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Twee maal is de figuur van den Fransen wijsgeer en natuur· 
onderzoeker Pierre Gassendi (1592-1655) in de geschiedenis van 
het wijsgerig en wetenschappelijk leven in de Nederlanden opge· 
doken. Eerst in 1628-29, toen hij een uitgebreide reis door de 
Zuidelijke en de Noordelijke provinciën maakte, en voor de tweede 
keer in 1641-44, toen hij op aandringen van zijn vriend Marin 
Mersenne (1588-1648) en niet dan na langdurige aarzeling met 
zijn Objectiones quintae tegen de M editationes de pri'l'fW, philosophia 
Descartes op hardhandige wijze te lijf ging en na diens hooghartig 
antwoord hem met zijn lnatantiae bleef vervolgen 1). 

Op de scherpe en vaak bittere discussie tussen de twee land· 
genoten, die een vernieuwing van de wijsbegeerte, los van de 
Scholastieke traditie, met gelijken ijver, maar van verschillend 
uitgangspunt en met verschillende methoden voorstonden, ga ik 
thans niet in. Geen enkele contemporaine criticus heeft aan Descar· 
tes de ontoereikendheid van uitgangspunt, methode en opzet van 
zijn metaphysica zo onverbiddelijk en zo consequent voor ogen 
gehouden als Gassendi 2). Dat diens oordeel bij Descartes zijn 
effect niet heeft gemist, blijkt uit het verlate antwoord van den 
wijsgeer op de lnatantiae in zijn brief aan Clerselier van 12 januari 
1646, dat in toon en inhoud een opmerkelijke gematigdheid ver· 
toont 3). 

Ook in Nederland hebben de Objectiones en de lnatantiae, die in 
1644 met het antwoord van Descartes onder den titel Disquisitio 
metaphY8ica, 8eu Dubitationes et lnatantiae adver8'U8 Renati Carle8ii 
Metaphysicam, et Responsa door de zorgen van Gassendi's leerling 
Samuel Sorbière (1610-1670) te Amsterdam waren uitgegeven, 
diepen indruk gemaakt. De Leidse hoogleraar Adr. Heereboord 
(1614-1661) is er door teruggehouden van een onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de Cartesiaanse beginselen, terwijl Henricus 
Bornius (1617-1675), eerst hoogleraar te Breda, later Heereboord's 

1) C. L. Thijssen-Schoute, Nederland8 GarteBiani8me, A'dam, 1954 (verder 
te citeren als: Ned. Gart.), 105-107. 

I) G. Sortaia, La philosophie m.oderne depuis Bacon jusqu'à Leibniz, II, 
L'empirisme en Angleterre et en France, Paria, 1922 (verder te citeren als: 
Sortaia), 11-15; R. Pintard, Descartes et Gassendi, in: Trav. du IXe congrès 
intern. de phil., Paria, 1937, II, 115-122; B . Rochot, La querelle entre Descartes 
et Gassendi d'après la "Disquisitio metaphysica", in: Proc. Xth Intern. 
Congress of Phil., A'dam, 1949, II, 1119-1121; F. Meyer, Gassendi et Des· 
cartes, in: Tricentenaire de Pierre Gassendi, 1655-1955, Actes du Congrès, 
Paria, 1957 (verder te citeren als: Tricentenaire) , 119-126. 

8) Ch. Adam-P. Tannery, OeutJres de Descartes, 12 vol., Paria, 1897-1910 
(verder te citeren als: Descartes, OeutJres), IX, 202--217. 
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ambtgenoot te Leiden, zich onder hun invloed definitief van het 
Cartesianisme heeft afgekeerd 4). Tevergeefs echter trachtte Bornius 
evenals Sorbière en Rivet Gassendi te bewegen om ook de Principia 
philosophiae van Descartes (1644) in zijn critiek te betrekken 5). 
Ook de stappen, die door hem te zamen met Heereboord werden 
ondernomen om brieven van Gassendi in Nederland uitgegeven te 
krijgen, bleven zonder resultaat 6). 

Bijna een halve eeuw na het verschijnen van de Disquisitio zou 
de Utrechtse Aristotelicus Gerard de Vries (l64S-1705) 7), bekend 
als "malleus Cartesianorum", de argumenten van Gassendi tegen 
de metaphysica van Descartes nog eens ophalen 8). Misschien heeft 
de aandacht, die de polemiek van Gassendi met Descartes in ons 
land heeft getrokken, in later jaren er ook toe geleid, dat de atomis
tische natuurverklaring, die hij intussen wereldkundig had ge
maakt 9), in ons land, en meer in het bijzonder te Leiden, in de 
persoon van Wolfert Senguerdius (1646-1724) 10) en te Franeker, 
in die van Joh. Phocylides Holwarda (161S-1651) 11), aanhangers 
heeft gevonden. De doorwerking in de Nederlandse wijsbegeerte 
van het atomisme van Epicurus, zoals dat door Gassendi was 
geïnterpreteerd en omgevormd, is des te opmerkelijker, omdat het 
op Nederlandsen bodem ontworpen atomisme van David van 
Goirle (1591-1612) hier vrijwel geen sporen heeft nagelaten. Gas
sendi zelf schijnt van de Exercitationes philosophicae van Van 
Goirle, die in 1620 te Leiden waren verschenen en die hem reeds 
om hun felle bestrijding van de Aristotelische stof- en vormleer 
sympathiek hadden moeten zijn 12), evenmin kennis te hebben 
genomen als van de talrijke andere geschriften, die sinds het begin 
van den Renaissance-tijd zich de verdediging van het antieke 
atomisme ten doel hadden gesteld 13). 

De bedoeling van deze studie is echter, Gassendi op zijn tocht 
door de Nederlanden te volgen, zijn belevenissen op reis te om-

~) Sortais, 242-244; C. L. Thijssen-Schoute, in: Descartes et Ze carU
Bianisme hollandais, Paris-A'dam, 1950, 231-235. 

6) Sortais, 13; Ned. Cart., 472-474. 
e) F. Sassen, Geschiedenis van de wi}sbegeerte in Nederland tot het einde 

der negentiende eeuw, A'dam-Brussel, 1959 (verder te citeren als: Wbo in Ned.) 
149; Ned. Cart., 274. 

7) Wbo in Ned. , 147. 
8) G. de Vries, De Renati Cartesii Meditationibus a Petro Gassendo im-

pugnatis dissertatiuncula historico-philosophica, Ultrajecti, 1691. 
9) Zie hierover aan het eind van deze studie. 
10) Wbo in Ned., 160. 
11) S. Galama, Het wi}sgerig onderwi}s aan de hogeschool te Franeker, 

1585-1811, diss. Leiden, Franeker, 1954, 91-100; Ned. Cart., 501-502; 
Wbo in Ned., 129-131. 

12) Wbo in Ned., 131-132. 
13) Sortais, 66-76; A. G. M. van Melsen, Het wi}sgeerig verleden der 

atoomtheorie, diss. Utrecht, A'dam, 1941, 60--126. 
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sieren met de gedachten, die hij onderweg op schrift heeft gesteld, 
na te gaan wat hem tot die reis kan hebben bewogen, en vast te 
stellen, wat het contact met de Nederlandse geleerden enerzijds 
voor zijn eigen wijsgerige ontwikkeling, anderzijds voor de wijs
begeerte in Nederland kan hebben opgeleverd. 

Het feit van Gassendi's reis wordt in alle levensbeschrijvingen 
van den wijsgeer en in alle handboeken van de geschiedenis van de 
wijsbegeerte getrouwelijk vermeld. Vaak wordt enkel gesproken 
van een "voyage en Hollande" U), of zelfs van een "voyage de 
huit mois en Hollande" 15), terwijl hij toch van de acht maanden 
van zijn afwezigheid uit zijn woonplaats ten hoogste vijf maanden 
in de Nederlanden heeft doorgebracht en daarvan niet meer dan 
ongeveer twee weken aan de Noordelijke Nederlanden heeft 
besteed. Soms worden ook enkele van de geleerden genoemd, met 
wie hij in deze streken in aanraking is geweest. Nadere opheldering 
omtrent doel en gevolgen van de reis wordt echter nergens gegeven. 
Noch de zeer substantiële studies, die de laatste decennia over 
Gassendi's leven en werk zijn verschenen 16), noch de weinige 
publicaties, die bij de 300ste verjaring van Gassendi's sterven aan 
zijn nagedachtenis zijn gewijd 17), brengen ons op dit punt iets 
verder. Gustave Cohen vindt het feit van de reis op zich zelf reeds 
belangrijk en meent, dat in de 17de eeuw zulk een reis naar de 
Nederlanden even noodzakelijk deel uitmaakt van de opleiding 
van een toekomstig geleerde als in de 16de eeuw een reis naar 
Rome. Aan bijzonderheden van Gassendi's reis vermeldt hij echter 
alleen de contacten met Renerius, van Wassenaar en Beeckman 18). 

De reis door de Nederlanden is de enige buitenlandse reis ge
weest, die Gassendi ooit heeft ondernomen. Wel spreekt hij in 
zijn brieven van sorns reeds vrij concrete plannen om Engeland, 
Italië en het Midden-Oosten te bezoeken, maar van uitvoering 
van die plannen is nooit iets gekomen. Toen hij zich in december 
1628 opmaakte de reis naar de Nederlanden te aanvaarden, was 
hij ruim 36 jaar oud. Zes jaren, van 1617 tot 1623 19), was hij aan 
de Academie te Aix-en-Provence belast geweest met het onderwijs 
in de Aristotelische wijsbegeerte en naar zijn eigen getuigenis had 

14) B. Rochot, Les travaux de Gassendi sur Epicure et sur l'atomisme, 
Paria, 1944 (verder te citeren als: Rochot, Travaux), VII. 

U) B. Rochot in: Pierre Gas8endi, sa vie et son oeuvre, 1592-1655 (Centre 
intern. de aynthèse), Paria, 1955 (verder te citeren als: P. Gass.), 27. 

18) Sortaia; Rochot, Travaux; G. Heas, Pierre Gassend, Der französische 
Späthumanismus und das Problem von Wissen und Glauben, Jena-Leipzig, 
1939. 

17) Tricentenaire, P. Gaas. 
18) G. Cohen, Ecrivains français en Hollande dans la première moitié du 

XVIIe siècle, Paria, 1920. 447-449. 
18) Niet van 1616 tot 1622; Rochot in: Tricentenaire, 230. 
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hij die opdracht zo opgevat, dat hij zijn hoorders niet enkel een 
grondige kennis van de theorieën van Aristoteles bijbracht, maar 
hun ook bij wijze van aanhangsel - appendicis loco - de argu
menten voorhield om die theorieën stuk voor stuk even grondig 
te weerleggen. Zo doende wilde hij hen naar zijn zeggen waar
schuwen voor al te vermetele beweringen en hun duidelijk maken, 
dat tegenover elke stelling of mening een andere geplaatst kan 
worden, die ten InÏnste even waarschijnlijk en meestal zelfs meer 
waarschijnlijk is 20). Zijn anti-Aristotelisme vindt zijn oorsprong in 
het scepticisme, dat hij bij Vivès en Charron had opgedaan. 

Het is zeker Gassendi's bedoeling geweest, een critiek op het 
Aristotelisme in al zijn onderdelen in het licht te geven, maar 
van zijn Exercitationes paradoxae adversU8 Aristoteleos 21), opge
dragen aan zijn gastheer te Aix, den prieur de la Valette en vicaris
generaal Joseph Gaultier (1564--1647), aan wien hij zijn belangstel
ling in de astronOInische waarneming te danken had, is bij zijn 
leven slechts één deel verschenen; een tweede, niet geheel voltooid 
deel is pas na zijn dood in de Opera omnia, deel 111, opgenomen; 
van de vijf volgende, die in de voorrede waren aangekondigd, 
heeft hij nooit een letter geschreven 22). Nadat hij eenmaal in het 
eerste deel van de Exercitationes zijn afkeer van het onbeperkte 
gezag van Aristoteles en zijn geringschatting van de Scholastiek 
van zijn dagen had afgereageerd, werd zijn aandacht verder geheel 
in beslag genomen door de nieuwe natuurwetenschap en door de 
humanistische philologie. In zijn correspondentie komt de bestrij
ding van Aristoteles slechts zelden meer ter sprake, maar elk van 
zijn brieven getuigt van zijn brandenden dorst naar waarneming 
op elk gebied der natuur en van zijn hartstochtelijk verlangen om 
zijn kennis van de Oudheid in haar gehelen omvang, die door de 
methoden van het humanisme zoveel beter toegankelijk was ge
worden, te verdiepen en te verbreden. Hij is er zich levendig van 
bewust, dat in de Christelijke wereld van h'et Westen voor weten
schap en wijsbegeerte een nieuwe tijd gaat aanbreken, maar ook 
in zijn geest "se mêlent les traditions d'une scolastique en déclin 

20) Praefatio op de Exercitati0ne8 pa;radoxae, in: Petri Ga8sendi Opera 
omnia, in sex W17wS divisa, Lugduni, 1658 (verder te citeren als: Opera), 
lIl, 100. 

31) Exercitationum paradoxarum adver8U8 Aristoteleos libri septem, I, 
In doctrinam Aristoteleorum universe, Gratianopoli, 1624, en Opera, lIl, 
105--148. 

22) De reden hiervan is waarschijnlijk niet enkel te zoeken in Gassendi's 
vrees voor de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, die de verdedigers van 
het traditionele Aristotelisme tegen hem in het geweer dreigden te roepen, 
maar ook in het feit, dat hij intussen tot de bevinding was gekomen, dat 
het werk, hetwelk hij zich had voorgesteld te doen, reeds even grondig en 
uitvoerig verricht was door Fr. Patrizzi (1529-1597) in zijn Disquisiti0ne8 
Peripateticae (Basilea.e, 1571); zie: Sortais, 32; Rochot, Travaux, 18-20. 
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et les intentions confuses de la Renaissance" zoals Pierre Joulia het 
in een recent artikel over Descartes uitdrukt 23), en aan zijn denken 
ontbrak nog de vorm, dien het Discours de la méthode nog tijdens 
zijn leven voor de moderne wijsbegeerte zou ontwerpen. 

Van Gassendi's wetenschappelijk werk in zijn geheel heeft men 
kunnen schrijven, dat het "apparaît comme une Somme de la 
science de son temps. " il est mathématicien, astronome, physi~ 
cien, il fait des expériences anatomiques et physiologiques ... il est 
philosophe ... il est historien de la philosophie, il est historien 
proprement dit ... son érudition se complaît dans la théologie, 
l'archéologie, l'étude des pièces d'archives, iI est humaniste ... 
habile à manier Ie grec et Ie latin, connaissant l'hébreu, même 
l'arabe, versé dans la théorie musicale, curieux des problèmes 
d'éducation" 24). Kort gezegd, hij is een van die universele geesten, 
die de wereld na den tijd van de Renaissance nog maar weinig heeft 
opgeleverd. Maar, zijn denken is meer analytisch dan synthetisch. 
Hij heeft zijn onmetelijke eruditie niet tot eenheid weten te brengen: 
"son oeuvre, zegt J. Arnoux terecht, fait figure d'encyclopédie" 25). 

In de jaren, waarin wij Gassendi op reis gaan volgen, trok de 
astronomie en meer in het bijzonder de astronomische waarneming 
hem het meest aan. Van 1610 af waren de ontdekkingen van 
Galilei te Aix door zelfstandige observatie stuk voor stuk be~ 
vestigd. Gassendi hield levenslang een dagboek bij, waarin hij zijn 
astronomische waarnemingen zorgvuldig aantekende 26). Hij gaf er 
zich geen rekenschap van, dat zijn wiskundige vorming niet toe
reikend was om aan die waarnemingen wetenschappelijke waarde 
van blijvende betekenis te verzekeren. De feiten alleen waren hem 
genoeg; met de mathematische verwerking daarvan heeft hij zich 
evenmin ingelaten als met de methodische vraag, op welke wijze 
de waarneming het best aan de wetenschap dienstbaar zou kunnen 
worden gemaakt. 

In dien onverzadigbaren, maar ongeordenden drang naar weten, 
dien hij in het zeer vooruitstrevend milieu van Aix had opgedaan 27), 
is naar mijn mening de voornaamste drijfveer te zoeken, die 
Gassendi in vollen oorlogstijd en in een ongunstig seizoen tot de 
moeilijke en gevaarlijke reis door de Nederlanden heeft doen be-

23) P. Joulia, Desoortes et la sagesse mésoccidentale, in: Filosofia, X 
(1959), 784. 

24) J. Arnoux, in: Tricentenaire, 15. 
26) J. Arnoux, in: Tricentenaire, 16. 
M) Rochot in: P. Gaas., 15; vgl. P. Humbert, L'oeuvre aatronomique de 

Gaasendi, Paria, 1936,4 : "Nuln'observa avectantd'ardeur et de persévérance. 
Rien de ce qui se passe au ciel, rien de ce qu'on peut y déceler, ne lui échappe. 
Taches solaires, montagnes de la lune, satellites de Jupiter, éclipses, occulta
tions, passages: il est toujours roeil à la lunette pour les étudier." 

27) Rochot, in: P. Gaas., 14. 
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sluiten. Hij moest zich daarvoor het gezelschap laten welgevallen 
van den Maecenas, die zijn reis financierde, François Luillier 
(t 1652). De combinatie van den Katholieken priester Gassendi, 
die naar het eenstemmig getuigenis van zijn tijdgenoten met een 
hoge opvatting van de plichten van zijn staat doorlopend een 
onberispelijken en ingetogen levenswandel heeft verbonden 28), 
met dezen Luillier, "homme d'esprit cultivé et de moeurs déréglOOs", 
zoals Sortais hem noemt 29), of, zoals Rochot het vriendelijker uit
drukt 30): "esprit libre et lettré, fort épicurien dans la vie pratique", 
roept op zich zelf reeds een probleem op. Gassendi duidt hem steeds 
aan als "mon camerade" en zal later getuigen van "l'amitié qu'il 
me porte et la bonne volonté qu'il a pour moy" 31), maar in het 
verslag van zijn reis, dat hij nog eer hij in Frankrijk terug was zich 
haastte aan zijn vriend Peiresc toe te zenden 32), speelt Luillier 
geen enkele rol. In de gesprekken met de onderweg bezochte geleer
den is hij blijkbaar niet betrokken geweest. Wij vernemen echter 
jammer genoeg niet, hoe hij zich tijdens het soms langdurig opont
houd op de verschillende pleisterplaatSen onledig heeft gehouden. 
Misschien mogen wij met Rochot besluiten 33), "que Luillier 
trouvait dans l'amitié de Gassendi une compensation à ses rOOls 
désordres, la satisfaction de cette partie de son ame que la débauche 
ne comblait pas". 

Van den kant van Gassendi echter is daarmede het probleem niet 
opgelost. Het moet noodzakelijk in verband worden gebracht met 
de ruimere vraag naar zijn houding tegenover geloof en kerk ener
zijds en tegenover de vrije gedachte van zijn tijd anderzijds. In 
zijn geruchtmakend boek Le libertinage érudit daM la première 
nwitié du XVlIe siècle 34) heeft René Pintard Gassendi met Le 
Vayer, Diodati en Naudé tot een "tétrade" van vrienden gerekend, 
waar het libertinage in den zin van een van de Christelijke leer 
afwijkende geestes- en levenshouding het samenbindend element 

18) Sortais, 17-20. 
11) Sortais, 7, n.l. 
80) Rochot, Travaux, 35; zie ook: Rochot, in: P. Gaas., 27-31; G8Bsendi, 

Lettres familières d Fr. Luillier pendant l'hiver 1632-33, ed. B. Rochot, 
Paris, 1944. 

81) G8Bsendi aan Peiresc, Parijs, 18 sept. 1629, in: Ph. Tamizey de 
Larroque, LeUres de Peiresc, Paris, 1893 (verder te citeren als: Gorr. Peiresc), 
IV, 220. 

82) G8BBendi aan Peiresc, Brussel, 21 Juli 1629, Gorr. Peiresc, IV, 198; 
Mad. P. Tannery.C. de Waard, Gorrespondance du P. Marin Mersenne 
(verder te citeren als: Gorr. Mersenne), Il, Paris, 1937, 241; C. de Waard, 
Journal tenu par lsaac Beeckman de 1604 d 1634 (verder te citeren als: 
Beeckman, Journal), IV, La Haye, 1953, 152; vgl. R. Lebègue, Une amitié 
exemplaire: Peiresc et Gaasendi, in: Tricentenaire, 193-201. 

83) Rochot, in: P. Gaas., 30. 
84) R. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVlle 

siècle, 2 vol., Paris, 1943. 
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van heette uit te maken, en heeft hij hem gekenmerkt als "un 
esprit païen dans une ame chrétienne" 35). Van de spanning tussen 
geest en hart, rede en gevoel zou Gassendi zich zijn leven lang 
niet hebben kunnen bevrijden. Critiek van verschillende zijden 
heeft Pintard in latere jaren ertoe gebracht zijn oordeel in deze 
aanmerkelijk te verzachten en te erkennen, dat Gassendi niet 
alleen "n'a jamais eu à se faire pardonner ... des écartB de pensée 
ou de conduite", maar dat hij ook "s'est lui-même volontairement 
arrêté sur la voie qui l'aurait conduit à une philosophie liber
tine" 36). Geheel zijn leven is hij op zoek gebleven naar een synthese 
tussen geloof en rede, waarvan het eerste hem niet minder dierbaar 
was dan de tweede, en zo zijn oprechte godsdienstige overtuiging 
hem in het opkomen voor de rechten van het wetenschappelijk 
onderzoek niet heeft belemmerd, toch heeft zij hem steeds weer
houden de grenzen van de bevoegdheid van het menselijk kenver
mogen te overschrijden 37). Aan de verklaring van onderwerping 
aan het oordeel der kerk, die hij in het begin van zijn wetenschappe
lijke loopbaan aan zijn Exercitationes paradoxae deed voorafgaan 38), 
is hij tot zijn dood getrouw gebleven. Een dubbelzinnige houding 
kan men hem zeker niet verwijten. Dat in latere jaren, toen hij 
eindelijk aan de publicatie van zijn grote werken toe was, zijn 
denken Ininder avontuurlijk, zijn oordeel voorzichtiger was ge
worden, behoeft niet te verwonderen. 

Bij de voorbereiding van zijn reis naar de Nederlanden had 
Gassendi maatregelen genomen om het contact met zijn weten
schappelijke en andere relaties in Frankrijk en elders door zijn 
langdurige afwezigheid niet geheel te laten verbreken en op zijn 
verzoek hadden zijn vrienden de gebroeders Pierre (1582-1651) en 
Jacques (1586-1656) du Puy, beheerders van de bibliotheek van 
wijlen President J. A. de Thou (1553-1617) 39), zich bereid verklaard 
de post naar hem door te zenden waar hij zich ook zou bevinden (0). 

Op 19 december 1628 schreef Gassendi nog uit Parijs aan zijn 
vriend en beschermer Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-

815) Pintard, t.a.p., l, 154. 
38) R. Pintard, Modernisme, humanisme, libertinage, in: RHLF, XLVIII 

(1948), 1-51, aangehaald door R. Collier, in: Tricentenaire, 99-100. 
17) Zie hierover: Rochot, in: P. Gass., 31-33; R. Collier, Gassendi et Ze 

spiritualisme, ou Gassendi était-il un libertin? in: Tricentenaire, 97-133; 
R. Lebègue, Gassendi et Ze "libertinage", t.z.p., 202-203. 

88) "UtcUIIlque se res habeat ... committo semper meque et mea omnia 
judicio Unius Sanctae Catholicae Apostolicae Romanaeque Ecclesiae, cujus 
ego alumnus SUIIl et pro cujus fide SUIIl paratus fundere vitam CUIIl sanguine." 
Praefatw op de Exercitationes paradoxae, Opera, lIl, 100. 

89) Over de gebroeders du Puy: NEG, XV, 377; over J. A. de Thou: 
NEG, XLV, 255-262. 

40) Gassendi aan Wendelin, Leuven, 21 mei 1629, Opera, VI, 15. 
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1637) 41), die hem reeds in 1606 met een reis door de Nederlanden 
was voorgegaan, maar blijkens een brief aan Mersenne waren de 
reisgezellen reeds vóór Kerstmis uit de hoofdstad vertrokken 42). 
Een maand later, op 29 januari 1629, was men echter nog niet 
verder gevorderd dan Sedan 43). Gassendi had intussen zijn tijd 
niet onbenut gelaten. Enkele weken vóór zijn vertrek had Mersenne 
hem twee pas verschenen werkjes ter hand gesteld van den Engelsen 
medicus, alchimist en Rozekruiser Robert Fludd (1574-1637), 
getiteld Sophiae cum moria certamen (1629) en Summum bonum 
quod est verum magiae, cabalae, alchimiae verae et tratrum Roseae
Orucis verorum subjectum (1629), waarin Fludd zich op hogen toon 
verweerde tegen de critiek, die Mersenne zes jaar te voren in zijn 
Quaestiones celeberrimae in Genesim (1623) op hem gericht had. 
Na eerst de mening te hebben gevraagd van zijn ordebroeder 
François de la N oue, verzocht Mersenne, weinig bevredigd door 
diens uiterst beknopten brief van 20 november 1628 44), aan 
Gassendi zijn verdediging tegen Fludd op zich te nemen. Gassendi 
ontving dit verzoek, toen hij zich reeds op reis had begeven, maar 
ondanks de ongunstige omstandigheden, die hij in zijn antwoord 
aanvoert - de winter was ingevallen, het sneeuwde; herhaaldelijk 
moest van logement worden verwisseld, de gewone hulpmiddelen 
voor wetenschappelijk werk ontbraken, slechts weinige bibliotheken 
konden worden bezocht en de bagage kon niet met nog meer 
boeken worden belast 45) - heeft hij toch op de hem eigen omstan
dige en scherpzinnige wijze aan dit verzoek voldaan 46). Zijn ant
woord aan Mersenne, in een brief uit Charleville aan de Maas 47), 
gedateerd 4 februari 1629, is later onder den titel Epistolica Exer
citatio in druk verschenen (Par., 1630) en beslaat in de Opera omnia 
niet minder dan 57 bladzijden 48). Ik laat den inhoud van deze 
Exercitatio onbesproken; zij is voor de geschiedenis van de wijs
begeerte nauwelijke van enig belang en heeft in het werk van 
Gassendi slechts een episodisch karakter. Het gehele dispuut 
interesseerde hem per saldo maar matig. Van dogmatische bewe
ringen naar de ene en naar de andere zijde was hij nu eenmaal 
afkerig en niet zonder reden had hij in zijn brief aan Mersenne uit-

U) G. Cahen-Salvador, Un grand humaniste, Peiresc (1580-1637 J, Paria, 
1951; Gassendi aan Peiresc, Parijs, 19 dec. 1628, Gorr. Peiresc, IV, 196. 

42) Gassendi aan Mersenne, Charleville, 4 febr. 1629, Gorr. Mersenne, 
11, 181. 

48) Gorr. Mersenne, 11, 196. 
") Fr. de la Noue aan Mersenne, Parijs, 20 nov. 1628, Gorr. Mersenne-

lI, 132. 
45) Zie noot 42. 
") Over het dispuut Mersenne-Fludd-Gassendi: Sortais, 41-51. 
47) Zie noot 42. 
48) Opera, lIl, 211-268. 
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drukkelijk vooropgezet, dat hij niets aannam wat de grenzen van 
de loutere waarschijnlijkheid te buiten ging 49). Veel meer belang 
stelde hij in de waarnemingen, waartoe zijn reis hem de gelegenheid 
bood, maar bij gebrek aan instrumenten moest hij zich met een
voudige observatie tevreden stellen: zo gaf hij aan het slot van 
den juist genoemden brief aan Mersenne een uitvoerige beschrijving 
van den vorm van de sneeuwvlokken, die hij te Sedan had zien 
vallen; waarschijnlijk was door Kepier's pasverschenen De nive 
sexangula (1624) zijn aandacht daarop gevestigd. 

Nadat Gassendi zich aldus, dank zij het oponthoud te Sedan 
en te Charleville, dat Luillier hem tot dat doel goedgunstig had 
toegestaan 50), van een lastigen vriendendienst had gekweten, kon 
de reis worden voortgezet. Op 8 maart 1629 was Aken bereikt, 
waar Gassendi in een brief aan Jacques Gaffarel (1601-1681) voor 
het eerst iets van zijn plannen bloot gaf betreffende Epicurus 51). 
Vroeg of laat hoopt hij zijn beschouwingen over diens wijsbegeerte 
uit te geven, maar eerst nadat de rest van zijn Exercitationes tegen 
de Aristotelici is verschenen. Het zal een rehabilitatie worden van 
de Epicuristische ethiek, want met Seneca 62) is hij overtuigd, dat 
daarin hoogstaande en juiste ethische voorschriften worden gege
ven; de ongunstige reputatie van de school van Epicurus, ontstaan 
doordat men altijd weer het woord "genot" naar voren heeft 
geschoven en dat onjuist geïnterpreteerd heeft, is bepaald niet 
verdiend. Aan een herstel van de Epicuristische physica schijnt 
Gassendi toen nog niet te hebben gedacht. Nog minder stond hem 
toen reeds het denkbeeld voor den geest, dat het Epicurisme in 

.a) "Hoc unum velim pra.efari liceat meas me nugas et conjecturas 
nunquam venditare pro veritate ipsisaima. Tametsi enim tu me fere Pyrr
honium esse prohibes sicque semper urgere soles, quasi a.liquid habeam quod 
dogmatic (J) s proferam, vicissim tamen amicitia.e jure illud debes concedere, 
ut vivere in diem liceat et nihil unquam vel efferre vel excipere pra.eter fines 
mera.e probabilitatis." Ga.8sendi aan Mersenne (noot 42), 184-185; Opera, III, 
214; Rochot, in: P. Gas8., 76. - Bij de aangehaalde pa.ssa.ge merkt de Waard 
op (Corr. Mer8enne, II, 20~201): "Dès que Gassendi songe, non plus à 
combattre Aristote ou Fludd, mais à exprimer ses propres idées, la plupart 
de ses doutes s'évanouissent et à son pyrrhonisme universel succède un 
dogmatisme prudent et sage qui, tout en croyant à la vérité, sait faire au 
scepticisme sa part; ses tendances au probabilisme n'apparaissent plus guère 
dans la controverse qu'il a eue plus tard avec Descartes, dont il combat 
moins la doctrine que la méthode. (Dit laatste lijkt mij niet juist: wij staan 
hier voor de fundamentele tegenstelling tussen empirisme en rationalisme. 
F.S.) Elles sont tout à fait absentes de son Syntagma philo8ophicum." 

&0) Gassendi aan Mersenne (noot 42), 190. 
&1) Gassendi aan Gaffarel, Aken, 8 maart 1629, Opera, VI, 12 en Corr. 

Mersenne, II, 213. Deze brief is het antwoord op een schrijven van Gaffarel 
aan Gassendi, Aix, eind 1628, Corr. Mer8enne, II, 166, waarin Gaffarel zich 
op scherpe wijze uitliet over Mersenne. - Over Gaffarel, occultist en kabba
list, bibliothecaris van Richelieu: NBG, XVIII, 146-147. 

62) Seneca, De vita beata, 13. 
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zijn geheel geschikt zou kunnen zijn om in de scholen van het 
Westen het Aristotelisme als wijsgerige wereldverklaring te ver
vangen. Dat de nieuwe wijsbegeerte, die bestemd zou zijn om de 
plaats van het verouderde Aristotelisme in te nemen, aan de Oud
heid zou moeten worden ontleend, sprak voor hem evenzeer vanzelf 
als dat zij enerzijds aan de moderne natuurwetenschap het nood
zakelijke ontologische complement zou moeten verzekeren, ander
zijds niet in strijd zou mogen zijn met de kerkelijke leer. Op het 
Epicurisme was echter zijn keuze nog niet bepaald. 

Van Aken ging de reis na",r Luik, waar een bezoek werd ge
bracht aan den Jesuiet JealJ itoberti (1569-1651) 63), die na zijn 
onbesuisde aanvallen van enkele jaren tevoren op R. Goclenius en 
J. B. van Helmont tot rustiger bezigheden was teruggekeerd. 
Intussen had Roberti's aanklacht van Helmont een veroordeling 
door de Spaanse Inquisitie gekost; het onderzoek door de kerkelijke 
rechtbank van Mechelen was nog gaande; het zou eerst in 1646 
met een postume rehabilitatie van den beklaagde eindigen 64). 
Aangenomen mag worden, dat Gassendi zich met Roberti heeft 
onderhouden over kracht en zwakheid van het dierlijk magnetisme, 
waar de strijd over ging, maar dat hij zijn afwijzend oordeel over 
de theorieën van Goclenius en van Helmont terzake in meer ge
matigde termen heeft uitgedrukt dan door den onstuiInigen J esuiet 
enkele jaren tevoren was gedaan. 

Kort na het Inidden van mei hadden de reizigers Leuven bereikt. 
Hier wachtte Gassendi een ontvangst in het milieu van de "geleerde 
humanisten" uit de school van Justus Lipsius, die hun toch al zo 
uitgebreide eruditie niet beperkten tot de kennis van de klassieke 
Oudheid in haar gehelen omvang, maar ook openstonden voor de 
gegevens van het nieuwe empirische natuuronderzoek en zich zo 
goed als hun gast reeds eerder van Aristoteles en de leerstellingen 
der Scholastiek hadden losgemaakt 66). Met hen allen moet de 
bezoeker zich bijzonder verwant hebben gevoeld - Lipsius was 
ook een van zijn geliefde auteurs geweest - maar het meest wist 
hij zich getrokken tot diegenen onder hen, die zich evenals hij 
actief met waarnemingen op het gebied der astronomie hadden 
beziggehouden. Het valt namelijk op, dat hij te Leuven meer 
speciaal met enkele hoogleraren contact heeft gehad, die kort 
tevoren hun bevindingen en hun oordeel aangaande de komeet 
van 1618 schriftelijk hadden vastgelegd. Zo onderhield hij zich 

53) BNB, XIX, 515-532; DTC, XIII, 2754-2756. 
") F. Sassen, Jan Baptist van Helmont (1579-1644), SC, XX (1944), 

49-62. 
55) G. Monchamp, Histoire du Oartésianisme en Belgique, Brux.-St. Trond, 

1886, 19-23. 
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met Libert Froidmont of Fromundus (1587-1653) 56), toen nog 
hoogleraar in de wijsbegeerte aan het Paedagogium de Valk:, later 
(1634) opvolger van Cornelius Jansenius in de theologische facul~ 
teit. De disputen van Froidmont met de J esuieten, met Descartes, 
Voetius en Schoock 67) lagen nog in een verre toekomst, maar reeds 
eerder had hij door enkele kleinere geschriften blijk gegeven de 
astronoInÎsche en metereologische belangstelling van zijn bezoeker 
te delen. Zijn Dissertatio de Oometa anni 1618 (Antv., 1619) en zijn 
Metereologicorum libri VI (Antv., 1627) moeten aan Gassendi 
bekend zijn geweest; de eerste zou den schrijver later een present
exemplaar van Descartes' Discours de la méthode opleveren 68). 

Ook werd een bezoek gebracht bij den medicus Thomas Feyens 
of Fienus (1567-1631) 59), die evenals Froidmont over de komeet 
van 1618 had geschreven 60) en die zijn Fransen gast een exemplaar 
van zijn laatste werk over de bezieling van de menselijke vrucht 
ter hand stelde 61). Door hem zal Gassendi wellicht zijn geïntrodu
ceerd bij zijn ambtgenoot Pieter van de Casteele of Castellanus 
(1582-1632) 62), hoogleraar in de antieke wijsbegeerte aan het 
Collegium Trilingue en tegelijk titularis van een leerstoel in de 
faculteit der geneeskunde, die kort tevoren de onafhankelijkheid 
van Feyens tegenover Aristoteles en Galenus in Griekse verzen 
had bezongen 63). Ook had Castellanus (hetgeen Gassendi bijzonder 
moest interesseren) een encyclopaedisch werk over het gebruik van 
vlees in de Oudheid en in den nieuwen tijd en over de voedings
waarde en de geneeskracht van vlees op zijn naam staan 64). Ver
volgens kwamen aan de beurt Walter Driessens of Valerius Andreas 
(1588-1655) 66), bibliothecaris, hoogleraar in het Hebreeuws aan 
het Collegium Trilingue en tegelijk in de juridische facwteit, die 
kort tevoren de geleerde wereld verblijd had met zijn Bibliotheca 
Belgica (Lov., 1623), en de Cisterciënser moralist en astronoom 
J. Caramuel y Lobkowitz (1606-1682) 66), die door Pascal in de 
6de en de 7de van de Lettres Provinciales (1656) niet zonder reden 

") BNB, VII, 312--317; DTC, VI, 925-929. 
61) Monchamp, t.a.p., 45-61; A. C. Duker, Gisbertus Voetius, II, Ldn., 

1910, 79-85. 
68) Monchamp, t.a.p., 46, n. 2. 
69) BNB, VII, 47-49; Monchamp, t.a.p., 20-23. 
60) Th. Fienus, De cometa anni 1618, Antv. 1619. 
al) Th. Fienus, Pro sua de animatione foetus tertia die opinione, Lov., 1629. 
82) BNB, XXVI, 249-254. 
88) Tlc; uol Tijc; fPVUEWC; ,,(!vrplac; Wl~E "ûw{)ovc;; (r'aT' dyvwaTà :n:áÄat Elc; 

rpáoc; EluayayEiv oVr5èv 'A(!taTOTÉÀ1']C; èr5tr5á~aTo 1jr5è raÀ1']v6c; : Monchamp, t.a.p., 
23, n. 3. 

U) P. Castellanus, K(!Ewrpayla, sive de usu carnium libri IV, Antv. s.d. 
66) BNB,!, 281-290. 
66) DTC, II, 1709-1712; LTK, 112, 936; EI, VIII, 936; Sortais, 8, n. 2; 

Monchamp, t.a.p., 157- 166. 
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in de veroordeling van het laxisme der Jesuieten zou worden be
trokken; Alphonsus de Liguori zou hem later den titel geven van 
"princeps laxistarum", maar reeds in deze jaren koesterde hij een 
even grondigen afkeer van de Aristotelische wijsbegeerte als 
Gassendi. 

Het meest verlangend moet de Franse reiziger echter hebben 
uitgezien naar het bezoek bij Erycius Puteanus, in wiens vervallen 
gouverneurswoning "in arce" , op den Keizersberg, hij op vrijdag 
18 en maandag 21 mei te gast was. De Venlonaar Puteanus of 
van de Putte (1574-1646) 67), aan wien in 1606 de leeropdracht 
van Justus Lipsius in het Collegium Trilingue was toevertrouwd, 
had blijkens zijn drie jaar later verschenen Epicuri aliquot 8ententiae 
aculeatae e Diogene Laërtio excerptae het plan opgevat een ethiek 
naar Epicuristische beginselen op te bouwen, zonder echter de 
atomistische natuurphilosophie van Epicurus daarbij te betrekken. 
Het intussen vrijwel vergeten geschrift van Puteanus, dat als aan
hangsel bij een philologisch werkje was gepubliceerd 68), was in 
handen van Gassendi gekomen door beIniddeling van Peiresc, die 
Puteanus al uit Italië kende 69) en die van de belangstelling van 
Gassendi in de persoon en het werk van Epicurus op de hoogte 
was 70). Enkele maanden vóór zijn vertrek uit Frankrijk had 
Gassendi aan Puteanus zijn voornemen bekend gemaakt tot het 
schrijven van een apologie van den Grieksen wijsgeer, aan wiens 
leer hij een afzonderlijk boekdeel zeide te willen wijden, dat aan de 
Exercitati0ne8 Paradoxae adversus Ari8toteleo8 zou worden toege
voegd 71). Uit de aankondiging van dit plan aan Puteanus kan 
zomin als uit die aan Gaffarel 72) worden afgeleid, dat Gassendi 
toen reeds van zins was ook het atomisme van Epicurus tot nieuw 
leven te wekken, en het is weinig waarschijnlijk, dat hij door 
Puteanus, wiens Epicurisme per saldo niet verder was gegaan dan 
het overnemen van enkele weinig zeggende aansporingen tot het 
beoefenen van de deugd als zekerste waarborg voor het geluk, op 
deze gedachte zou zijn gebracht. Het moet Gassendi bij zijn bezoek 
duidelijk zijn geworden, dat Puteanus in de ethiek sinds lang weer 
tot het Stoïcijns gekleurde eclecticisme van zijn leermeester Lipsius 
was teruggekeerd en ondanks zijn niet aflatende bewondering voor 

17) NNBW, VI, 1153-1154; BNB, XVIII, 329-344; Th. Simar, Etude sur 
Erycius Puteanus conaidéré apécialement dans l'hiatoire de la philologie belge 
et dans Bon enseignement à l'univerBité de Louvain, Par.-Brux., 1909; Wbo in 
Ned., 112. 

18) Erycius Puteanus, ThyrBi PhiloteBii, Bive anwr laconiaBans, Lov., 1609. 
19) Simar, t.a.p., 3; R. Lebègue, LeB correapondants de PeireBc dans les 

anciens PaYB-Bas, Brux., 1943, 6. 
70) Gassendi aan Peiresc, Digne, 15 april 1626, Oorr. PeireBc, IV, 179. 
71) Gassendi aan Puteanus, Aix, 24 maart 1628, Opera, VI, 11. 
71) Zie blz. H, noot 51. 

274 



DE REIS VAN PIERRE GASSENDI IN DE NEDERLANDEN (1628-1629) 15 

Epicurus er toch niet meer aan dacht diens physica weer onder de 
aandacht van de wijsgerige wereld te brengen 73). Voor zijn moge
lijke plannen inzake de vernieuwing van het Epicurisme heeft het 
onderhoud met Puteanus hem weinig of niets opgeleverd. Mis
schien was de kasteelheer van den Keizersberg te zeer in beslag 
genomen door zijn moeilijkheden met de provisoren van het Col
legium Trilingue 74) om zich veel voor de voornemens van zijn 
bezoeker te interesseren. Daarbij moest Gassendi de teleurstellende 
ervaring opdoen, dat de antieke medaille in het bezit van zijn 
gastheer, die een beeltenis van Epicurus heette te vertonen, geen 
enkelen waarborg van echtheid bleek te bezitten 75). Later zal hij 
Puteanus enkel nog maar over enige tekstcritische kwesties betref
fende Diogenes Laërtius' weergave van de Epicuristische physica 
raadplegen 76). Een geestverwant in het Epicurisme heeft Gassendi 
in Puteanus niet meer gevonden. Misschien hebben zij nog het 
meest gesproken over de komeet van 1618, waarover ook Puteanus 
destijds zijn mening openbaar had gemaakt 77). 

Met astronomie waren Gassendi's gedachten trouwens op deze 
reis het meest bezig. Hij had dan ook gehoopt, vanuit Leuven den 
leermeester van zijn jeugd te Digne (1601-1604), Godfried Wendelin 
(1580-1667) 78), in diens pastorie te Beets te kunnen bezoeken, 
om de beschrijving van enkele recente waarnemingen op sterre
kundig gebied met hem te kunnen uitwisselen, maar de bezorgde 
Puteanus hield hem wegens het gevaar, dat van de rondtrekkende 
legerbenden dreigde, van de reis terug, zodat hij zich tot een 
schriftelijk contact met Wendelin moest beperken 79). 

Op woensdag 23 mei bezocht Gassendi te Antwerpen den deken 
van het kapittel van O.L. Vrouw, Aubert Ie Mire of Miraeus 
(1573-1640) 80), historicus en hagiograaf, om zich vervolgens naar 
Brussel te begeven, waar bezoeken bij J. J. Chiffiet (1588-1660) 81), 

78) In een brief aan Ga.ssendl, Leuven, 5 nov. 1636, Opera, VI, 393, 
heeft Puteanus bevestigd, dat hij van zijn vroeger plan ter zake had afgezien. 
Zijn Ktl(!taL &5~aL, Bive PhiloBOphia Epicuri is dan ook in portefeuille ge
bleven. 

74) Simar, t.a.p., 18. 
15) Simar, t.a.p., 43. 
'11) Ga.ssendiaan Puteanus, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 26; Parijs, 

14 dec., 1629, Opera, VI, 27. 
77) Simar, t.a.p., 110; G. Monchamp, Galilée et la Belgique, Bmx., 1892, 

13-77. 
78) BNB, XXVII, 18{}-184; J. Fr. Foppens, Bibliotheca Belgica, I, 

Bmx., 1739, 375-376; C. Le Paige, Un astronome belge du XVIIe Biècle: 
Gade/roy Wendelin, in: CieletTerre, XII (1891-92), 57-66, 81-90; L. de Berluc
Perrussis, Wendelin en Provence, Digne, 1890; Lebègue, Correspondanta de 
Peiresc, 24-29. 

"IV) Gassendi aan Wendelin, Leuven, 21 mei 1629, Opera, VI, 15. 
80) BNB, XIV, 882-895. 
81) BNB, IV, 74-75. 
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lijfarts van Aartshertogin Isabella en historicus, en bij J. B. van 
Helmont (1579-1644) 82) op het program stonden. Te Brussel 
hebben de reizigers zich opgehouden tot donderdag 7 juni en in 
die twee weken moet Gassendi ampel tijd hebben gehad om met 
de twee geleerden breedvoerig van gedachten te wisselen. Van 
Helmont zat nog Inidden in de moeilijkheden, die hem door toe
doen van den Jesuiet J. Roberti n.a.v. zijn De magnetica vulnerum 
curatione (Parijs, 1621) waren aangedaan 83). Zijn doorlopend plei
dooi voor ervaring, eigen onderzoek en zelfstandig denken en zijn 
afwijzing van de Aristotelische natuurphilosophie moeten hem 
reeds vroeger de sympathie van Gassendi hebben gewonnen. 
Daarentegen zouden wij a priori geneigd zijn aan te nemen, dat zijn 
voorliefde voor occultisme, symboliek en allegorieën en zijn mis
prijzen van het redelijk denken ten gunste van het onmiddellij;k 
inzicht zijn nuchteren en critischen bezoeker slechts matig hebben 
kunnen bekoren. Toch blijkt uit den brief, dien Gassendi op 10 juli 
1629 uit Amsterdam aan van Helmont adresseerde 84), dat hij de 
wetenschappelijke lichtgelovigheid van den Brusselsen medicus
hermetist tot op zekere hoogte deelde. Daar betuigt hij immers, 
het voor waarschijnlijk te houden, dat het mogelijk is een elixir te 
bereiden, dat den mens, zo al niet een eeuwig leven, dan toch een 
voortbestaan van zoveel eeuwen kan verzekeren, dat zijn leven 
hem als een eeuwigheid zal toeschijnen 85). Zelfs Descartes zou het 
later niet voor onmogelijk houden, dat de geneeskunde eens den 
mens "d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et 
même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse" zou 
bevrijden 86). Gassendi ging echter verder. Ook van de gedachte 
van een "steen der wijzen", waarmee uit allerlei stoffen goud kan 
worden gemaakt en waar van Helmont heel zijn leven naar zou 
blijven zoeken, was hij niet afkerig. 

Dat Gassendi's gesprekken met van Helmont behalve diens 
chemische onderzoekingen en therapeutische experimenten ook tot 
onderwerp hebben gehad de omstreden kwestie van het dierlijk 
magnetisme en van de occulte geneeskracht, die volgens van Hel
mont op grond van een bijzondere gunst van God aan bepaalde 
stoffen en ook aan somInige reliquieën van heiligen eigen zou zijn, 

82) BNB, VIII, 902-921; F. Sassen, Jan Baptist van Helrrwnt (zie noot 54) 
en de daar aangegeven litteratuur. 

83) Zie blz. 12. 
84) Gassendi aan van Helmont, Amsterdam, 10 juli 1629, Opera, VI, 19. 
85) "Videmus ... probabile fieri, parari posse Elixir, cuius usu homo 

possit, nisi aeternum tempus vivere, tot certe saecula durare, ut duratio 
homini possit videri quaedam aeternitas"; t.a.p. (noot 84). 

86) R . Descartes, Discours de la méthode, éd. E . Gilson, Paris, 1947, 62, 
447-448. 
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kunnen wij slechts vermoeden. Door den juistgenoemden brief zijn 
wij echter met zekerheid ingelicht over een ander punt, dat tussen 
de twee geleerden in bespreking is geweest en waartoe waarschijnlijk 
de reeds genoemde Keeo)(pay{a van den Leuvensen hoogleraar P. van 
de Casteele hun aanleiding heeft gegeven 87). Van Helmont heeft 
nJ. tegenover zijn Fransen gast in de laatste dagen van diens ver
blijf te Brussel, waarschijnlijk uit reactie op Gassendi's vegetarisch 
diOOt, de stelling verdedigd, dat de mens van nature een vleesetend 
wezen is. In den min of meer fideïstischen gedachtengang van 
Van Helmont, dien wij ons echter ten onrechte als een "gros 
Flamand à la Jordaans" zouden voorstellen, moet dit niet zo 
worden verstaan, dat met de middelen der rede het eten van vleeS 
als een wezenlijke functie van de menselijke natuur kan worden 
aangewezen, maar zo, dat uit 's mensen betrekking tot het eind .. 
doel, dat hem door de Openbaring bekend is, het vleeseten als nood
zakelijke eigenschap kan worden afgeleid. 

Gassendi heeft die stelling bestreden, niet zozeer, omdat hij 
van de ongerijmdheid daarvan overtuigd was, maar omdat hij zijn 
gastheer het genoegen van een opgewekte discussie niet wilde 
onthouden. Van Helmont heeft dan ook in het dispuut zoveel 
pleizier gehad, dat hij zijn gast na diens vertrek uit Brussel nog een 
Exercitatiuncula over dezelfde kwestie heeft nagestuurd, en Gas.., 
sendi zou het onheus hebben gevonden, als hij daar niet schriftelijk 
op had geantwoord 88). Hij wil er echter bij van Helmont van meet 
af geen twijfel over laten bestaan, dat hij niet gewoon is zijn eigen 
beweringen voor meer dan waarschijnlijk te houden en dat het 
voor hem ook in deze discUBsie slechts te doen zal zijn om het 
tegenover elkaar plaatsen van meer of minder waarschijnlijke 
meningen. Met het fideïsme van Van Helmont kan hij niet mee
gaan; wel geeft hij hem toe, dat uit de lichamelijke gesteldheid 
van den mens niets kan worden opgemaakt omtrent zijn boven
natuurlijke bestemming, maar anderzijds houdt hij eraan vast, dat 
uit die gesteldheid zuiver wetenschappelijk en onafhankelijk van 
de Openbaring enkele vermoedelijke conclusies kunnen worden 
getrokken met betrekking tot de natuurlijke functies van den mens, 
zoals het eten. De goddelijke Maker der natuur heeft daarin alles 
z6 doelmatig ingericht, dat niets zonder bepaalde bestemming is 
geschapen, en ons beperkte mensenverstand kan op het gebied der 
natuurkennis op geen veiliger wijze te werk gaan dan door een 
beroep te doen op de doeloorzaak 89). 

87) Zie noot 64. 
88) Analyse van de geda.chtenwisseling bij (J. Bougerel), Vie Ik Pierre 

Ga88endi, Paria, 1737, 45-57. 
8t) "Ut ... neque nobia homuncionibus tutius unquam argumentarim 

rebus Physicia licea.t, quam dum arguimus causa.m tinalem"; t.a.p. (noot 84). 
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Na een argumentum ad hominem, getrokken uit het feit, dat 
aan de eerste mensen in den staat der onschuld niet werd bevolen 
vlees of vis te eten, maar zich te voeden met de vruchten der 
bomen, uitgezonderd met die van den boom der kennis van goed 
en kwaad 90), steunt Gassendi's argumentatie tegen de stelling van 
Van Helmont verder dan ook op een vergelijking van de doel
matigheid van het gebit van den mens met die van de gebitten 
van vlees- en vruchtenetende dieren. Uit het feit, dat de mens 
vlees eet, mag zeker niet worden afgeleid, dat dit het hem door 
de natuur aangewezen voedsel is. Hij doet immers zoveel wat niet 
overeenkomstig of zelfs tegen zijn natuur is, en die slechte gewoonte 
is hem zó tot vlees en bloed geworden, dat de hem aangeboren 
aard welhaast in een andere natuur is omgeslagen. Heel de zorg 
van de wijsbegeerte en van de deugd is erop gericht, den mens 
weer naar het pad der natuur terug te roepen. Komt hier de 
Stoïcijnse ethiek even om den hoek kijken 1 Van een aanvaarding 
van · de ethische grondgedachten van Epicurus schijnt Gassendi 
hier nog heel ver verwijderd te zijn! Maar, zo gaat hij verder, als 
vlees het natuurlijke voedsel van den mens is, waarom eet hij het 
dan niet rauw, zoals het hem door de natuur wordt aangeboden 1 
En als de natuur gewild had, dat hij het vlees gekookt of gebraden 
gebruikte, waarom heeft zij dan niet tegelijk voor koks gezorgd, 
of het zelf zo klaar gemaakt als zij sommige vruchten heeft toe
bereid, die zonder aanwending van vuur een heerlijken smaak 
hebben1 En als men zegt, dat de natuur hier door de menselijke 
kunst moet worden aangevuld, waarom heeft de natuur de dieren 
dan beter behandeld dan ons 1 De dieren immers behoeven de hun 
passende spijzen niet kunstig te bereiden: door de natuur worden 
deze hun kant en klaar geleverd. Trouwens, de messen zijn uitge
vonden, omdat de natuur · ons geen tanden gegeven heeft, die 
geschikt zijn om vlees, ook wanneer het gekookt of gebraden is, 
te snijden. Zegt men, dat de rede aan den mens is geschonken om 
aan te vullen hetgeen aan de natuur ontbreekt, dan dient dat 
alleen maar om onszelf te verheffen. Eerst verwijten wij de natuur, 
dat zij ons niet voldoende heeft uitgerust, en dan prijzen wij ons
zelf, omdat wij dat tekort zo goed weten te verhelpen. 

Dit brengt Gassendi op een beschouwing van bredere strekking. 
Het moet hem van het hart, dat in alle bespiegelingen over de 
menselijke natuur steeds 's mensen fPtÄ.av-da om den hoek komt 
gluren. Stilzwijgend maken wij ons allen aan verheffing van onze 
natuur in zulk een mate schuldig, dat wij ons schamen, zodra 
ons dat bewust wordt. Hoe gemakkelijk noemen wij den mens een 

ao) GeneBi8, I, 29; Il, 17. 
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microcosmos, alsof dat praedicaat alleen aan hem toekwam! En, 
zo de "grandeur de l'homme" al hierin bestaat, dat hij zich wegens 
zijn redelijke en onsterfelijke ziel gelijk aan de engelen mag noemen, 
of, zoals de Psalmist het iets bescheidener uitdrukt, "een weinig 
minder dan de engelen" 111), verder heeft hij geen reden om zich 
tegenover de ervaarbare wereld, en met name tegenover de wereld 
van het levende, zo te verhovaardigen. Kijk naar het kleinste 
diertje : het bestaat uit dezelfde elementen en voedt zich met 
hetzelfde als wij; het leeft onder denzelfden hemel en omvat zo 
goed als de mens de tien categorieën. Denken wij er wel genoeg 
aan, dat in ons lichaam geen vlees, beenderen, aderen en slag
aderen, zenuwen, vezels, vliezen, vochten en ingewanden aanwezig 
zijn, die niet ook bij de apen worden aangetroffen 1 Zo zelfs, dat 
deze zich als niet minder gelijk en ongelijk aan den mens voordoen 
dan de mensen onderling. Xenocrates heeft het niet onaardig 
gezegd, dat, als de paarden de goden konden afbeelden, zij die 
met het voorkomen van paarden zouden voorstellen 112). Elk levend 
wezen immers houdt het voorkomen van zijn eigen soort voor het 
schoonste. Zoals wij derhalve het paard niet moeten geloven, 
wanneer het zich boven de andere dieren verheft, zo is er geen 
reden, den mens te geloven, wanneer hij hetzelfde doet, tenzij hij 
zich datgene wil laten verwijten, wat hij aan de andere levende 
wezens voor de voeten werpt. En als hij zich voor zijn voorrang 
boven de dieren beroept op de H.Schrift, dan zal hij toch moeten 
erkennen, dat de heerschappij, die hem oorspronkelijk over de 
dienm geschonken was, hem na den zondeval weer is ontnomen, 
of althans z6 is ingeperkt, dat hij nog maar over enkele onschade
lijke dieren te bevelen heeft en dat hij de overige ofwel in het 
geheel niet kan bedwingen, ofwel enkel door list en kunstgrepen, 
niet door een hem eigen koninklijke macht. 

Het gehele betoog is kenmerkend voor de voorzichtige en min 
of meer sceptische houding, die Gassendi ook in zijn andere ge
schriften tegenover de pretentieuze beweringen van de wetenschap 
van den voortijd pleegt aan te nemen. Enerzijds is hij niet over
tuigd van de uitzonderlijke positie, die de Scholastieke traditie, 

81) Psalm VIII, 6 ; Vulgata: "minuisti euro paulo minus ab angelis"; 
Statenbijbel: "gij hebt hem een weinig minder gema.a.kt dan de engelen" ; 
Canisiusbijbel: "toch hebt gij hem haast tot een godheid gemaakt". - V gl. 
Hebr. II, 7: hier wordt de Psalmtekst aangehaald volgens de Griekse ver
taling: 1}ÄáTTwO'aç atnov PeaxV Tt nae' dyyÉÄot1ç, hetgeen de Statenbijbel 
weergeeft als boven, de Canisiusbijbel als: "een korte tijd hebt gij hem 
beneden de engelen gesteld". 

82) Ga.ssendi vergist zich hier in den naam: de aangehaalde uitspraak 
is niet van Xenocrates, maar van Xenophanes : H. Diels, Die Fragmente der 
Voraokratiker, P, Berlin, 1912, Fr. 11 B 15; bij C. J. de Vogel, GreekPhiloaophy 
I, Ldn., 1950, Fr. 73 c. 
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mede op grond van religieuze overwegingen, in de wereld van het 
levende aan den mens had toegewezen, en wel omdat de ervaring 
z.i. daar tegen spreekt, anderzijds kan hij ook het fiere zelfbewust· 
zijn van zijn tijdgenoten, dat hen zo hoog deed opgeven van de 
grootheid en de kracht van den mens, niet delen, en wel omdat 
het besef van de creatuurlijkheid van het menselijke zijn hem 
daarvan terughoudt. 

Op 6 juni, daags vóór zijn vertrek uit Brussel, gaf Gassendi in 
een brief aan Feyens te Leuven 9S) zijn oordeel over het boek, dat 
deze hem bij zijn afscheid had meegegeven 94), een verdediging van 
de door Feyens al eerder in verschillende geschriften geponeerde 
stelling, dat de bezieling van de menselijke vrucht op den derden 
dag na de conceptie plaats heeft. Onder veel lofprijzingen laat 
Ga.ssendi zijn correspondent duidelijk verstaan, dat ook in deze 
naar zijn mening nooit met zekerheid een oordeel kan worden uit. 
gesproken, en dat, zo de theorie van Feyens waarschijnlijker is 
dan sommige andere, dat toch niet wil zeggen, dat zij op waarheid 
aanspraak mag maken. Zelf heeft Gassendi vroeger verschillende 
opvattingen over deze kwestie als min of meer waarschijnlijk aan .. 
gehangen. Nu wil hij niet verder gaan dan de uitspraak, dat de 
bezieling wel zal plaats hebben, zodra het mannelijk en het vrouwe· 
lijk element zich in den moederschoot tot één geheel hebben ver· 
bonden, maar of dit nu op den tweeden, den derden of op een 
anderen dag plaats heeft, waagt hij niet uit te maken. Intussen 
weet hij het in Feyens te waarderen, dat hij deze wijsgerige kwestie 
in zijn boek op zuiver wijsgerige wijze behandelt, zonder daarmee 
aan het gezag van het geloof in 't minst afbreuk te doen 95). Immers, 
wanneer het geloof ons iets voorhoudt, dan is het vermetel of zelfs 
dwaas, daar tegen in te gaan, maar waar het geen duidelijke uit· 
spraak doet, daar kan het in de wijsbegeerte slechts tot verwarring 
leiden, wanneer men zijn steun zoekt in de willekeurige conclusies, 
die de theologen uit die uitspraak believen te trekken. 

Een weinig zeggend briefje aan Puteanus, geschreven op den 
morgen van zijn vertrek uit Brussel, gaf Gassendi aan zijn uit· 
voerig epistel aan Feyens ter begeleiding mee 96). Alle voor hem 
bestemde post kan aan de gebroeders du Puy, ten huize van Presi
dent de Thou, worden geadresseerd; hij hoopt, dat Puteanus langs 
epistolairen weg de aangeknoopte vriendschap zal voortzetten. 

Uit dit briefje komen wij echter te weten, dat Gassendi van 

88) Ga.asendi aan Feyens, Brussel, 6 juni 1629, Opera, VI, 16. 
") Zie blz. 13, noot 61. 
9i) "Tu mibi, vel eo nomine commendandus maxime videris; quod 

philosophicam materiam pertra.ctes philosophice; id tamen cura.ns interea., 
ut SUB religioni majesta.s servetur" ; t.a.p. (noot 93). 

M) Ga.asendi aan Puteanus, Brussel, 7 juni 1629, Opera, VI, 17. 
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BruBSeI uit Gent en de zeekust bezocht heeft. In zijn verslag van 
de reis aan Peiresc wordt van dit uitstapje in het geheel geen meI· 
ding gemaakt. De machtige Gothische schoonheid van Gent heeft 
hem blijkbaar niet kunnen ontroeren. Wij weten zelfs niet, of hij 
de bekoring van Brugge ondergaan heeft. Ook de aanblik van de 
zee (misschien voor het eerst van zijn leven) heeft geen diepen 
indruk bij hem nagelaten. Van een sterk ontwikkeld gevoel voor 
het schone in kunst of natuur geeft hij trouwens in zijn werken of 
zijn brieven nergens blijk; de zucht naar weten schijnt de enige 
drift te zijn geweest, die hem bewoog. 

Op donderdag 14 juli was Ga.ssendi te BruBSeI terug, om daar 
echter spoedig weer te vertrekken. Zijn verder reisplan kunnen wij 
nauwkeurig volgen aan de hand van de beschrijving, die hij een 
maand later daarvan aan Peiresc zou leveren 97). Van BruBSel ging 
het naar Bergen in Henegouwen, waar de theoloog Jean Ie Prevost 
(1570-1634) 98), van de Sociëteit van Jesus, bezocht werd, ver
volgens over Valenciennes naar Dowaai, waar de reizigers ont
vangen werden door den kanselier van de universiteit, Georges 
Colveneer (1564-1649) 99) en verschillende hoogleraren, meer 
speciaal door den hoogbejaarden Andre van Hoye (1551-1631) 100), 

graecus en historicus, bekend door zijn veelvuldig opgevoerde 
Latijnse schooldrama's. Van Dowaai uit is Ga.ssendi te Atrecht 
de beroemde abdij van St. Vaast met haar belangrijke bibliotheek 
gaan bezichtigen. Daar ontmoette hij ook Pater Charles Malapert 
(1581-1630) 101), rector van het Jesuietencollege, niet minder 
bekend als gelegenheidsdichter dan door zijn wiskundige en astro
nomische werken, met name door zijn boek De maculis soUs, dat 
op het punt stond ter perse te gaan, maar dat eerst na den spoedig 
gevolgden dood van den schrijver zou verschijnen 102). Te Béthune 
werd het verblijf vergemakkelijkt door brieven van aanbeveling 
bij den gouverneur der stad, de Grémicourt. Aire-sur-Ia-Lys, in 
het huidige departement Pas-de-Calais, bood het merkwaardige 
schouwspel van de "drijvende eilanden", dat Gassendi op raad van 
Peiresc zich niet wilde laten ontgaan 103). 

Ten slotte werd Calais bereikt en daar scheepte het gezelschap 
zich op maandag 2 juli in met bestemming naar Noord-Nederland. 
Waarschijnlijk is de reis over zee gegaan tot Vlissingen en van daar 

17) Zie noot 32. 
88) DTC, IX, 440. 
118) BNB, IV, 311-313. 

100) BNB, IX, 570-574. 
101) BNB, XIII, 195-199. 
102) Corr. MerBenne, Il, 247. 
108) Beschrijving door Gaasendi in zijn brief aan Peiresc, Parijs, 28 a.ug. 

1629, Corr. Peiresc, IV, 204. 
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door de binnenwateren voortgezet naar den Haag. Het was Gassendi 
ontschoten, toen hij Middelburg passeerde, dat daar de oud· 
predikant en astronoom Philips Lansbergen (1561-1632) 104), 
bekend als verdediger van het stelsel van Copernicus, gevestigd 
was. In den Haag werd hij door den Fransen gezant Nicolas de 
Baugy (t 1640) 1(6), die sinds october van het vorig jaar bij de 
Staten-Generaal geaccrediteerd was, zo hartelijk ontvangen, dat 
Mersenne zich later verplicht voelde, in den brief, waarmede hij 
de toezending van de Epistolica Exercitatio van Gassendi bij wijze 
van inleiding deed vergezeld gaan, den diplomaat voor de aan zijn 
vriend bewezen gastvrijheid nadrukkelijk te bedanken 106). Op de 
gezondheid van de gemeenschappelijke vrienden en speciaal op die 
van Peiresc werd gedronken en de gezant gaf zijn bezoeker ver
schillende brieven van aanbeveling mede. Waarschijnlijk van den 
Haag uit werd een tochtje gemaakt naar Delft, waar in de Oude 
Kerk de voorbereidselen voor het grafmonument van Piet Hein 
in ogenschouw werden genomen 107). 

Twee of drie dagen bracht Gassendi te Leiden door. Daar gold 
zijn bezoek in de eerste plaats den bibliothecaris en hoogleraar in 
het Grieks en de geschiedenis, Daniël Heinsius (1580-1655) 108), die 
hem een presentexemplaar van zijn pasverschenen La/us asini 
vereerde 109). Maar hij zag ook Gerard Jan Vossius (1577-1649) 110), 
hoogleraar in de geschiedenis, de welsprekendheid en het Grieks, 
en wanneer hij dezen bij uitsluiting als "Ie bon Mr. Vossius" aan
duidt, dan mogen wij daarin niet enkel een dankbare herinnering 
beluisteren aan het gulle onthaal, dat hem in diens woning te beurt 
was gevallen, maar ook een waardering van het karakter van den 
"hooggeleerden Vos", die vele jaren later bij het sterven van zijn 
zoon Dionys van Vondel zulke troostrijke verzen in ontvangst te 
nemen zou krijgen. Bij den theoloog André Rivet of Rivetus 
(1572-1651) lll), met wien hij de vriendschap met Mersenne deelde, 
werd hij trouwens op niet minder gastvrije wijze ontvangen. Niet 

10') NNBW, 1I, 775-782. 
106) DBF, V, 925-926. 
108) Mersenne aan de Baugy, Paria, 26 april 1630, Gorr. Mersenne, 1I, 

438. 
107) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 11 sept. 1629, Gorr. Peiresc, IV, 214. 
108) NNBW, 1I, 554-557 . D. J. H. ter Horst, Daniel Heinsius, diss. Leiden, 

Utr.,1934. 
109) D. Heinsius, Laus asini, tertia parte auctior, Lugd. Bat., 1629; 

v. d. Horst, t.a.p., 102. 
110) ABW, XIX, 408-415; C. Roldanus, Gerard Johannes VosBÏus, DG, 

CXII (1949-1I), 43-59. 
lll) H. J. Honders, Andreas Rivetus als invloedrijk Gereformeerd theoloog 

in Holland's bloeitijd, 's-Grav., 1930; A. G. van Opstal, André Rivet, een 
invloedrijk Hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik, diss. A'dam, V.U., 
Harderwijk, 1937; Cohen, t.a.p., 293-310. 
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alleen de reeds genoemden, maar ook de medici Otto Heurnius 
(1577-1652) U2) en Adolph Vorstius (1597-1663) llS) gaven zich 
veel moeite om den Fransen reiziger de bezienswaardigheden van 
stad en academie te tonen; zo bezochten zij met hem de kerken, 
het theatrum anatomicum en den hortus. Van Jacobus Golius 
(1596-1667) ll4), hoogleraar in het Arabisch (1625) en sinds kort 
(1629) ook in de wiskunde, die onlangs met een schat van boeken 
en handschriften uit het Midden-Oosten was teruggekeerd 1ló), 
spreekt Gassendi in zijn reisverslag aan Peiresc in het geheel niet. 
Uit den brief, dien hij op 14 sept. 1629 uit Parijs aan Golius 
schreef U6) en die het begin geweest is van een correspondentie, 
welke zich over bijna drie jaren heeft uitgestrekt 117), weten wij 
echter, dat hij zich wel degelijk met den Leidsen Arabist over de 
meegebrachte Oosterse handschriften heeft onderhouden; in een 
brief van Mersenne aan Rivet, dd. 13 sept. 1629, wordt dit terloops 
nog bevestigd llB). Het valt daarentegen op, dat Gassendi blijkbaar 
geen behoefte gevoeld heeft, zich te Leiden met den hoogleraar in 
de wijsbegeerte, Franco Burgersdijck (1590-1635) 119) in verbinding 
te stellen. Wellicht was het hem uit de enkele jaren tevoren ver
schenen Idea philosophiae naturalis (1624) bekend, dat Burgersdijck, 
hoezeer ook voorstander van een eigentijds en progressief Aristote
lisme, toch nog niet aan de gedachte van een zelfstandig natuur
onderzoek was toegekomen; reeds dat moest voor Gassendi vol
doende zijn om aan een gesprek met Burgersdijck geen waarde te 
hechten. 

Van het verschil in religieuze belijdenis tussen hem en zijn 
Leidse gastheren maakt Gassendi in het geheel geen gewag. Maar 
ook afgezien daarvan moet hij zich in de Athenae Batavae minder 
onder geestverwanten gevoeld hebben dan te Leuven, waar het 

lU) NNBW, IV, 747-748. 
118) M.Siegenbeek, Ge8chiedeniB der Leidsche Hooge8clwol, Ldn., 1832, 

lI, T. & B., 112. 
lU) NNBW, X, 287-289. 
116) P. C. Molhuysen, Ge8chiedeniB der Univeraiteits-Bibliotheek te Leiden, 

Ldn., 1905, 24-26; Catalogus librirum quos ex Oriente nuper advexit Jac. 
Golius, Par., 1630 (volgens NNBW, X, 288 zou deze Catalogus door Gassendi 
zijn samengesteld); Libri m8S. Arabici quos ex Oriente advexit J. Golius, cum 
genuiniB ArabiciB eorundem tituliB, in: Catalogus bibliothecae publicae Lugduno
Batavae, Lugd. Bat., 1640; Lebègue, Correspondants de Peire8c, 61. 

118) Gassendi aan Golius, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 25. 
117) Golius aan Gassendi, den Haag, 25 dec., 1629, Opera, v.I, 394; 

idem, zonder plaats, januari 1630, Opera, VI, 396; Gassendi aan Golius, 
Parijs, 8 febr. 1630, Opera, VI, 28; idem, 8 maart 1630, Opera, VI, 31; idem, 
6 sept. 1630, Opera, VI, 38; idem 2 april 1632, Opera, VI, 46. 

118) Mersenne aan Rivet, Parijs, 13 sept. 1629, Corr. Mersenne, lI, 269. 
118) NNBW, VII, 229; P . A. G. Dibon, L'enseignement philosophique dans 

leB univeraités néerlandaiBe8 à l'époque pré-cartésienne (1575-1650), diss. 
Leiden, A'dam-Paris, 1954,90-116; Wbo in Ned., 125-126. 
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zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en de omkeer in de wijs
gerige denkbeelden reeds zoveel verder waren voortgeschreden\ 
Wij mogen aannemen, dat hij zich althans met Vossius ook over 
wijsbegeerte heeft onderhouden; deze zal zich n.l. bijna dertien 
jaren later nog herinneren, dat zijn bezoeker hem een spoedig ver
schijnen van zijn commentaren op de philosophie van Epicurus in 
het uitzicht heeft gesteld 120). Het moet echter Gassendi bij dit 
onderhoud duidelijk zijn geworden, dat Vossius aan het zeer schoolse 
Aristotelisme, waarin hij te Leiden door Petrus Molinaeus (1568-
1658) was opgeleid, ook in latere jaren steeds trouw was geble
ven 121). Heinsius had bij zijn studies over de Ethica en de Politica 
van Aristoteles 122) geen blijk gegeven van enige behoefte om van 
de grondbeginselen van den meester af te wijken. De bepaling van 
de Statuten, die bij het wijsgerig onderwijs aan de Leidse hoge
school het volgen van Aristoteles bij uitsluiting voorschreef, was 
trouwens ten tijde van Gassendi's bezoek nog niet aangevochten. 
Wel kan uit een brief van den jonggestorven Willibrord Snellius 
(1591-1626) aan Gassendi 123), naar aanleiding van de toezending 
van diens Exercitationes paradoxae, worden opgemaakt, dat door 
de beoefenaars van de exacte wetenschappen te Leiden ondanks 
het verzet van de vertegenwoordigers van de officiële wijsbegeerte 
reeds toen vrijelijk critiek op Aristoteles werd uitgebracht. Bij 
geen van de hoogleraren, die Gassendi te Leiden ontmoette, zal het 
echter zijn opgekomen, dat er een andere wijsbegeerte dan die van 
Aristoteles aan de acadeInÏsche vorInÏng in de andere faculteiten 
ten grondslag zou kunnen worden gelegd. Nog minder zullen zij 
hebben vermoed, dat de wijsbegeerte buiten haar propaedeutische 
opdracht nog een andere taak te vervullen zou kunnen hebben. Een 
passage in een brief van Gassendi aan Golius, dd. 8 maart 1630 124), 

waarin hij zich misprijzend uitlaat over de vulgaris philosophia, die 
niet leert de wijsheid om haar zelfs wil te zoeken, maar zich alleen 
als een elcraywytxóV tot de z.g. hogere faculteiten laat gebruiken, 
doet echter vermoeden, dat wezen en taak der wijsbegeerte tijdens 
Gassendi's verblijf te Leiden wel in discussie zijn geweest. Instem
InÏng met zijn geavanceerde denkbeelden, die de te Leiden voorge
schreven schoolphilosophie zover vooruit waren, zal Gassendi daar
bij wel niet hebben gevonden. 

120) Sorbière aan Gaasendi, Amsterdam, 8 juni 1642, Opera, VI, 447. 
121) Wbo in Ned., 139. 
112) D. HeinBius, Ethicorum Nicomachorum Paraphrasis incerto auctore, 

antiquo et eximio peripatetico ... graece edita, emendata et latine reddita, 
Lugd. Bat., 1607; AristoteliB Politicorum libri VIII cum perpetua in omnes 
libro8 paraphraai, Lugd. Bat., 1621. 

128) W. Snellius aan Gaasendi, Leiden, 2 mei 1625, Opera, VI, 391. 
124) Gassendi aan Golius, Parijs, 8 maart 1630, Opera, VI, 31. 
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Wij weten niet, of men hem ook heeft gesproken over de schok
kende gebeurtenissen, die een tiental jaren tevoren de faculteit der 
vrije kunsten zo in beroering hadden gebracht, toen de drie fun
gerende hoogleraren in de wijsbegeerte, Gilbertus Jacchaeus (1578-
1628) 125), Caspar Barlaeus (1584-1648) 126) en Petrus Bertius 
(1565-1629) 127) , wegens hun sympathie met de denkbeelden der 
Remonstranten uit hun ambt waren ontzet 126). Uit een brief van 
Gassendi aan Peiresc 129) kan worden opgemaakt, dat hij Bertim, 
die sinds 1622 een leerstoel in de wiskunde aan het Collège Royal 
te Parijs bekleedde en daar in 1629 is overleden, persoonlijk heeft 
gekend. Indien hij zelf dit delicate onderwerp te Leiden heeft 
aangeroerd, dan zal V08sius, die in 1619 om gelijke reden als regent 
van het Staten-College was ontslagen, hem wel met een "infandum 
(regina) jubes renovare dolorem" het zwijgen hebben opgelegd. 
Door de wisseling der personen was overigens in den geest van het 
wijsgerig onderwijs en in de positie van de wijsbegeerte in het 
kader van de universitaire organisatie generlei verandering ge
bracht. 

Van Leiden werd de reis voortgezet naar Amsterdam, waar het 
gezelschap waarschijnlijk op 8 juli is gearriveerd. Hier is de ont
moeting met den jongen Zuid-Nederlander Henri Reneri of Rene
rius (1593-1639) lSO), toen nog huisonderwijzer te Amsterdam, 
later hoogleraar te Deventer en te Utrecht, die hem door Rivetus 
was aanbevolen 1Sl), aanleiding geworden, dat gedurende zijn 
verdere reis in de Nederlanden en nog lang daarna Gassendi's 
aandacht in hoofdzaak bezig is gehouden door een onderwerp uit 
de astronomie, dat der parhelia. 

Het verschijnsel van de parhelia of bijzonnen, een van de 
optische verschijnselen, die door breking en terugkaatsing van het 
licht der zon in ijskristallen wolken worden teweeg gebracht, was 
op 20 maart 1629 door den Duitsen Jeswet Christoph Scheiner 
(1573-1650) te Frascati bij Rome voor het eerst waargenomen. 

116) NNBW, I, 1197-1198; J. P. N. Land, Schotsche wijsgeeren aan Neder
landsche Hoogescholen, VMKAW, 1878, 173-179. 

1118) NNBW, I1, 67-70; J. A. Worp, Gaspar van Baerle, in: Oud-Holland, 
III (1885), 241-265, IV (1886),24-40, 172-189,241-261, V (1887), 93-127, 
VI (1888), 87-103, 241-276, VII (1889), 89-129. 

127) NNBW, I, 320-323; H . J. Allard, Petrus Bertius, hoogleeraar aan de 
Leidsche Academie, in: Studien, III (1870), nr. IV; over de rol van Peiresc 
bij den overgang van Bertius naar het Katholicisme: Lebègue, Gorrespondants 
de Peiresc, 58-60. 

1118) F. Sassen, Het oudste wijsgeerig onderwijs te Leiden (1575-1619 J, 
MNAW, 1940,41. 

1211) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 13 nov. 1629, Gorr. Peiresc, IV, 234. 
180) NNBW, 1I, 1191-1193; F. Sassen, Henricus Renerius, de eerste 

"Gartesiaansche" hoogleeraar te Utrecht, MNAW, 1941. 
181) Gassendi aan Renerius, Parijs, 8 febr. 1630, Opera, VI, 29. 
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Kort daarna zond kardinaal Francesco Barberini (1597-1679) 132), 

prefect van de Vaticaanse bibliotheek, een beschrijving van deze 
waarneming aan Peiresc. Deze liet ze vermenigvuldigen en zond 
er door beIniddeling van de gebroeders du Puy enkele afdrukken 
van aan Gassendi, die ze op 18 mei te Leuven ontving 133). In een 
(onuitgegeven) brief uit Aix, dd. 19 mei 1629, lichtte Peiresc ver
volgens zijn vriend nader in over hetgeen reeds in de Oudheid over 
de parhelia bekend was 134). 

Eén exemplaar van de beschrijving liet Gassendi bij zijn brief 
van 21 mei 1629 aan Wendelin toekomen 135) en één toonde hij 
tijdens zijn verblijf te Amsterdam aan den medicus-journalist en 
Rozekruiser NicolaasJansz. van Wassenaer (± 1570-1630) 136), met 
wien hij door bemiddeling van Renerius kennis had gemaakt 137). 

Van Wassenaar haastte zich daar een copie van te laten maken en 
zegde toe, de beschrijving in de eerstkomende aflevering van zijn 
halfjaarlijks Historisch Verhael op te nemen 138). Toen de boek
handelaar Hessel Gerritsz. (1581-1632), die daar de platen voor 
moest snijden en die er ook wel voor voelde, de beschrijving van 
het verschijnsel der parhelia afzonderlijk als brochure uit te geven, 
Gassendi verzocht daar een korte verklaring van de oorzaken van 
het verschijnsel aan toe te voegen, wist deze voorlopig niet beter 
te doen dan mondeling te herhalen, wat hij kort tevoren aan 
Peiresc daarover had geschreven 139). Maar al spoedig liet hij zich 
door Renerius en van Wassenaar tot de toezegging bewegen, die 
overigens geheel met zijn eigen wensen overeen kwam, om zijn ver
klaring in meer verzorgden vorm op papier te zetten, zodat zij door 
Gerritsz samen met de beschrijving zou kunnen worden gepubli
ceerd 140); de voorgenomen plaatsing in het Historisch Verhael was 
daarmee van de baan. 

In twee dagen heeft deze hele geschiedenis zich afgespeeld: reeds 
op dinsdag 10 juli is Gassendi uit AIn8terdam naar Utrecht ver
trokken. Intussen had hij nog gelegenheid gevonden, in de Nieuwe 
Kerk het grafmonument van AdIniraal Jacob van Heemskerk 
(1567-1607) te bezichtigen 141), in den boekhandel van Hendrik 

182) DHGE, VI, 644. 
188) Gassendi aan Wendelin, Leuven, 21 mei 1629, Opera, VI, 15. 
13') Corr. Mersenne, 11, 247. 
186) Zie noot 133. 
131) NNBW, VIII, 1307-1308; "On pense si Gassend, qui vient de 

réfuter Ie Rose-Croix anglais Fludd ... est heureux de mettre la main sur 
un Rose-Croix hollandais authentique", Cohen, t.a.p., 448. 

187) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 21 juli 1630, Corr. Peiresc, IV, 241. 
188) Gassendi aan Peiresc, Brussel, 21 juli 1629, Corr. Peiresc, IV, 198, 

Corr. Mersenne, 11, 241 en Beeck:man, Journal, IV, 152. 
139) t.z.p. 
HO) Gassendi aan Renerius, den Haag, 14 juli 1629, Opera, VI, 24. 
UI) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 11 sept. 1629, Corr. Peiresc, IV, 214. 
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Hondius (1597-na 1644) 142) "In den Atlas" op den Dam de door 
dezen uitgegeven kaarten van Frankrijk te gaan zien en met 
Hondius' concurrent Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) 143) op het 
Damrak een bespreking te voeren over de nieuwe hemelglobe, die 
Blaeu over enkele maanden op de markt hoopte te brengen 144). 
Op den morgen van zijn vertrek verzond hij den langen brief aan 
van Helmont, waarover reeds is gesproken 145). Het blijkt, dat het 
toen nog niet bij hem vast stond, of hij rechtstreeks uit Noord
Nederland naar Calais zou terug keren dan wel of hij de terugreis 
via de Zuidelijke Nederlanden zou maken. In het eerste geval zou 
hij van Helmont terstond na aankomst te Calais bericht zenden, 
in het tweede hoopt hij hem te Brussel nog te bezoeken. Hij vindt, 
dat hij nu wel lang genoeg in de Republiek vertoefd heeft en als 
hij Utrecht nog gezien heeft en het legerkamp voor de poorten van 
den Bosch nog heeft bezocht, dan is er nauwelijks meer iets, dat 
hem hier nog kan ophouden. 

Kort na het vertrek van Gassendi uit Amsterdam en waarschijn
lijk reeds in de tweede helft van juli 1629 kreeg Renerius bezoek 
van René Descartes, die zich enkele maanden geleden in de Repu
bliek had gevestigd 146) en met wien hij in maart 1629 door Rivet 
in contact was gebracht 147). Achteraf lijkt het te betreuren, dat 
Gassendi Descartes, dien hij naar zijn eigen zeggen te voren maar 
een enkele keer had gesproken, in de Nederlanden niet heeft ont
moet 148); indien dit wel het geval was geweest, zouden wellicht 
enkele gebeurtenissen in de geschiedenis der wijsbegeerte anders 
zijn gelopen. Hoe het zij, de vraag, die Renerius aan Descartes 
voorlegde met betrekking tot het verschijnsel der parhelia, waarvan 
hij hem een beschrijving ter hand kon stellen, is voor den wijsgeer 
aanleiding geworden tot het samenstellen van zijn Traité des 
météores, waarvoor hij zelfs het werk aan wat later de Meditationes 
de prima philosophia zouden worden, heeft onderbroken 149). Hier 

US) NNBW, VIII, 807. 
148) WPE8, IV, 275. 
144) Misschien was de plaat, opgedragen aan Blaeu, die Ph. Lansbergen 

(zie noot 104) aan zijn Bedenckingen op den dagelyckBchen loop van den 
aerdtcloot (Middelburg, 1629) toevoegde, een afbeelding van deze globe: 
zie NNBW, II, 779. 

lUl Zie noot 84. 
1U) Op 16 april 1629 had Descartes zich aan de hogeschool te Franeker 

als student laten inschrijven en op 18 juli van dat jaar verbleef hij nog te 
Franeker; Corr. Mersenne, II, 255. 

147) De mededeling in mijn Henricus Renerius (noot 130), 12, dat Renerius 
in den winter 1628-29 door Beeckman in contact met Descartes was gebracht, 
is onjuist. 

148) "Rarum illum virum vix semel coram affari licuit"; Gassendi aan 
Renerius, Parijs, 22 nov. 1630, Opera, VI, 41 en Corr. Mersenne, II, 557 . 
. 149) Descartes aan Mersenne, Amsterdam, 6oct. 1629, Descartes, Oeuvres, 

I, 22 en Corr. Mersenne, II, 299; Cohen, t.a.p., 450. 
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mogen wij van een gelukkig samentreffen spreken. Aan het Traité 
immers, te zamen met de Dioptrique en de Géométrie, danken wij 
de onsterfelijke voorrede, die Descartes aan de drie verhandelingen 
meende te moeten doen voorafgaan en die als Discours de la M étlwde 
de werkjes, die als "essaÏs" van zijn methodische beginselen moesten 
dienen, sinds lang heeft overleefd. In de afwijkende verklaring, 
die Descartes in zijn Traité des météores aan het verschijnsel der 
parhelia meende te moeten geven, zonder den naam van Gassendi 
daarbij ook maar te noemen, is echter waarschijnlijk de oorsprong 
te zoeken van de onenigheid tussen hem en Gassendi, die later in 
zo scherpe vormen zou losbreken. 

Gassendi bad intussen zijn reis vervolgd. Te Utrecht had hij 
naar zijn zeggen geen belangrijke personen aangetroffen 150) en al 
spoedig was hij van daar naar Leiden en vervolgens naar den Haag 
teruggekeerd. Waarschijnlijk heeft hij te Leiden Vossius nog eens 
bezocht 161). Bij al dat reizen en trekken had hij echter zijn tijd 
weten te benutten voor het redigeren van zijn verklaring van de 
parhelia en op 14 juli kon hij die, op het punt van vertrek uit 
den Haag, met een kort begeleidend briefje aan Renerius ter publi
catie doen toekomen lli2). 

Van de Nederlandse uitgave, bij Hessel Gerritsz. te Amsterdam 
zonder datum verschenen 153), heeft Gassendi niet veel pleizier 
beleefd. Op II december 1629 kon hij uit Parijs het eerste exemplaar 
aan zijn vriend Peiresc toezenden lM), maar niet zonder een zeker 
InÏsnoegen over de wijze van uitvoering te laten blijken. Wanneer 
hij het echter laat voorkomen, alsof de uitgave zonder zijn toestem
ming had plaatsgehad, dan is hij niet geheel eerlijk: de juist aan
gehaalde brief aan Renerius van 14 juli 1629 is er om dat te be
wijzen. Hij zou er later zoals wij nog zien zullen, bij Peiresc nog 
uitvoerig op terugkomen. Renerius moet intussen wel hebben 
begrepen, dat de Amsterdamse uitgave Gassendi niet naar den 
zin zou zijn. Hij had, zo schreef hij hem op 6 januari 1630 uit 
Leiden 156), bijzonder veel moeite besteed om te zorgen, dat deze 
proeve van Gassendi's geleerdheid even helder voor de wereld 
zou komen te schijnen als het verschijnsel zelf voor de Romeinen. 

1.60) Gassendi aan Peiresc, Brussel, 21 juli 1629: zie noot 138. 
1.61) Vossius schrijft: "Cujus (Gassendi) singularem et multijugam 

eruditionem non potui non mirari, cum Belgicam hanc lustrans anno 1629, 
inter alios me non semel salutatione et alloquio suavissimo dignaretur". 
De universae mathesws natura et constitutione, A'dam, 1660, 389. 

1.62) Gassendi aan Renerius, den Haag 14 juli 1629, Opera, VI, 24. 
1.68) Plwenomenon rarum Romae observatum 20 martii anno 1629. Sub· 

iuncta est oousarum explicatio brevis Glarissimi Philosophi et Mathematici 
D. Petri Gassendi ad IUustrissimum Gardinalem Barbarini (sic). 

166) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 11 dec. 1629, Gorr. Peiresc, IV, 236. 
1.66) Renerius aan Gassendi, Leiden, 6 jan. 1630, Opera, VI, 395. 

288 



DE REIS VAN PIERRE GASSENDI IN DE NEDERLANDEN (1628-1629) 29 

Verschillende keren had hij . daartoe den drukker bezocht, maar 
toen deze eindelijk tijd had om zich aan het werk te gaan wijden, 
moest Renerius zelf uit Amsterdam vertrekken: hij heeft inderdaad 
in het najaar van 1629 een betrekking als huisonderwijzer te 
Leiden aangenomen en is op 13 october van dat jaar als student 
in de wiskunde aan de Leidse hogeschool ingeschreven 156). Dien
tengevolge moest de correctie van de drukproeven aan een ander, 
"amicus fidelis, sed indoctus" 167), worden overgelaten. En toen de 
eerste exemplaren verzonden moesten worden, was Renerius door 
zijn nieuwe betrekking zo in beslag genomen, dat hij daar zelfs geen 
brief ter begeleiding aan kon meegeven. Nu vraagt Gassendi 12 
exemplaren, hetgeen weer nieuwe moeilijkheden oplevert. In de 
Kerstvacantie is hij weer in Amsterdam geweest, terstond nadat 
Rivet hem den desbetreffenden brief van Gassendi had overhan
digd, maar voor de derde maal moest hij door een ander laten 
doen, hetgeen Gassendi hem zelf wilde laten verrichten. Dat is 
echter van geen belang, meent Renerius, mits het maar goed ge
beurt. De gevraagde exemplaren zullen op den zelfden dag door 
een ander aan Gassendi worden toegezonden als waarop Renerius 
het zelf zou gedaan hebben, indien hij langer te Amsterdam had 
kunnen blijven. 

Gassendi was beleefd en welwillend genoeg om zich van de ver
ontschuldigingen van Renerius met enkele vriendelijke woorden af 
te maken 156). Hij heeft veel liever, dat er drukfouten in zijn boekje 
zijn blijven zitten, dan dat het Renerius last zou hebben bezorgd 
ze weg te werken. De zaak is van geen belang en er had niet zo veel 
zorg over gemaakt behoeven te worden . . 

Men krijgt den indruk, dat dit van de zijde van Gassendi wel 
gemeend is, en zeker heeft Renerius diens sympathie · door het 
gebeurde niet verspeeld. In den zelf den brief immers geeft Gassendi 
niet alleen een uitvoerig antwoord op de vra.gen van Renerius aan
gaande de methode, die hij bij het onderwijs van zijn leerlingen 
zou volgen 169), maar deelt hij hem ook met een vaderlijk gebaar 
enkele andere raadgevingen uit. Zo meent hij, dat Renerius zich 
voor rijker dan geheel Indië zal kunnen houden, wanneer hij besluit 
zijn leven ongehuwd door te brengen. Hij zegt dat natuurlijk niet 
uit afkeer van het huwelijk of om dit af te raden, zo de neiging van 
Renerius hem daartoe doet overhellen. Hij wil alleen maar erop 
wijzen, dat degene, die de zorg voor vrouwen kinderen op zich 

161) Sassen, Henricus Renerius, 14. 
167) Cohen, t.a.p., 453, heeft gelezen: "Wl ami fidèle et savant" (sic) 

en acht het mogelijk, dat Desca.rtes bedoeld is! 
158) Ga.ssendi aan Renerius, Parijs, 8 febr. 1630, Opera, VI, 29. 
ua) Sa.ssen, Henricus Renerius, 14-15. 
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neemt, zich daarmede ook bij voortduring de inspanning voor de 
verbetering van zijn financiële positie op den hals haalt. En juist 
dit vormt, naar Gassendi meent, voor iemand, die werkelijk vrij 
wil zijn en die de geschiktheid bezit voor het beoefenen van de 
wijsbegeerte - zoals dat bij Renerius het geval is - een zeer 
ernstig beletsel. Laat hem maar eens bij zichzelf te rade gaan: hij 
kent zich zelf toch immers het best. 

De voormalige seminarist Renerius, die vijftien jaar te voren 
zijn toog aan den kapstok had gehangen en tot den Hervormden 
godsdienst was overgegaan, heeft de raadgeving van den Katho
lieken priester Gassendi, die door een tekst van Hieronymus schijnt 
te zijn ingegeven 160), in den wind geslagen: hij is twee maal ge
huwd geweest, eerst in 1632, daarna in 1638 161). De troost van 
Gassendi bij de teleurstelling, die hij kort te voren had ondervonden, 
toen de opvolging van G. Jacchaeus op den leerstoel der ethica 
te Leiden hem was ontgaan 162), moet Renerius echter goed gedaan 
hebben. Het professoraat, zo las hij in Gassendi's brief, is wel een 
meer aanzienlijke functie dan die hij nu bekleedt, maar zij legt ook 
veel meer beslag op den tijd van den functionaris; daar komt nog 
bij, dat de philosophie, die nu in de scholen gedoceerd wordt, op 
een comedie dreigt te gaan lijken. Niets is zeker dien groten naam 
minder waardig dan wat heden te dage philosophie genoemd 
wordt, lees: de Aristotelische, die te Leiden door de Statuten is 
voorgeschreven. De echte wijsbegeerte is bijna uit de handen van 
de mensen ontsnapt en vindt in stilte en verborgenheid nog slechts 
bij weinigen een toevlucht. Welke die "echte" wijsbegeerte is, daar 
laat Gassendi zich niet over uit. Maar als Renerius den hem gegeven 
raad heeft opgevolgd om die alleen aan te hangen en zich daar 
alleen aan te wijden, dan kan uit zijn later werk als hoogleraar te 
Utrecht worden opgemaakt, dat Gassendi met "echte" wijsbegeerte 
niets anders bedoeld heeft dan zelfstandig natuuronderzoek volgens 
een weloverwogen methode 163). 

In een brief van Gassendi aan Renerius van 6 sept. 1630 164) lezen 
wij, dat zijn Leidse vriend hem een schema van zulk een · methode 
in dichtvorm heeft voorgelegd. Over deze Analysis, zoals zij 
betiteld wordt, is Gassendi best te spreken. Zij lijkt hem ruimer van 
opzet dan de methode van Ramus, die, hoe verdienstelijk ook, 
zich van de Aristotelische denkvormen, die zij pretendeert te be-

ISO) "Non est uxor dueenda sapienti. Primum enim impediri studia 
philosophiae; nee posse quemquam libris et uxori pariter inservire"; Hiero
nymus, Adver8U8 Jovinianum, I, 47, Migne, Patrologia Latina, XXIII, 276. 

In) Sassen, Henricua Renerius, 44-45. 
182) t.z.p., 13-14. 
lsa) t.z.p., 47. 
18&) Ga.ssendi aan Renerius, Parijs, 6 sept. 1630, Opera, VI, 37. 
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strijden, toch niet geheel heeft weten los te maken 1~). De menselijke 
geest is immers te vindingrijk om zich in zulk een nauw kader te 
laten dwingen. Hij gaat in duizend andere vormen te werk en heeft 
dus andere hulpmiddelen nodig. Die verscheidenheid van methoden 
zal, naar Gassendi verwacht, de waarde van de denkleer van 
Renerius uitmaken. Het is immers geen geringe verdienste, den 
menselijken geest, die zich in zulk een weelde van vormen kan 
uiten, z6 vast te leggen, dat hij al zijn verrichtingen kan overzien. 
Men moet zich alleen nog afvragen, hoe het komt, dat wij iets 
kunstigs vinden in datgene, wat meestal zonder kunstvaardigheid 
tot stand is gekomen. De menselijke geest is immers, zolang hij 
zich zelf meester is, voor zichzelf de hoogste kunst: van nature reeds 
gaat hij ordelijk te werk. Zelfs kinderen denken in syllogismen en 
jonge knapen weten, tot verwondering van Plato, met kennis van 
zaken op de hun gestelde vragen te antwoorden. Waarom zouden 
zij ook niet! Want, gelijk in de planten en de andere wezens de 
hun van nature eigen vermogens al hun functies op de juiste wijze 
uitoefenen, zo kan het niet anders, of ook in den mens moet het 
vermogen der ziel uit eigen kracht op voortreffelijke wijze te werk 
gaan. Het redelijk denken is immers den mens van nature even 
eigen als het zien en het ademen en wanneer de logica zich tot taak 
stelt, hem daarbij te hulp te komen, dan wil dat toch niet zeggen, 
dat hij daardoor ordelijker leert denken, maar alleen, dat hij er 
zich van bewust wordt, van welke methoden hij bij zijn denken 
gebruik maakt. 

Met dit alles wil Gassendi intussen niet beweren, dat de kunstige 
denkleer van Renerius van geen nut zal blijken te zijn; hij heeft 
daarentegen veel waardering voor de scherpzinnigheid, waarmede 
Renerius in de meest verborgen schuilhoeken van de ziel weet 
door te dringen. Voor de practijk zullen de meer begaafden die 
denkleer weliswaar niet nodig hebben, maar middelmatigen en 
minder begaafden zullen daar ongetwijfeld ten zeerste door worden 
geholpen. Sterke bomen groeien van zelf omhoog, maar het zijn 
altijd de zwakke, die steun en leiding behoeven. En zoals oudere 
mensen een bril nodig hebben, waar jongeren zich niet van behoeven 
te bedienen, zo kunnen minder levendige geesten het niet stellen 
zonder die hulpmiddelen, welke meer begenadigden gemakkelijk 
kunnen ontberen. Maar ook uit theoretisch oogpunt mag Renerius' 
denkleer naar Gassendi's mening niet als onnuttig worden be
schouwd, althans indien niet alle vrije kunsten voor overbodig 
moeten worden gehouden. Wat anders immers beogen de meet
kunde en de andere artes dan dat wij datgene in beschouwing zullen 

186) In het eerste deel van zijn SynI4gma phi1oaophicum, getiteld lnatitutio 
logica, zou Gassendi desondanks Ramus volgen; Rochot in: P. Gaaa., 77. 
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nemen, wat reeds in de natuur aanwezig is, maar wat ons niet zou 
opvallen, als zij er ons niet op wezen 1 Natuurlijk heeft elke drie
hoek altijd drie hoeken, die gelijk zijn aan twee rechte, en de wis
kunde leert ons dan ook alleen onze ogen open te doen om op te 
merken, dat het zo is. Al zal de denkleer van Renerius niet kunnen 
maken, dn,t de menselijke geest op uiteenlopende wijzen werkt, toch 
zal zij in staat zijn den. mens er op te doen letten, op hoe uiteen
lopende wijzen hij werkt. En gelijk het veel vreugde geeft, datgene 
te weten te komen, wat de wiskunde openbaart, zo al het hopelijk 
ook den geest bijzonder verheugen, wanneer hij aan zichzelf geopen
baard wordt. Indien hij dan, het bevel van het orakel opvolgend, 
zichzelf op deze wijze zal leren kennen, is het te verwachten, dat 
hij, die bij zijn handelen in veelzijdigheid aan Proteus gelijk is, bij 
zijn beschouwing van geen enkelen kant voor zichzelf verborgen 
zal blijven. Gassendi zal dan ook, indien het voor Renerius niet te 
bezwaarlijk is en als deze niet van plan is zijn denkleer binnenkort 
in druk te geven, van den gehelen opzet gaarne kennis nemen. 

Het is te betreuren, dat de Analysis van Renerius niet bewaard 
is gebleven en dat hij er niet toe heeft kunnen besluiten, zijn 
denkleer in haar geheel te publiceren. Zij zou ons wellicht iets 
meer te · weten hebben doen komen van de wijsgerige opvattingen 
van den lateren Utrechtsen hoogleraar, van wien wij slechts een 
inaugurale rede 168) en enkele onder hem verdedigde stellingen 187) 
bezitten en die langen tijd ten onrechte als Cartesiaan te boek 
heeft gestaan 168). Daarenboven zou zij ons waarschijnlijk een blik 
hebben vergund op een schakel in de geleidelijke bewustwording 
van de methoden in het wetenschapsbedrijf van den Renaissance~ 
tijd, waarvan wij in het Tractatus de methodo van Jacobus Acontius 
en in het Discours de la méthode van René Descartes over de be
langrijkste exponenten beschikken. 

De slordige uitvoering van de Nederlandse uitgave van zijn 
verklaring der parhelia bleef Gassendi intussen dwars zitten. In 
een brief aan Peiresc van 21 juli 1630 189), beklaagt hij zich erover 
dat "cest imprimé fust fagotté de la plus Batavoise façon qu'on 
sçauroit imaginer". Toen hij op 11 december van het jaar tevoren 
een exemplaar daarvan aan Peiresc had doen toekomen 170), had 

188) H. Renerius, De lectionibus ac exercitiis philoaophicis, in: IUuatris 
Gymnaaii Ultraiectini inauguratio, Ultrajeeti, 1634, 165-200. 

187) H. Renerius (sub praes.), Decaa quaeationum iUuatrium e Philoaophia 
Naturali, Ultrajeeti, 1635; Disputationea phyaicae, Ultrajeeti, 1635; zie: 
P. Dibon, Le fonds néerlandais de la bibliothèque académique de Herborn, 
MKNAW, 1957, 106. 

188) Sassen, Henricua Reneriua, 46-48. 
188) Ga.ssendi aan Peiresc, Parijs, 21 juli 1630, Gorr. Peireac, IV, 241. 
170) Zie blz. 28. 
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hij zich nog weerhouden zijn hevige ontstemming over de wijze 
van uitvoering aan zijn vriend en beschermer te kennen te geven. 
Hij begreep wel, dat het een gedane zaak was, en als Peiresc zelf 
erover verstoord zou zijn, dan zou zijn eigen ongenoegen dat van 
zijn correspondent niet kunnen wegnemen. De enige troost was 
voor hem hierin gelegen, dat Peiresc wel zou toegeven, dat ook als 
Gassendi zelf schuld had aan de mislukking, deze toch niet geheel 
voor zijn rekening moest komen. Nu hij getuige is van het onge
noegen, dat Peiresc eraan heeft beleefd wegens de gevolgen, die 
hij ervan verwacht, tracht hij niet zich te verontschuldigen, maar 
komt hij er eerlijk voor uit, dat hij een fout heeft begaan met te 
mededeelzaam te zijn tegenover lieden, die daarvan misbruik 
konden maken. Aan een stopzetten van de uitgave valt niet meer 
te denken. Wat daarvan in Holland verkocht kon worden, moet al 
verkocht zijn, en als men in Holland er lucht van zou krijgen, dat 
door den schrijver op intrekking van het boekje werd aangedrongen, 
dan vreest hij, dat men zich zou verbeelden, dat die aandrang van 
hogerhand kwam, en dat dit reden zou zijn om het te laten her
drukken en er misschien nog iets ergers aan toe te voegen. Hij is 
dus van plan het boekje te Parijs opnieuw uit te geven, maar dan 
in beteren vorm en in beperkte oplage, om zo nodig alle exemplaren 
weer te kunnen intrekken. De tweede uitgave zal zo zijn ingericht, 
dat in geval er reeds een exemplaar van de eerste te Rome zou zijn 
aangebracht - de vrees voor de Inquisitie zat er blijkbaar bij 
Gassendi diep in - dit zou kunnen worden voorgesteld als een 
uittreksel van de tweede. 

De tweede uitgave van Gassendi's geschriftje 171) is inderdaad 
zo spoedig te Parijs verschenen, dat hij bij zijn reeds eerder ver
melden brief van 6 september 1630 172) een exemplaar aan Renerius 
kon toezenden 173). De verklaring van de parhelia had nog evenals 
bij de Amsterdamse uitgave den vorm van een brief aan Renerius, 
maar aangezien er geen exemplaren van deze laatste meer te Parijs 
verkrijgbaar waren en het oorspronkelijk uitgegeven "uittreksel" 
hem niet voldeed - de fictie van het "uittreksel" werd dus ook 
tegenover Renerius volgehouden - had hij zich laten overhalen, 
het in een verbeterde editie ter perse te leggen. Aanvankelijk was 
hij van plan geweest geen enkel exemplaar van den nieuwen druk 

171) Parhelia, sive soles quatuor qui circa verum apparuerunt Romae die 
XX mensis martii, anno 1629, et de eisdem Petri Gassendi Epistola ad Henricum 
Renerium, Parisiis, 1630; herdruk, Hagae Comitis, 1656, en Opera, lIl, 
651-662, zonder vermelding van Renerius en met enkele kleine wijzigingen 
in titel en tekst. 

172) Gassendi aan Renerius, Parijs, 6 sept. 1630, Opera, VI, 37. 
173) Op denzelfden dag, 6 sept. 1630, kondigde Gassendi aan Golius te 

Leiden de toezending aan van een exemplaar, dat hem door Rivet zou 
worden ter hand gesteld; Opera, VI, 38. 
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naar Holland te zenden ten einde te voorkomen, dat de Amster
damse drukker deze uitgave aan Renerius euvel zou duiden, maar 
hij had ten slotte toch ingezien, dat het in het belang van Renerius 
zou zijn, dat het boekje hoe dan ook in zijn handen zou komen. 
Daarom zendt hij hem één enkel exemplaar toe, maar als Renerius 
geen bezwaar ziet in verdere publicatie, dan zal de schrijver hem 
nog enkele andere exemplaren voor zijn vrienden doen toekomen. 

Twee maanden later, op 26 november 1630, bedankte Renerius 
Gassendi voor diens brief van 6 september en het daarbij gezonden 
exemplaar van de Parijse uitgave der parhelia 174) en hij voegde 
daar ad captandam benevolentiam enige vriendelijke woorden over 
Gassendi's Exercitatio tegen Robert Fludd aan toe. Tevens ver
zocht hij hem nog enkele exemplaren naar Holland te zenden; het 
bezwaar, dat Gassendi daarvan vreesde, kan worden verwaarloosd, 
daar de eerste uitgave reeds grotendeels is verkocht en een anderen 
titel en titelprent vertoont dan de tweede. Ook beloofde Renerius 
aan Gassendi een overzicht te zullen zenden van de door hem 
ondernomen natuurkundige proeven. Wij weten niet, of hij deze 
belofte is nagekomen: latere brieven van Renerius aan Gassendi 
zijn niet bewaard. 

Intussen had deze laatste echter op 22 november 1630 na een 
korte vermelding van zijn brief van 6 september 1630 176) zijn 
correspondent te Leiden om bemiddeling verzocht bij Descartes 
ten behoeve van diens vroegeren vertrouweling, den technicus en 
glassnijder Jean Ferrier, die bij den licht ontvlambaren 
wijsgeer in ongenade was geraakt, omdat hij geen gevolg had ge
geven aan diens uitnodiging om hem in de Republiek als amanuensis 
terzijde te komen staan 176). Ik behoef daar in het kader van deze 
studie niet verder op in te gaan, maar vestig de aandacht op een 
uitdrukking, die door Gassendi aan Ferrier in den mond wordt 
gelegd om zijn bewondering voor Descartes onder woorde n te 
brengen, daar n.l. dezelfde uitdrukking door Renerius zal wo rden 
gebruikt om zijn verering voor den wijsgeer te vertolken. Van 
Ferrier schrijft Gassendi aan Renerius: "De illo (d.L van Descartes) 
semper ut de quodam Deo loquebatur, testatus illum unicum esse, 
quem toto Orbe suspiceret", en Renerius zal op zijn beurt in een 
brief aan Mersenne 177) van Descartes getuigen: "Is est mea lux, 

114) Renerius aan Gassendi, Leiden, 26 nov. 1630, Opera, VI, 399 en 
Corr. Mersenne, I1, 575. 

176) Gassendi aan Renerius, Parijs, 22 nov. 1630, Opera, VI, 41 en Corr. 
Mersenne, I1, 557. 

178) Over de grieven van Descartes tegen Ferrier: Corr. Mersenne, I1, 
414-417,425 en 544-546. 

177) Renerius aan MeNenne, Utrecht, maart 1638, DescarteB, Oeuvres, I1, 
101; Sassen, Henricus Renerius, 37-38. 
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meus sol, erit ille mihi semper Deus". Mogen wij aannemen, dat 
de herinnering aan den brief van Ga.ssendi hem bij het schrijven 
aan Mersenne nog door het hoofd heeft gespeeld 1 

Op zaterdag 14 juli had Gassendi, zoals wij gezien hebben 178), 

op het punt van vertrek uit den Haag aan Renerius zijn verklaring 
van de parhelia toegezonden, waarvan de publicatie hem zoveel 
onaangenaamheden zou berokkenen. Uit den Haag moet hij langs 
de kortste route naar 's-Hertogenbosch zijn gereisd, want naar 
zijn eigen zeggen heeft hij, gewapend met aanbevelingsbrieven van 
den Fransen gezant N. de Baugy, den gehelen zondag en maandag, 
15 en 16 juli, in het legerkamp van Frederik Hendrik doorge,. 
bracht, om dinsdag 17 juli om 9 uur 's morgens daar te vertrek
ken 179). De belangstelling van den Fransen geleerde voor het beleg 
van den Bosch, dat in de eerste dagen van Mei was begonnen en 
dat op 14 september met de overgave van de stad zou worden 
beëindigd, is om meer dan een reden opmerkelijk. Van hemzelf 
vernemen wij, dat hij gelegenheid en tijd heeft gehad om in het 
kamp alles in ogenschouw te nemen en zelfs in de loopgraven voor 
het fort lsabella en het fort Sint Antonius door te dringen. Heeft 
interesse in de krijgskunde in het algemeen en in de kunst der 
belegering in het bijzonder hem tot dit · bezoek bewogen 1 Wij 
hebben geen enkel gegeven om deze vraag te beantwoorden. Wel 
weten wij van hemzelf, dat hij in het kamp door den Heer de 
Fresne Canaye, waarschijnlijk een der Franse officieren in dienst 
van de Staten, te souperen genodigd is om kennis te maken met 
Albert Girard (1595-1632) 180), ingenieur van de genie,afkomstig 
uit Lotharingen, en zijn uitlating in dit verband: "tous ces gens-là. 
sont pour Ie mouvement de la terre" geeft ons althans een der 
punten te kennen, waar het gesprek aan tafel over gelopen heeft: 
de instemming van zijn disgenoten met het heliocentrische wereld
beeld, waar hij zich reeds vijf jaar tevoren in de samenvatting van 
het nooit verschenen vierde deel van zijn Exercitationes Paradoxae 
voor had uitgesproken 181), heeft in elk geval den sterksten indruk 
bij hem achtergelaten. Ook na de veroordeling van Galileï is hij 
de beweging van de aarde blijven verdedigen; die veroordeling 
was naar zijn mening alleen tegen Galileï gericht en kon zeker niet 
de betekenis hebben van een artikel van het geloof. Wie zich voor 
de beweging van de zon beroept op de H. Schrift, moet wel be
denken, dat deze zich niet ten doel stelt ons natuurwetenschap te 
Jeren, maar ons in de waarheden van het heil te onderwijzen 182). 

178) Blz. 28. 
1711) Ga.ssendi aan Peireso, Brussel, 21 juli 1629: zie noot 138. 
180) NNBW, Il, 477-481. 
181) Opera, lIl, 102. 
182) Roohot in: P. Ga88., 97, n. 26. 
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Intussen dringt zich de vraag op, of de Katholieke priester 
Gassendi zich rekenschap heeft gegeven van de gevolgen, die de 
te verwachten inname van den Bosch voor zijn geloofsgenoten in 
stad en meierij op godsdienstig en maatschappelijk gebied zou 
meebrengen. Het is bekend, dat de voorwaarden van de capitulatie 
in hoofdzaak zijn neergekomen op het volgende 183). Alle kerken 
der stad werden aan den Katholieken eredienst onttrokken. Alle 
priesters en mannelijke kloosterlingen, met uitzondering van de 
kanunniken van St. Jan, die uit den Bosch geboortig waren, en 
van de rectoren der vrouwenkloosters, moesten binnen twee maan
den de stad verlaten. De roerende goederen van de kerken, voor
zover die op den eredienst betrekking hadden, mochten worden 
meegenomen. Alle overige kerkelijke en geestelijke goederen werden 
genaast, met dien verstande dat aan de geestelijken levenslang het 
genot van hun inkomsten verzekerd zou blijven. De vrouwelijke 
kloosterlingen werden ongemoeid gelaten en zouden uit de klooster
goederen worden onderhouden. Bij plakkaat van 16 januari 1630 
werd echter aan alle overgebleven geestelijken geboden binnen 4 
of 5 dagen uit de stad te vertrekken en werden ook de kapellen 
van de vrouwenkloosters gesloten, terwijl de bewoonsters gelegen
heid kregen zich elders te vestigen met behoud van alimentatie. 

Reeds van den dag van de overgave af waren de uitoefening van 
den Katholieken godsdienst en de priesterlijke ambtsbediening, 
ook in particuliere huizen, verboden. Tevergeefs heeft de Bisschop 
van den Bosch, Michael Ophovius O.P. (1570-1637) 184), zijn per
soonlijken invloed bij Frederik Hendrik aangewend om althans 
vrijheid van godsdienstoefening voor de geheel Katholieke bevol
king van zijn stad te verkrijgen. Evenmin gingen de Staten in op 
.een gelijksoortig verzoek, dat hun door den koning van Frankrijk als 
bondgenoot van de Republiek werd voorgelegd 186). Ophovius heeft 
het bijzonder moeilijk kunnen verwerken, dat "sa Majesté très 
chrétienne" en diens eerste Ininister, Kardinaal de Richelieu, door 
hun verbond met de Republiek mede debet waren aan den val van 
den Bosch en aan den slag, die daardoor aan de hem onderhorige 
gelovigen werd toegebracht 186). Van de geestelijke, morele en 
economische ellende, die de bewoners van zijn bisdom in het 

183) L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland 
in de 16de en de 17de eeuw, Il, A'dam, 1946, 554. 

184) A. M. Frenken, De Bossche Bisschop MichaëlOphovius, in: Bossche 
Bijdragen, XIV (1936-37), 15-163; over het portret van Ophovius, door 
P . P. Rubens, in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, t.z.p., 107. 

186) J . D . M. Cornelissen, Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629, MNHIR, 
IX, (1 229), 141. 

186) Frflnken, t.n.p., 91; Rogier, t.a.p., IT. 558. 
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retorsietijdvak (1629-1648) 187) en in meer gelegaliseerden vorm 
van den vrede van Munster af tot aan den ondergang van de 
Republiek te wachten stond 188), heeft ook hij zich geen voorstelling 
kunnen vormen. 

Gassendi heeft spoedig na zijn terugkeer in Frankrijk van de 
voorwaarden van de overgave van den Bosch door de gebroeders 
du Puy mededeling gekregen 189). Daarenboven is hem een brief 
uit Amsterdam getoond, met het bericht, dat niet alleen de vrouwe
lijke, maar ook de mannelijke kloosterlingen en de andere geeste
lijken in de stad konden blijven en daar levenslang hun inkomsten 
konden behouden. Dat dit aan de mannelijke geestelijken, behou
dens enkele uitzonderingen, niet was toegestaan, hebben wij 
boven reeds gezien. Het bericht zelf behoefde echter Gassendi niet 
te verwonderen, daar hij naar zijn zeggen te Utrecht Katholieke 
kanunniken ontmoet had, die nog steeds op dezelfde wijze van 
hun rente genoten 190). Dat hij te Utrecht ook het hoofd van de 
Katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlanden, den apostolischen 
vicaris Philippus Rovenius (1574-1651) bezocht zou hebben, die in 
het huis van Hendrika van Duvenvoirde aan de Nieuwe Gracht in 
stilte verblijf hield 191) , lijkt weinig waarschijnlijk. Van enig nader 
contact met zijn geloofsgenoten in de Republiek, noch van enig 
medeleven met de moeilijke omstandigheden, waarin deze ver
keerden, is in zijn correspondentie een spoor te ontdekken. De juist 
genoemde brief uit Amsterdam, die van na de overgave van 
's-Hertogenbosch (14 sept. 1629), dus van na Gassendi's vertrek 
uit de Republiek moet dateren, is hem getoond door Prins Emanuel 
van Portugal (1568-1638) 192), zwager van Prins Maurits, van 
wien wij weten, dat hij tijdens zijn verblijf te Delft en den Haag 
zijn Katholieke geloofsgenoten in die steden zeer tot steun is 
geweest 193). Waarschijnlijk heeft Gassendi den Prins leren kennen 
te Brussel, waar hij sedert 1626 was gevestigd, en heeft hij hem 
later in Frankrijk opnieuw ontmoet. Van hem heeft hij ook ver
nomen, dat er te Delft nog vrouwelijke kloosterlingen verbleven, 

187) v. A. M. Beennann, Stad en Meierij van 's·Hertogenbosch 1629-1648, 
d.iss. Nijmegen, Nijm.-Utr., 1940. 

188) H. J. J . van Velthoven, Stad en Meierij van s'-Hertogenbosch, diss. 
Utrecht, I, A'dam, 1935. 

189) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 2 oct. 1629, Corr. Peiresc, IV, 224. 
190) Inderdaad zijn in 1580 de ruim 140 kanunniken van de vijf Utrechtse 

kapittels in het bezit van hun inkomsten gehandhaafd; de openvallende 
plaatsen werden echter door Hervonnden bezet; Rogier, t.a.p., I, A'dam, 
1945, 531. 

191) Rogier, t.a.p., Il, 71. 
192) L. Mulder, Emüia van Nassau, in: DG, L (1886-IlI), 199-251, 

414-471 en Verspreide Geschriften, I, 's-Grav., 1907, 107-264; H. J. Allard, 
De Nederlandsche prinsen van Portugal, in: Studien, LXI (1903), 1-54. 

198) Rogier, t.a.p ., Il, 145. 
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die in het genot van alimentatie van overheidswege haar laatste 
levensjaren doorbrachten 194). 

In den strijd tegen Spanje, waarvan hij de belangrijkste gebeur
tenissen met aandacht volgde, stond Gassendi met onverholen 
sympathie aan de zijde van de Republiek, op dat ogenblik Frank
rijk's bondgenoot. Met vreugde vernam hij van Peiresc het bericht, 
dat hem overigens uit andere bron reeds eerder was toegekomen, 
als zouden de Hollanders Carthagena in Castilië hebben veroverd. 
Alleen het feit, dat Hugo de Groot met de laatste gewone post uit 
Holland nog niets daarvan heeft gehoord, doet hem en zijn vrienden 
te Parijs nog enigszins twijfelen 195). Mocht het bericht op waarheid 
berusten, dan zou dat voor den Koning van Spanje geen geringer 
verlies betekenen dan dat van de zilveren vloot, die het jaar te 
voren door Piet Hein was vermeesterd. Het vermelden van den 
naam van Piet Hein (1578-1629) geeft Gassendi enige puntige 
anagrammen en disticha in de pen, die hij tijdens zijn reis op den 
naam en de daden van den zeeheld heeft horen maken en die, 
zoals begrijpelijk, in het Noorden wel anders van toon waren dan 
in het Zuiden 196). Van de xmslukte poging van Hendrik van den 
Bergh (1573-1638) 197) om door een inval in de Veluwe 's-Her
togenbosch te ontzetten en van de verrassing van Wesel (19 aug. 
1629), waardoor de Spanjaarden hun wapenarsenaal verloren, was 
hij op de hoogte 198). In october 1629 maakte hij Peiresc deelgenoot 
van het gerucht, dat de Hollandse troepen het beleg zouden hebben 
geslagen rond Breda 199). 

18&) Gll88endi's herinneringen zijn in den loop der jaren enigszins verward 
geraakt: in zijn Vin IUustriB Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc vita, Parisiis, 
1641, 95, schrijft hij over Peiresc: "Vidit etiam Delphis superstitem adhuc 
Religiosam quandam ex eo tempore quo Hollandi a Catholico-Romana 
religione defecerant (de numerieke verhouding van de aanhangers van de 
oude en die van de hervormde religie in het begin van de 17de eeuw stond 
hem bij deze algemene bewering blijkbaar niet voor ogen); viso prius Ultra
jecti Canonico in primaeva sua professione vivere permisso." 

lV6) Gll88endi aan Peiresc, Parijs, 11 sept. 1629, Corr. Peiresc, IV, 214. 
188) "Les Hollandois donc avoient trouvé dans Ie mot de Petrus Hainus 

anagramme de Ispanus Ruet et avoient ensuite publié ce distique, bien 
qu'i! ne comprit point l'anagramme: 

Quid jam Roma tui celebras miracula Petri? 
Petrus apud Batavos plura stupenda facit. 

Les Flamans donc chercherent si dans Ie mesme nom il y auroit quelque 
chose à leur advantage, mais Ie plus beau qu'iIs y trouverent fut cecy: 
Petrus Petrus Haynus, anagramme: Hél Putris Anus. lIs firent ensuite Ie 
distiche: 

He, He, He, ridete forique domique cachinni, 
Petrus apud Batavos navita Putris Anus." 

t.a.p. (noot 195). 
1lI7) NNBW, VIII, 76-78. 
198) Gll88endi aan Peiresc, Parijs, 2 oct. 1629, Corr. Peiresc, IV, 224. 
198) Gassendi aan Peiresc, ongedateerd (oot. 1629), Corr. Peiresc, IV, 225. 
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Uit het eigen getuigenis van Gassendi is ons bekend, dat hij 
tijdens zijn reis door de Republiek tot tweemaal toe te Dordrecht 
een bezoek heeft gebracht bij Isaac Beeckman (1588-1637) 200), 
sinds 1627 rector van de latijnse school aldaar. Zoals bekend, had 
Beeckman reeds in november 1618 te Breda kennis gemaakt met 
Descartes 201). Maar het lijkt goed, in verband met het bezoek van 
Gassendi eraan te herinneren, dat hij op 8 october 1628 Descartes 
in zijn woning te Dordrecht heeft ontvangen en, nadat deze in 
november weer voor enigen tijd naar Parijs was teruggekeerd, hem 
in de tweede helft van maart 1629 opnieuw in de Nederlanden 
heeft ontmoet 202). Op 16 april 1629 heeft Descartes zich vervolgens 
te Franeker laten inschrijven. 

Gassendi zelf heeft een van zijn twee bezoeken bij Beeckman 
gedateerd "à mon retour de l'armée" 203); het moet dus op dinsdag 
17 juli of kort daarna geweest zijn. Het andere wordt door C. de 
Waard met enige voorzichtigheid gesteld op 14 juli, op de heenreis 
naar den Bosch 204). Het lijkt mij echter weinig waarschijnlijk, dat 
Gassendi, op één dag tijd genoeg zou gehad hebben om van den 
Haag naar den Bosch te reizen en zich onderweg nog uitvoerig met 
Beeckman te onderhouden. Dat er inderdaad een uitgebreid gesprek 
tussen de twee geleerden heeft plaats gehad, weten wij van Beeck
man zelf 205); ik kom er aanstonds op terug. Het komt mij daarom 
voor, dat er twee mogelijkheden zijn: de eerste is, dat Gassendi 
terstond na zijn aankomst in de Noordelijke Nederlanden in de 
eerste dagen van juli een uitvoerig onderhoud met Beeckman in 
diens woning te Dordrecht heeft gehad en na zijn terugkeer uit 
den Bosch enkel nog maar afscheid van hem is gaan nemen; de 
tweede, dat hij bij een kort bezoek bij aankomst een tweede visite 
heeft aangekondigd, die dan op of na 17 juli zou hebben plaats 
gehad. Het tweede lijkt mij met het oog op den beschikbaren tijd 
het meest waarschijnlijk. Eerst op 21 juli immers was het gezel
schap te Brussel terug en Gassendi gaf toen, nog vers onder den 
indruk van het beleefde, het verslag van zijn reis aan Peiresc, dat 
ik reeds meermalen vermeld heb 2(6). Op zijn reis van den Bosch 
naar Dordrecht kan hij dan te Gorcum behalve den conrector van 
de latijnse school, Willem Suerendonck (1601-1652) 207), ook den 

200) Gassendi aan Peiresc, Brussel, 21 juli 1629: zie noot 138. 
201) Cohen, t.a.p., 371-391; C. Serrurier, Descarte8, leer en leven, 's-Grav., 

1930,4-6; Beeckman, JouriuJ,l, l, (1939), 237. 
202) Oorr. Mer8enne, TI, 116; Cohen, t.a.p., 429-435 ; G. Monchamp, 

lBaack Beeckman et Descarte8, BARB, XXIX (1895), 117- 148. 
lOS) Zie noot 138. 
20') Beeckman, Journal, IV, 153, n. 9. 
106) Beeckman, Journal, TIl (1945), 123. 
108) Zie noot 138. 
20'1) NNBW, m, 1210; Beeckman, Journal, IV, 156,231. 
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"Maroniet" hebben ontmoet, die naar zijn zeggen zulke merk
waardige denkbeelden betreffende de aarde koesterde en die door 
de Waard is geïdentificeerd als Balthasar Jacobsz. van der Veen 
of van de Vinne 208). Indien het langere bezoek bij Beeckman op 
14 juli zou worden gesteld, dan zou voor zulk een oponthoud te 
Gorcum in het geheel geen tijd meer zijn overgebleven. 

Bij een van zijn bezoeken te Dordrecht heeft Gassendi ook een 
gesprek gehad met den veelbereisden medicus en raad der stad 
Johan van Beverwyck (1594-1647) 209), die den afkeer van Aristo
teles met hem deelde, maar die anderzijds aan magische en duivelse 
invloeden op het aardse gebeuren meer waarde hechtte dan hij 
zelf 210). Misschien was hij bij van Beverwyck geïntroduceerd door 
Puteanus en Fienus, bij wie de Dordrechtenaar enkele jaren te 
voren te gast was geweest 211). 

Aan het onderhoud met Beeckman wordt voor de verdere ont
wikkeling van Gassendi's wijsgerige denkbeelden grote waarde 
gehecht. Rochot meent 212), dat dit onderhoud hem op het idee 
heeft gebracht om niet enkel een eerherstel van de ethische theorieën 
van Epicurus te ondernemen, maar ook diens atomistische physica 
als grondslag voor een eigentijds stelsel van wijsgerige natuurver
klaring te doen herleven. Beeckman huldigde al sinds 1613 een 
atomisme op de basis van het theïstisch Godsbegrip. God heeft de 
atomen geschapen en ze tegelijk in beweging gezet; deze beweging 
duurt evenals de atomen zelf tot in eeuwigheid voort. De ruimte 
tussen de atomen is gevuld met een subtiele materie, aether of aër 
genaamd, die alle lichamen doordringt zonder druk uit te oefenen; 
ook zij is onophoudelijk in beweging 213). 

Beeckman heeft het bezoek van Gassendi in zijn dagboek aan
getekend, zonder van een tweede bezoek te gewagen, maar heeft 
verzuimd er den datum bij te noteren 214). Daarentegen heeft hij 
ons nauwkeurig ingelicht over hetgeen hij met zijn gast heeft 
besproken. Ook heeft hij de beschrijving van de parhelia,waar 
Gassendi ook hem een exemplaar van ter hand had gesteld, zorg
vuldig in zijn dagboek overgenomen 216). Dat het gesprek ook 
hierover heeft gelopen, wordt door Beeckman niet uitdrukkelijk 
vermeld, maar wel heeft deze Gassendi onderhouden over enkele 

208) Beeckman, Journal, II (1942), 388, n. 4; 1,76; lIl, 5. 
209) NNBW, I, 327-332; E. D. Baumann, Johan van Beverwyck in leven 

en werken geschetst, diss. A'dam G.U., Dordr., 1910. 
210) Gorr. Mersenne, II, 249; Beeckman, Journal, IV, 153, n. 11, en 228. 
211) Baumann, t.a.p., 18. 
212) Rochot, Travaux, 34-42. 
218) Gorr. Mersenne, I, 147; IV, 118-119. 
214) Beeckman, Journal, lIl, 123-214, en Gorr. Mersenne, II, 248-249. 
216) Beeckman, Journal, IV, 149-151. 
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van zijn eigen stokpaardjes, de mechanische bewegingstheorie, die 
hij al in 1618 bij zijn promotie te Caen had verdedigd, de wet van 
de traagheid, den tegenstand van de lucht bij de beweging, het 
resonantieverschijnsel, de lichamelijkheid van het licht, de ledige 
ruimte, de zwaarte van de lucht en de beweging van de planeten 
om de zon. De notitie in het dagboek wekt den indruk, dat Beeck
man zijn bezoeker een college heeft gegeven over zijn eigen physische 
en astronomische denkbeelden en dat deze dit stilzwijgend en met 
instemming heeft aangehoord 216). Dat er ook over de atoom
theorie is gesproken, wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar 
aangenomen mag worden, dat deze aan de uiteenzettingen van 
Beeckman ten grondslag heeft gelegen en dat de door hem op dien 
grondslag ontwikkelde denkbeelden haar voor Gassendi meer aan
nemelijk hebben gemaakt. 

Intussen ontbreekt elk positief gegeven om ons te doen besluiten, 
dat Gassendi door het gesprek met Beeckman ertoe zou zijn 
bewogen in zijn rehabilitatie van Epicurus ook diens atomistische 
natuurleer te betrekken. Beeckman was negen maanden later 
blijkens een brief aan Mersenne 217) bepaald verwonderd, toen hij 
van dezen vernam, dat Gassendi zijn plannen betreffende Epicurus 
in dien zin had uitgebreid. Bij zijn bezoek te Dordrecht had Gassendi 
hem immers uitsluitend een verhandeling over de "practische 
philosophie" van Epicurus in het uitzicht gesteld, terwijl Mersenne 
hem nu veel méér laat verwachten. Als het waar is, wat Mersenne 
hem heeft medegedeeld, dan spijt het Beeckman, dat Gassendi 
hem in zijn bescheidenheid een te beperkte en daardoor onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven en dat hij zijn gast niet 
genoopt heeft langer te blijven. 

Rochot heeft naar mijn mening in dit verband te veel gewicht 
gehecht aan het feit, dat Gassendi nog tijdens zijn reis in de Neder
landen aan Peiresc heeft verzocht hem zijn aantekeningen over 
Epicurus op te zenden 218). Wij weten immers in het geheel niet, 
wat deze aantekeningen inhielden. Dat de gebroeders du Puy het 
voorzichtiger hebben geacht, ze onder zich te houden tot Gassendi's 
terugkeer, doet daarbij niet ter zake. Het blijft mogelijk, dat hij na 
zijn gesprek met Beeckman op de gedachte is gekomen, dat de 
atomistische natuurleer, waarvan deze hem een aantal aantrekke
lijke consequenties had voorgedragen, op zulk een wijze aan het 
stelsel van Epicurus kon worden opgehangen, dat dit in een aldus 

nel "Quae omnia et probavit et cum gaudio et admiratione visus est 
a.udire". Beeckman, Journal, lIl, 123. 

217) Beeckman aan Mersenne, Dordrecht, 30 a.pril 1630, Corr. Mersenne, 
1I,450. 

118) Rochot, Travaux, 39-40. 
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geamendeerden vorm ter vervanging van het stelsel van Aristoteles 
zou kunnen dienen. Vast staat in elk geval, dat hij na zijn thuis
komst zich zo spoedig als zijn gezondheid het toeliet - hij moest 
acht à tien dagen met buikgriep het bed houden 219) - aan de uit
breiding van zijn plannen betreffende Epicurus is gaan wijden. Ik 
kom daar aanstonds op terug. 

De terugreis naar Frankrijk heeft Gassendi van Dordrecht uit 
over de Zuidelijke Nederlanden gemaakt. Het bleek mogelijk te 
zijn, ook in oorlogstijd de grenzen te overschrijden. Op zaterdag 
21 juli bracht hij in een brief uit Brussel aan Peiresc het reeds 
meermalen vermelde verslag van zijn belevenissen uit 220). Ook 
schreef hij aan Rivet te Leiden om hem te bedanken voor de genoten 
gastvrijheid 221). Het blijkt niet, of hij nog aan van Helmont, zoals 
hij beloofd had 222), een tweede bezoek heeft gebracht. De tijd 
daarvoor heeft hem zeker niet ontbroken. Op I augustus was hij 
te Bergen in Henegouwen en uit een brief van dien datum aan 
Aubertus Miraeus te Antwerpen 223) kan worden opgemaakt, dat 
hij dezen op zijn terugreis nogmaals bezocht heeft en van hem een 
boekgeschenk heeft meegekregen voor J. J. Chiffiet, aan wien hij 
gelegenheid gehad heeft dit te overhandigen. Ook heeft hij op 
doorreis te Antwerpen contact gehad met den stadssecretaris Jan 
Caspar Gevaerts (1593-1666) 224), oud-leerling van Erycius Pute
anus, vriend en wetenschappelijk adviseur van P. P. Rubens, die 
hem kort te voren bij zijn vertrek naar Spanje de opvoeding van 
zijn zoon Albert had toevertrouwd. Gassendi heeft de relaties met 
den Antwerpsen humanist, die in vroeger jaren te Parijs in den 
kring van Peiresc en de gebroeders du Puy had verkeerd en die 
door hem in zijn brief aan Miraeus als ocellus M usarum et bonarum 
Artium circulus wordt betiteld, ook later onderhouden. Zo raad
pleegde hij hem op 10 september 1630 over enkele moeilijke plaatsen 
bij Cicero 226) en kort daarna zond hij hem door beIniddeling van 

219) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 4 sept. 1629, Corr. Peiresc, IV, 209. 
220) Zie noot 138. 
221) Dit blijkt uit den brief van Gassendi aan VOBBius, Parijs, 14 sept. 

1629, Opera, VI, 24. 
222) Zie blz. 27. 
228) Gassendi aan Mira.eus, Bergen, 1 aug. 1629, Opera, VI, 24. - De 

brief, die onder dezen datum in de Opera is opgenomen, is waarschijnlijk 
ontstaan door samenvoeging van twee brieven van Gassendi aan Mira.eus. 
Immers, het sterven van den 12·jarigen enigen zoon van J. G. Geva.erte, 
waarvan hier melding wordt gemaakt, is eerst verschillende jaren later 
voorgevallen. Kort te voren, in juli 1629, had Geva.erte echter zijn vrouw 
Marie Ha.eck:x, met wie hij op 14 mei 1625 in den echt was getreden, door 
den dood verloren; M. Hoc, Etude BUr J ean.Gaspard Gevaerts, philologue et 
poète (1593-1666), Bmx., 1922,50. 

124) BNB, VII, 694-700; Hoc, t.a.p., 33, 45,131; Lebègue, Correspondant8 
de Peiresc, 37-39. 

2U) Gassendi aan Geva.erte, Pa.rijs, 10 sept. 1630, Opera, VI, 40. 
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Chiffiet een presentexemplaar van zijn pas in druk verschenen 
Epistolica Exercitatio tegen Fludd, waarvoor GevaertB op 30 januari 
1631 met vleiende woorden bedankte 226). 

Op woensdag 8 augustus 1629 was Gassendi na een afwezigheid 
van bijna acht maanden te Parijs terug 227). Luillier was hem, uit 
Brussel of uit Bergen, reeds vooruitgereisd 228). Nog maar nauwelijks 
bekomen van de vermoeienissen en van zijn ongesteldheid 229), 
schreef hij, onder datum van 14 september 1629, aan zijn vrienden 
in de Nederlanden, die hem zo gastvrij hadden ontvangen, aan 
Vossius (met de groeten voor zijn buurman Heurnius en diens 
vakgenoot Vorstius) 290), aan Heinsius, dien hij terloops raadpleegt 
over de onjuiste datering van de geboorte van Epicurus bij Sui
das 231), aan Golius, wien hij verzoekt hem een cataloog te sturen 
van de handschriften, die hij uit het Oosten heeft meegebracht, en 
hem mede te delen, of hij in die handschriften ook een werk of een 
fragment van de werken van Epicurus heeft aangetroffen 232), aan 
Beeckman (met de groeten voor den rector te Gorinchem en voor 
Balthasar van der Veen) 233) en aan Puteanus (met de groeten aan 
Fienus en Wendelin), om hem enige OInstreden teksten van Dio
genes Laërtius over Epicurus voor te leggen 234). 

In verschillende van deze brieven gebruikt Gassendi de uit
drukking "habebo brevi prae manibus viri (sc. Epicuri) philo
sophiam" of "meum Epicurum". Zijn plannen waren gerijpt, hij 
had zijn aantekeningen weer bij de hand en hij bereidde een 
"Elenchus" voor van de hoofdstukken uit de philosophie van 
Epicurus, die hij zou gaan behandelen. Voorlopig hield hij zich 
nog bezig met de vertaling van het tiende boek van Diogenes 
Laërtius, dat in zijn geheel op Epicurus betrekking heeft, maar 
hij vond daar zoveel fouten in, dat hij op de belangrijkste plaatsen 
bijna niet uit de moeilijkheden kon komen. Met behulp van een 
aantal vertalingen, aantekeningen en manuscripten en dat alles 
vergelijkende met zijn eigen bescheiden kennis van de philosophie 
van Epicurus, hoopte hij nochtans een vertaling "à ma mode" te 
kunnen leveren, waar hij mee voor den dag zou kunnen komen, 

124) Gevaerts aan Gassendi, Antwerpen, 30 jan. 1630, Opera, VI, 400. 
227) Beeckman, Journal, IV, 154, noot 6. 
228) Rochot, Travaux, 40. 
229) "Duro ego ex aliqua. aegritudine convalesco" ; Gassendi aan Golius, 

Parijs, 14 sept. 1929, Opera, VI, 25. 
230) Gassendi aan Vossius, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 24. 
131) Gassendi aan Heinsius, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 25. 
232) Gassendi aan Golius, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 25; over den 

cataloog: noot 115. 
238) Gassendi aan Beeckman, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 26 en 

Corr. Mer8enne, 1I, 273. 
284) Gassendi aan Puteanus, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 26. 
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wanneer hij zich op het gezag van Diogenes Laërtius zou willen 
beroepen 235). 

De "Elenchus praecipuorum capitum Philosophiae Epicuri" , die 
hij op 14 september 1629 aan Vossius al voor de volgende gelegen
heid beloofd had 236), heeft intussen nog op zich laten wachten. 
Eerst ruim anderhalf jaar later kon hij aan Peiresc een volledig 
overzicht sturen van hetgeen hij in zijn boek over de philosophie 
van Epicurus zou opnemen 237). Na een "apologie" van het leven 
van Epicurus in 7 hoofdstukken zou de eigenlijke leer worden 
behandeld in drie delen: "la canonique" in één enkel boek en vijf 
hoofdstukken, "la physique" in vier boeken (De natura, 12 hfd., 
De mundo, 8 hfd., De sublimibus, 12 hfd., De humilibus, 10 hfd.), 
en "la partie morale", die nog niet nader was ingedeeld. Naar zijn 
zeggen was hij tot in het derde boek van de physica gevorderd. 
Het werk is onder zijn pen aanmerkelijk gegroeid sinds Peiresc het 
voor het laatst gezien heeft. Griekse teksten zijn toegevoegd, 
waarvan hij pas later kennis heeft genomen, en enkele "nouveaux 
raisonnemens avec des responces et addoucissemens convenables" 
zijn opgenomen met betrekking tot de punten, die het geloof raken. 
Daarenboven is het boek verrijkt met een vergelijking van alles 
wat uit de Griekse philosophie bekend is betreffende de leer van 
Epicurus. De voldoening van telkens weer iets bij de denkers van 
het verleden te ontdekken, waar tot nu toe weinig acht op is ge
slagen, en de vreugde van in de bronnen zelf de gedachten van de 
Ouden te kunnen opsporen vergoedt hem ruimschoots de moeite, 
die het werk hem kost. Mersenne en enkele anderen volgen zijn 
arbeid op den voet. 

Het zou nog vele jaren duren, eer de werken van Gassendi, die 
hem op grond van zijn bijdrage tot de mechanisering van het 
wereldbeeld 238) een blijvende plaats in de geschiedenis der wijs
begeerte zouden verzekeren, het licht konden zien. In 1647 publi
ceerde hij zoals bekend onder den titel De vita et moribus Epicuri 
het eerste deel van een apologie van den Grieksen wijsgeer, opge
dragen aan Fr. Luillier, waarvan het tweede deel eerst in de Opera 
Omnia, vol. 111 (1658), zou verschijnen. In 1649 volgden de uit
voerige Animadversiones in Decimum Librum Diogenis Laërtii qui 

235) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 11 sept. 1629, Corr. Peiresc, IV, 217. 
235) Gassendi aan Vossius, Parijs, 14 sept. 1629, Opera, VI, 24. 
237) Gassendi aan Peiresc, Parijs, 28 april 1631, Corr. Peiresc, IV, 249. 
238) E. J. Dijksterhuis wijst erop, dat Gassendi erin geslaagd is, de 

atoomtheorie, die in de jaren twintig van de 17de eeuw nog als een aan 
ketterij grenzende stoutigheid was beschouwd, in een theologisch aanvaard
baren vorm in het Westerse denken in te voeren en haar in korten tijd te 
laten opklimmen tot op den rang van een respectabele theorie, waarvoor 
geen Christelijk natuuronderzoeker zich behoeft te schamen; De mechanisering 
van het wereldbeeld, A'dam, 1950,467. 
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est de vita, moribus, placitisque Epicuri 239), tekst en vertaling van 
Diogenes Laërtius, gevolgd door een commentaar met vele uit
weidingen, waar ook de brieven van Epicurus en talloze uittreksels 
uit de gehele antieke wijsbegeerte in zijn verwerkt. Een aanhangsel 
bij dit omvangrijk en weinig overzichtelijk werk bevatte onder den 
titel Philosophiae Epicuri Syntagma een verzameling van uit het 
Grieks vertaalde wijsgerige teksten, van in proza omgezette verzen 
van Lucretius' De rerum natura en van uittreksels uit Cicero en 
anderen, bedoeld om een overzicht te geven van de wijsbegeerte 
van Epicurus 240). Ten slotte hebben de uitgevers van de postume 
Opera Omnia 241) overeenkomstig den wens van den overleden 
schrijver uit de Animadversiones alleen tekst en vertaling van 
Diogenes Laërtius met de grammaticale aantekeningen overge
drukt en van de eigen philosophische denkbeelden van Gassendi, 
zoals die in den commentaar waren neergelegd, een afzonderlijke 
samenvatting opgenomen, waarvan een deel reeds door hemzelf 
was bewerkt en waaraan hij den titel had gegeven van Syntagma 
philosophicum 242). Het late naspel van Gassendi's reis door de 
Nederlanden was daarmede definitief ten einde. 

Wat heeft deze reis nu per saldo voor de eigen wijsgerige ont
wikkeling van Gassendi en met name voor de voorbereiding en 
verantwoording van zijn systeem van Christelijk Epicurisme opge
leverd 1 Het antwoord op deze vraag kan in enkele woorden worden 
gegeven en het gaat de waarde van een waarschijnlijkheidsoordeel 
niet te boven. 

Ofschoon overtuigende bewijzen geheel ontbreken, houd ik het 
voor aannemelijk, dat het Gassendi bij zijn bezoek aan Beeckman 
duidelijk is geworden, dat een atomistische natuurverklaring met 
het Christelijk Godsbegrip niet in botsing behoeft te komen, en dat 
hij zich door hem heeft laten inspireren tot het ondernemen van een 
herstel van de wijsbegeerte van Epicurus in een vorm, die haar 
althans uiterlijk met het Christelijk geloof in overeenstemming zou 
brengen en haar als wijsgerige wereldverklaring in de scholen van 
het Christelijk Westen ingang zou kunnen doen vinden. 

Wat heeft vervolgens Gassendi's reis betekend voor de wijs
begeerte in Nederland? Op de geleidelijke ontwikkeling van de 
heersende en voorgeschreven Aristotelische Scholastiek naar een 

289) Lugduni, 1649, Amstelodami, 1659, Lugduni, 1675, Opera, V, 1-166. 
240) Het Philosophiae Epicuri Syntagma is afzonderlijk uitgegeven, 

Hagae Comitis, 1659, Londini, 1660, Amstelodami, 1684, Opera, lIl, 1-94; 
zie Sortais, 24, P. Gaas., 188, Rochot, Travaux, 128-166. 

241) Petri Gaasendi ... Opera omnia, 6 vo!., Lugduni, 1658; tweede 
uitgave, met gewijzigde paginering, Florentiis, 1737. 

UZ) Opera, I en I1; Tricentenaire, 30--331; Rochot, Travaux, 167-202; 
Rochot, La vraie philosophie de Gaasendi, in: Tricentenaire, 229--247. 
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Scholastiek van Cartesiaanse inspiratie, die zich in de volgende 
decennia hier te lande zou voltrekken, heeft hij zeker geen directen 
invloed kunnen uitoefenen. Maar misschien is van hem op enkele 
van de geleerden, die hij hier heeft ontmoet - meer in het bijzonder 
op Henricus Renerius - een bemoediging uitgegaan tot het be
oefenen van zelfstandig natuuronderzoek en heeft hij daardoor de 
inpassing van dat onderzoek in de methode en zelfs in de meta
physica van Descartes van verre mee voorbereid. 

Het resultaat van deze studie is dus uiteindelijk weinig positief, 
maar ook als zodanig kan het voor de geschiedenis van de wijs
begeerte van enige betekenis zijn. 

RÉSUMÉ 

Ce n'est qu'une seule fois que Gassendi a voyagé à l'étranger; 
c'était au cours des années 1628 et 1629 et Fr. Luillier l'accom
pagnait. Le plus souvent on appelle ce voyage "un voyage en 
Hollande" ou même "un voyage de huit mois en Hollande". En 
réalité, si Gassendi a été absent de Paris pendant huit mois - i1 
est parti vers Noël 1628 et il est rentré Ie 8 août 1629 - i1 n'en a 
passé aux Pays-Bas que cinq, dont deux semaines seulement dans 
les Provinces Unies. 

D'après toute probabilité, ce qui a poussé Gassendi à entre
prendre ce voyage, c'était a.vant tout un intérêt à l'examen indé
pendant de la nature et plus spécialement aux observations astro
nomiques. Aussi sa visite à l'université de Louvain - ou l'on 
s'était déjà, de même que Gassendi lui-même, détaché de la physique 
aristotélicienne et ou il a eu l'occasion de s'entretenir avec des 
savants comme Erycius Puteanus, Thomas Fienus, Petrus Castel
Ianus et plusieurs autres - a été de la plus haute importance pour 
Ie penseur français. De ses relations avec J. B. van Helmont à 
Bruxelles résulta un échange d'idées qui, au cours du voyage, 
B'est continué en forme épiBtolaire. 

A Leyde, Gassendi eBt allé voir entre autres G. J. VOSSiUB, D. 
Heinsius et J. Golius, mais il n'a pas pris contact avec Ie profesBeur 
de philosophie Fr. Burgersdijck et bientót il a dû comprendre que 
la révolution dans Ie domaine des conceptions scientifiques et 
philosophiques y était moins avancée qu'à Louvain. La rencontre 
avec H. Renerius à Amsterdam lui a inspiré la rédaction d'une 
explication du phénomène des parhélies récemment obBervé, ce qui 
a amené Descartes à composer Bon Traité des météores. La recom
mandation de l'ambassadeur de Fra.nce, N. de Baugy, lui a ouvert 
les portes du camp du Stathouder Frédéric-Henri, lorsque celui-ci 
assiégeait BoiB-le-Duc. . 

Les historiens ont surtout relevé la visite que Gassendi a faite 
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à Is. Beeckman, l'ami de Descartes, à Dordrecht. D'après Rochot, 
Beeckman, au cours de ses entretiens avec Gassendi, lui aurait 
même suggéré l'idée de ne pas se limiter à une restauration des 
théories morales d'Epicure mais de faire revivre la physique 
atomiste épicurienne et de la faire serVir de base à un système 
moderne de philosophie de la nature. Seulement ni dans la cor
respondance de Gassendi, ni dans ses oeuvres postérieures sur 
Epicure, ni dans Ie Journal de Beeckman on n'en saurait trouver 
la moindre confirmation. TI est certain que, lorsqu'il allait voir 
Puteanus à Louvain, Gassendi aussi bien que Ie professeur lou
vaniste s'intéressaient exclusivement à la personne et à la morale 
du philosophe grec. Cela ne veut pas dire que Gassendi n'ait pu 
trouver chez Beeckman pour la première fois l'idée de remettre 
en honneur l'ensemble de la philosophie épicurienne, présenté 
toutefois de telle façon qu'elle pût s'accorder, du moins en apparence, 
avec la foi chrétienne. D'autre part, pour la philosophie dans les 
Pays-Bas du nord, l'importance de ce voyage a été probablement 
d'encourager quelques-uns des savants que Gassendi a rencontrés 
- et parmi eux plus spécialement Henricus Renerius - à s'adonner 
à un examen indépendant de la nature, libre de toute attache à la 
physique aristotélicienne. De la sorte Gassendi a contribué à 
ajuster cette étude à la méthode et même à la métaphysique 
cartésiennes. 
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