene organisatie der uitwendige gemeenschappelijke godsvereering ,

en mot de reeds genoemde vordeeling van den arbeid, — is het ontstaan

van een afzonderlijken priesterstand. Hot derde is de meer enmeer

toenemende maatschappelijke ongelijkheid, ten gevolge waarvan eenigc

weinigen tot zulk een welstand geraken ,
dat zij zich aan de moeijelijkste

en meest tijdroovendo bezigheden des levens kunnen onttrekken.

Daardoor, door het ontstaan van een priesterstand en het ontstaan

van ceno bemiddelde volksklasse, zijn er nu menschen, die don tijd

en do gelegenheid hebben ook aan iets anders te denken on iets anders

te doen , dan wat onmiddellijk door de dagelijksche eischen des levens

gevorderd wordt. Het is onder dezen, dat de bij eiken mensch in

meerdere of mindere mate bestaande zucht tot het causas cognoscere

rerum, het kennen van de oorzaken der dingen, het indringen in het

wezen der natuur, tot ontwikkeling komt en gelegenheid vindt naar

bevrediging te zoeken. Onder hen staan mannen op, die, na zich eerst

de gcheelc onder het algemeen verspreide massa van empirische kennis

te hebben eigen gemaakt, daarover en over al hetgeen zij rondom zich

zien beginnen na te denken. Waarneming , vergelijking van het waar-

genomene,en nadenken daarover brengen hen tot dieper inzigt in hetgeen

bestaat en geschiedt, dan bereikbaar is voor hunne overige stam- en

volksgcnootcn, — en zoo is het, dat overal, bij alle volken, de per-

sonen zijn ontslaan, die met den naam van ivijzen betiteld worden.

Veel van die vorkregono kennis moest uit den aard der zaak minder

geschikt zijn om aan het algemeen te worden medegedeeld. Maar

bovendien bevonden die wijzen, gelijk men ze noemde, zelve zich nog

altijd op een botrekkelijk laag standpunt van ontvyikkeling en waren

alzoo vaak ruim bedoeld met die in onze oogen egoïstische cn klein-

geestige jaloezij , die altijd cn overal eene der eigenschappen is van

weinig beschaafde menschen , cn zich in onzo maatschappij ook open-

baart in het gewigt, dat b. v. sommige ambachtslieden hechten aan

het aan hun, naar zij meenen, alleen bekend zijn van sommige ge-

heimen en kunstgrepen, cn in dc zorg, waarmede zij hunne wijze van hande-

len voor anderen verbergen , zelfs al hebben zij geen voordeel hoegenaamd
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van die geheimhouding. Daarvan kwam hot
,

dat volo ontdekkingen

dier oorspronkelijke wijzen doorhen voor zich zelven werden gehouden,

cn alleen werden medegedeeld aan eenige uitverkorenen, die zij die

mcdedccling waardig achtten
,

— cn zoo ontstond in den loop der tijden

cene telkens door nieuwe resultaten van onderzoek cn nadenken aan-

gcvuldc traditie, die slechts in het bezit van eenige weinigen was.

Hot algemeen had geen begrip van de wijze, waarop die wetenschap

was verkregen, en daar- hare bezitters veelal priesters waren of

althans raenschcn
,

die met goddelijke zaken, naar men dacht, meer ver-

trouwd waren dan anderen, zoo bragt men haar in verband met cene

gemeenschap met bovenaardschc wezens, en zij werd alzoo tot boven-

monschclijkc, zoo niet bovennatuurlijke wetenschap.

Do Magie was dus in haren eersten oorspronkelijken vorm niets

anders dan de wetenschap op haren eersten trap van ontwikkeling,

meer bepaaldelijk de natuurwetenschap
,

maar verbonden met thcosophic,

of met andere woorden
,

het was de eerste schrede op het gebied der

wijsbegeerte in den meest uitgestrekten zin , waarbij men de beschou-

wing van het zinnelijk waarneembare nog innig verbond met bespie-

gelingen over het bovenzinnelijke. Gelijk wij gezien hebben
,

kon op

een hoogcrcn trap van beschaving zulk cene geheime wetenschap of

wijsbegeerte bij de Grieken niet blijven bestaan; de wijsbegeerte legde

bij hen weldra den geheimzinnigen sluijer af, waarmede zij zich vroe-

ger omhuld had, cn werd toegankelijk voor iedereen. Met dien sluijer

bleven alleen zij zich omhullen, die op het bijgeloof van het volk

speculeerden : de toovenaars
, waarzeggers , goochelaars, om van dc

priesters niet te spreken. Do eigenlijke mannen der wetenschap ver-

smaadden dien, met uitzondering van enkelen in den lateren tijd, die

zich onder Oosterschen invloed cn op Oostcrschc wijze vormden, —

Bij do Oostersche volken, bepaaldelijk bij do Chaldeën, Meden en

Perzen, bleef dc priesterorde der Magiërs nog lang in het uitsluitend

bezit der eigenlijke wetenschap en der wijsbegeerte , —een bezit, dat

die priesters niet ligt lieten varen, daar het hun een blijvend over-

wigt over do overige standen des volks verzekerde. Wat zij daarvan

den volkc mededeelden, bestond slechts in praktische voorschriften en

regelen, van zoodanigen aard cn op zoodanige wijze voorgesteld ,
dat
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cr geen gevaar was, dat de priesters ooit de concurrentie van anderen

zouden te vrcczcn hebben.

Welk een groot verschil cr dus moest wezen tusschcn do eigenlijke,

Oostersche Magie en de tooverij der Grieken, der Romeinen en der

latere Germanen, behoeft na het gezegde geene nadere toelichting;

de eenc was do wetenschap op het hoogste standpunt harer toenmalige

ontwikkeling, de andere bestond in kunstgrepen, hoogstens in toe-

passingen van niet algemeen bekende feiten uit de natuurwetenschap,

aangewend met het dool om do menigte te bedriegen.

Neemt men in aanmerking de hooge oudheid, tot welke de be-

schaving van vele Oostcrscho volken, b.v. der Hindoes, der Egyptiers
,

der Chaldeën opklimt; houdt men daarbij in het oog, dat die volken

het in velerlei kunsten en vele takken van industrie tot eeno groolo

hoogte hadden gebragt, toen de Grieken nog betrekkelijk barbaren

waren, en bedenkt men daarbij
,

dat zoodanige vorderingen noodzakelijk

veronderstellen navorsching, proefnemingen en eenc zich gestadig

meer en meer uitbreidende empirische kennis, dan mag men het er

voor houden, dat de Oostersche orden van priesters en geleerden, die

noodzakclijk bekend waren met de totale som van kennis, die het

eigendom van het algemeen was, en van nog voel bovendien, wat zij

als geheime wetenschap verborgen hielden, inderdaad in het bezit zijn

geweest van eene zeer groote menigte kundigheden. In hoe ver

deze alleen bestaan hebben in eenc onzamenhangondc massa van

geheimen, vernuftige kunstgrepen en praktijken, on in het geheel op

empirische wijze ontdekt gebruik maken van zekere op dezelfde wijze

ontdekte natuurverschijnselen, — of in hoe ver zij geacht kunnen

worden bestanddcclen uitgemaakt te hebben van eenc zekere weten-

schap
,

laat ik onbeslist. Maar zeker schijnt liet, dat zij, en andere

oude magiërs en toovenaars met hen, geheimen gekend hebben,

die, langen tijd daarna voor do wetenschap verloren, eerst in den

nicuwcrcn tijd weder ontdekt zijn geworden. Als voorbeelden voer

ik aan een aantal elektrische proefnemingen, wier ontdekking men

aan de wetenschap van den nieuweren tijd toeschrijft, en die toch

naar alle aanzien aan de oude Magiërs, priesters en toovenaars bekend

zijn geweest, — en voorts de aanwending van het zoogenaamde dierlijk
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magnetisme of' de biologie, van welks aanwending de sporen reeds in

de hoogste oudheid te vinden zijn.

Wanneer men bij een oud schrijver reeds duidelijk het waarzeggen door

middel van kloppende tafels vermeld ziet, dan wordt men bijna ge-

noopt om toe te stemmen, dat er niets nieuws onder de zon is, en

vindt men het gevoelen van enkelen niet zoo vreemd, dat de oude

Magiërs ook kennis zullen gedragen hebben aan verschijnselen, die wij

bij den tegenwoordigen toestand onzer wetenschap nog niet kennen.

Ik hoop, dat ik in het gezegde den aard en het wezen der Magie

genoegzaam heb toegelicht om vooreerst het onderscheid te doen

opmerken tusschen haar en de wel naauw met haar verbondene on

van haar afstammende, maar toch inderdaad van haar verschillende

populaire Magie of hekserij, en om ten tweede te doen inzien, hoe het

geloof aan Magie, wel verre van louter en alleen in dwaling en.ver-

dichting zijn grond te hebben, inderdaad berustte op een feit, het

werkelijk bestaan cencr geheime wetenschap, die, daar zij voor gewone

mcnschen ontoegankelijk scheen en in het bezit was van personen,

die geacht werden met het goddelijke en bovcnmenschelijkc in naauwc

betrekking te staan, niet dan van hoogcrcn oorsprong geacht kon worden

te wezen. Als zoodanig behoort do Magie tot do geschiedenis dor weten-

schap, geenszins alleen tot do geschiedenis der mcnschelijke dwalingen.

De tijd is voorbij, toen men met oen medelijdend schouderophalen

alles voorbijging, wat men kort weg, en om er zich van af te maken,

met den naam van bijgeloof betitelde, daar men is begonnen in te zien,

dat dit alles toch een grond heeft, ’t zij in den menschelijkcn geest

zelven
,

’t zij in werkelijke feiten, al zijn ook die feiten onvolledig en

al werden zij verkeerd geduid. Mogt ik iets hebben toegebragt lot

de overtuiging, dat dit ook met do Magie het geval is, dan zou ik

mijn doel hebben bereikt.


