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L.C. Palm* 

ANTONI VAN LEEUWENHOEKS REACTIE OP PIETER RABUS' 
PROBLEMEN MET DE WICHELROEDE 

Inleiding 

Op 16 mei 1696 schreef de Rotterdamse tijdschriftredacteur Pieter Rabus 
een brief aan Antoni van Leeuwenhoek. Hierin vroeg hij hem of hij met zijn 
microscoop eens nader goud en de houtige delen van een takje van een 
hazelaar kon bestuderen. Wellicht kon hij dan iets waarnemen dat een 
verklaring kon geven van het verschijnsel dat sommige mensen met een 
wichelroede goud konden opsporen.' Op 12 mei daaraanvoorafgaand had 
Rabus bezoek gekregen van een oude kennis, Cornells van Beughem^, die 
hem vertelde dat hij 

"een der menschen was, die door ik weet niet welk een gesteldheid en eigenschap van 
lichaam ('k had byna verborgene hoedanigheid gezegd) met de zoogenaamde Wichel
roede goud, zilver, en andere bergstoffen, gevolgelljk ook verborgene schatten konde 
ontdekken.'" 

Rabus geloofde Van Beughem niet op zijn woord; hij was immers een 
"doodviand van bygeloof" en wilde derhalve dat de proef op de som 
genomen werd. Van Beughems 18-jarige zoon Cornelius, die evenals zijn 
vader met deze eigenschap begaafd was, demonstreerde vervolgens 's avonds 
met een pas gesneden wichelroede van hazelnotehout meer dan vijfentwintig 
keer dat de wichelroede in zijn handen onbeweeglijk bleef als hij ver van 
goud of zilver was, maar dat het stevig vastgehouden rijsje begon te 

* Instituut voor Geschiedenis der Naluiirwetenschappen, Janskerkhol' 30. 3512 BN 
Utrecht. 

1. L.C. Palm ed., Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, XI (Lisse, 1983) 264. 
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) stond sedert 1693 in contact met Pieter Rabus 
(1660-1702). Deze was redacteur van het recensietijdschrift Boekzaal van Europe dat hij in 
1692 startte en tot 1702 redigeerde. Vgl. J.J.V.M. de Vet, Pieler Rabus (1660-1702) 
(Amsterdam, 1980) en B. van der Saag. "Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de 
Boekzaal van Europe (1692-1702)", in H. Bots ed., Pieter Rabus en de Boekzaal van 
Europe. 1692-1702 (Amsterdam. 1974) 343-382. 

2. In Rabus" brieven wordt hij slechts met K.V.B. aangeduid; uit de inhoud van de 
brieven blijkt dat slechts Cornells van Beughem bedoeld kan zijn (Palm ed., Alle de 
Brieven. XI. 260. 336). 

3. Ibid.. 260. 
4. Ibidem: voor een karakteriscring van Rabus als een bestrijder van het bijgeloof; De 

Weu Rabus. m.n. 102-144. 
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bewegen, draaien en biiigen wanneer hij de edele metalen naderde. 
Toen zelfs de meest sceptische van de bij de demonstratie aanwezigen 
overtuigd was, stelde Van Beughem hun voor om het zelf ook eens te 
proberen. Het geluktc niemand om de proefneming te herhalen behalve een 
aanwezige. Rabus' echtgenote Elisabeth Ostens.'' Het is niet te verwonderen 
dat Rabus nogal onthutst was door de zo plotseling naar voren gekomen 
kwaliteit van zijn vrouw; vandaar dat hij aan Van Leeuwenhoek om raad 
vroeg inzake het wichclroedeprobleem. 
Het gebruik van wichelroedes voor allerlei doeleinden zoals het doen van 
voorspellingen, het opsporen van misdadigers, het aanwijzen van verborgen 
schatten en ertsen en het vaststellcn van ondergrondse waterlopen, dateert 
voor wat West-Europa betreft uit de vijftiende eeuw. Alle verwijzingen naar 
gebeurtenissen van oudere datum zijn tot nog toe historisch onbetrouwbaar 
gebleken.* Voora! in de mijnbouw in Duitsland werden wichelroedelopers 
dikwijis met meer of minder succes te hulp geroepen, tot in onze eeuw toe. 
Het hoogtepunt hiervan lag in de zeventiende eeuw'; Duitse wichelroede
lopers werden toen zelfs in Scandinavie ingeschakeld bij het zoeken naar 
aders van edele metalen.* 
De uiterlijke verschijningsvorm van een succesvol wichelroedeloper is dat hij 
met een meestal gaffelvormig stuk hout, dikwijis van een hazelaar, trajecten 
loopt over een te onderzoeken terrein, waarbij op sommige plaatsen de 
roede — blijkbaar buiten de bewuste controle van de loper om — begint te 
bewegen. Deze beweging gaat samen met sterke spiercontracties in de armen 
en de schouders van de wichelroedeloper.' Op dit algemene schema zijn vele 
variaties mogelijk. Zo zouden sommige lopersalleen gevoelig zijn voor goud 
of zilver, anderen allecn voor water. Ook het materiaal van de roede varieert 
sterk: soms werden voor het opsporen van ertsen per soort erts verschillende 
houtsoorten gebruikt, terwiji men in de achttiende eeuw zelfs meende dat 
ook knakworsten, scharcn, kaarsensnuiters en boeken als aanwijzers ge
bruikt konden worden.'" 

5. In de correspondentie met Van Leeuwenhoek noeint Rabus de naam van zijn 
echtgenote niet. Wel laat hij in latere brieven doorschemcren dat de begaaCdc een vrouw is 
en wel een van zijn dierbaarste schatlen (Boekzaal (Mey en .luny 1695). Opdracht). Zie 
ook De Vet, Rabus. 25-26. 

6. O. Prokop en W. Wiiiimer, iViinschelrule. Erdstrahlen. Radidslhesie (Stuttgart, 
1977^) 4-18; C. Graf von Klinckowstroem en R. F'reiherr von Maltzahn. llandbuch der 
Wiinschetnite. Geschichte. Wissenschaft. .Anwendung (Miinchen/Berlin, 1931) 1-29. 

7. Klinckowstroem en Maltzahn, Handbuch. 15-29. 
8. S. Ek, "Ein deutscher Rutenganger in Schonen (1791)", Kuliur & Technik 6 (1982) 

204-209. 
9. Klinckowstroem en Maltzahn. Hatulbuch. 98-129. 
10. Prokop en Wimmer. H'iinschclrutc. 155-156. 
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Cornells van Beughem 

Verkeerde men aan het eind van de zeventiende eeuw over het werkings-
mechanisme van het wichelroedelopen weliswaar in het ongewisse, men was 
over het algemeen overtuigd van de realiteit en de praktische waarde van het 
verschijnsel. Om Van Leeuwenhoek, die bekend stond om zijn nuchtere 
houding en zijn scepsis tegenover allerlei verhalen op gezag van derden, te 
overtuigen, wees Rabus behalve op de vaardighcden van zijn vrouw met 
name op de gaven van Van Beughem. Deze had al in ruime kring hiermee 
opzien gebaard. Deze raad van de stad Eminerik was daar in 1638 geboren 
als zoon van de Utrechtse boekdrukker Daniel van Beughem en Sophia 
Stael. Hij is te Eminerik vennoedelijk in 1722 overleden. Van zijn 11 
kinderen was de in 1678 geboren Cornelius als enige ook in het wichelroede
lopen begaafd. Van Beughem is voornamelijk bekend als boekdrukker, 
uitgever en samensteller van bibliografieen. Nadat hij in Amsterdam bij de 
uitgevers Blaeu en Van Waesberge in de leer was geweest, zette hij in 
Emmerik de inmiddels daar gevestigde handel van zijn vader voort. 
Daarnaast was hij actief in het stadsbestuur." 
Grote bekendheid kreeg hij met zijn systematische, en wetenschappelijk 
opgezette bibliografieen. De zeven door hem van 1680 tot 1689 vervaardigde 
werken worden als het hoogtepunt van de zeventiende-eeuwse bibliografie 
beschouwd.'' Rabus heeft dankbaar gcprofiteerd van zijn contact met Van 
Beughetn, omdat hij via hem goed op de hoogte bleef van wat er in 
Duitsland aan nieuwe uitgaven op de boekenmarkt verscheen. Dankzij de 
accuratesse en systematiek waarmee Van Beughem zijn titels beschreef, 
waren zijn boeken voor Rabus uiterst nuttig. De waardering was overigens 
wederzijds." 
Niettegenstaandc zijn systematische geest was Van Beughem tevens een 
vermaard wichelroedeloper. Hij is betrokken geweest bij het opsporen van 
een schat die in het Montferland begraven zou zijn. Toen hij in 1678 met zijn 
gezin voor de Franse troepen vanuit Emmerik naar 's-Heerenberg was 
gevlucht. hoorde men daar van zijn kwalitciten als roedeloper. Naar het 
schijnt is er toen inderdaad iets gevonden. al kon dat later in een nogal 

11. Zie de korte biogral'ic in Palm cd., Alle de Brieven. XI. 336. Voor meer details I.H. 
van Eeghen, De Amsterdain.w bockhandcl 1680-1725. IV (Amsterdam, 1967) 162; L. Gies, 
"Cornells van Beughem". Rheinische Post (27. .luni 1959); P. Rictbergen. "Pieter Rabus 
en de Boekzaal van Europe", in Bots ed.. Pieter Rabus. 1-110, m.n. 52-54. 

12. Th. Besterman. Tlw beginninf;s of systematic bibliography (New York, 1968^) 34-37. 
Besterman vergelijkt de invloed en dc kwaliteit van Van Beughems werk met die van 
Johannes Trithemius uit de vijftiende en Conrad Gesner uit dc zestiende eeuw. Zie ook E. 
von Rath. "Vorlaiifcr dcs Gcsamtkatalogs der Wiegendriicke". in Werden and Wirken. 
Ein Feslgrufi fiir Karl W. Hicrsemann (Leipzig, 1924) 258-292. 

13. Rietbergcn, "Pieter Rabus", 53. 
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Fig. 1. Cornells van Beughem; olieverlschilderii van een onbekende schilder; Heimat-
schau, Emmerich. 

[Omdat er van Van Beughem geen andL-rc alT-ieeklingeii bekend zijn, is ondanks de slechle 
kwaliteit toch de bovensiaandc afbeclding opgenomen; red.] 
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geruchttnakend proces niet bewezen worden.'" Daarnaast toonde hij Rabus 
in levenden lijve dat hij met de wichelroede tot verbluffende dingen in staat 
was. 

Pieter Rabus' problemen met de wichelroede 

Rabus' houding ten aanzien van de vragen rondom wichelroedes was 
duidelijk. Hij bcschouvvde wat er bij wichelroedelopen gebeurde eenvoudig 
als een natiiurverschijnsel waarvoor natuurwetenschappelijke vcrklaringen 
gezocht dienden te worden, die op hetzelfde niveau lagen als die voor allerlei 
andere natuurverschijnselen. Om die reden had Rabus in het mei-juni 
nummer van zijn Boekzaal uit 1694 een lange bespreking gewijd aan het 
door de Franse priester Pierre Le Lorrain' de Vallemont (1649-1721) 
geschreven La physique occulte. ou traite de la baguette divinatoire. waarin 
voor het eerst systematisch gepoogd werd een natuurwetenschappelijke 
verklaring te geven van het wichelroedeverschijnsel vvelke aansloot bij de 
(corpusculaire) materietheorieen van die tijd. In zijn bespreking gaat Rabus 
ervan uit dat het fenomeen echt bestaat: 

"Een werk dan, van zoo velen onderzogt, en in velerley personen waar bevonden, 
moet buiten aile bedrog gehouden, en de zuivere werkinge der nature toegeschreven 
worden. Wisten we de kragt des zeilsteens niet. wi.sselijk zoude die ons niet min vremd 
voorkomen."" 

In de verder sympathieke bespreking van het boek sluit Rabus zich aan bij 
De Vallemonts idee dat niet iedereen met de wichelroede kan omgaan. Ook 
wijst hij met hem een mogelijk verband met duivelse en magische krachten 
af. 
De verklaring van De Vallemont is gebaseerd op de corpusculaire materie
theorieen zoals die aan het eind van de zeventiende eeuw voorkwainen in 

14. In een later gevoerd proces van de graat' van Berg tegcn een plotseling rijk 
geworden rentmeester bleek dat Van Beughem slechts een onder de aarde verborgen 
keldcr had opgespoord. Het al dan niet met een wichelroede vinden van een schat was van 
belang omdat in het Duitse recht volgens de interpretatie van veel juristen een schat de 
vinder tocbehoorde, tcnzij er sprake was van toverkunst, dan kwam ze aan de landsheer 
toe. Meningsverschil bestond er over de vraag of wichelroedelopen bij de toelaatbare 
manieren van schatvinderij behoorde. A. Dederich, Annalen der Sladt Emmerich (Wesel, 
1867) 508-509; .I.H. Zedler, Grosses Vollstdndiges Universallexicon. Bd. 34(Leipzig/Halle, 
1742; reprint Graz. 1961) kol. 981-984. 

15. Boekzaal van Europe (Mey en Juny 1694) 357-366; citaat op p. 362. Zie ook De Vet, 
Rabus. 25 en 219-220. [P. le Lorrain] De Vallemont, La physique occulte. ou traite de la 
baguette divinatoire. et de son utiliie pour la decouverle des sources d'eau. des minieres. des 
iresors cachez. des voleurs & dcs meurtriers fugitifs. Avec des principes qui cxplicent les 
phenomenes les plus obscurs de la Nature (Amsterdam: Adriaan Braakman, 1693). De 
Franse editie beleefde een aantal herdrukken tot ver in de achttiende eeuw. Zie voor De 
Vallemont verder de biografie in Nouvelle Biographic Generate. LIV (Pari , 1866) kol. 
887-888. 
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Fig. 2. Titelblad en titelprcnt van [X- Vallemonts Physique occulte. 

navolging van de systemcn van Gassendi en Descartes. Hij maakte geen 
onderscheid tussen de opvattingen van de beide natuurfilosofen; de verkla-
ringskracht van de twee systetnen was naar zijn mening gelijk."" Na 
uiteengezet te hebben dat aantrekking een algemeen voorkomend natuur-
verschijnsel is, stelt De Vallemont dat de natuur maar volgens een mecha
nisme werkt. We moeten daarom experimenteel nagaan waar we dat 
mechanisme al kcnnen en vervolgens bestuderen hoe de wichelroedever-
schijnselen met dit mechanisme te verklaren zijn. Naar zijn mening is slechts 
de deeltjesfilosofie — de werking van allerlei soorten deeltjes op elkaar — in 
staat alle bekende natuurverschijnselen te verklaren.'' De bedoelde deeltjes 

16. Vallcnionl, Physique occulte. 51. 
17. Ibid.. 65-66. 
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dragen dus niet alleen eigenschappen, maar brengen ook kracht of werking 
over. We weten volgens hem reeds voldoende af van deze deeltjes ("cor-
puscules des vapeurs, des exhalations et de la transpiration insensible") om 
een verklaringsmodel op te stellen. Deeltjes houden, ook bij een voor ons 
onzichtbare verdunning, hun oorspronkelijke eigenschappen. Hij verwijst 
hierbij naar de chemische experimenten van Robert Boyle en diens cor
pusculaire verklaring daarvan."* Verschillende deeltjesstromen zouden 
steeds dezelfde werking uitoefenen, ongeacht de wijze waarop ze dat doen. 
Tenslotte werken ook onze zintuigen middels deze deeltjes: 

"les sens jugent meme par les qualitez sensibles des ces particules de la matiere, 
qu'elles sont aussi differente entre elles. que les corps, d'ou elles emanent, sont 
differens entre-eux."" 

Deze hypothese verder uitwerkend stelt De Vallemont dat elk voorwerp en 
ook elk levend lichaam zijn eigensoortige deeltjes heeft, die voortdurend 
worden uitgezonden. Tevens bezitten alle objecten specifieke porien. Toe-
gepast op wichelroedelopers en hun reacties op op te sporen voorwerpen 
moet hij nog enkele andere eigenschappen toekennen aan de deeltjes die 
door deze voorwerpen worden geemaneerd. Ze hebben voldoende fijnheid 
("tenuite") om zich in het hout van de wichelroede te dringen, en ze hebben 
voldoende kracht ("force") en werking ("action") om de roede te doen 
buigen. Hij vergelijkt dit met de werking van hygro- en barometers. Verder 
is van belang aan te nemen dat de betreffende deeltjes zich niet gemakkelijk 
met lucht mengen. Ook hiervoor heeft hij een analogic: de lichtstralen in een 
donkere kamer die zich niet verstrooien. Als een roedeloper succes heeft is er 
zodoende slechts sprake van een naluurlijk proces waarvoor een natuurlijke 
verklaring voorhanden is. Elke suggestie van verband met tovenarij of 
demonic is uit den boze.^° We moeten vanzelfsprekend wel oppassen voor 
bedrog en er zijn ongetwijfeld mensen die proberen wichelroedes te ge-
bruiken om met demonen (waar De Vallemont wel degelijk in gelooft) in 
contact te komen.^' 
De in de geschiedenis van het wichelroedelopen steeds terugkerende, 
brandende vraag waarom slechts sommigen het kunnen, wordt door hem 
beantwoord met een beroep op het verschil in kwaliteit van de zintuigen van 
verschillende mensen. Er zijn mensen die goed horen, slecht horen, goed zien 
en slecht zien. Zo zijn er mensen die met wichelroedes de uitgestraalde 
deeltjes van bijvoorbeeld goud kunnen waarnemen waarbij de wichelroede 
slechts als hulpmiddel dient (zoals een microscoop bij het zien) en er zijn 

18. Zie M. Boas, Robert Boyle and seventeenth-century chemistry (Cambridge. 1958). 
19. Vallemont, Physique occulte. 74-79; citaat op p. 77. Zie ook C. Priesner, "Der 

Naturmechanismus des Herrn von Vallemont". Phy.\is 20 (1978) 85-101. 
20. Vallemont, Physique occulte, 203. 
21. Ibid.. 419. 
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Fig. 3. Wichelroedeloper; naar De Vallemont. 

mensen die het helemaal niet kunnen. Dan moeten er ook mensen zijn die 
zonder wichelroede goud kunnen vinden, en inderdaad beweert De Val
lemont zulken te kennen.^^ 
Pieter Rabus sloot zich geheel bij de ideeen van De Vallemont aan om 
datgene te verklaren wat zijn echtgenote vermocht. Hij had van haar 
kwalitciten trouwens geen geheim gemaakt en aan veel vrienden en kennis-
sen haar gaven gedemonstreerd. Dit was voor tegenstanders van de dikwijis 
nogal polemisch schrijvende recensent^' een mooie gelegenheid om hem aan 
te vallen. Met name enkele Amsterdamse collegianten en leden van een 

22. Ibid., hst. 13. 
23. De Vet. Rabus. 49-79. 
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Haarlems 'Collegium physicum Harlemense' onder leiding van hun secre-
taris, de apotheker Jan Trioen^''. richtten hun bezwaren en spot op het 
echtpaar Rabus. Zij werden hierbij niet weinig geholpen door het feit dat 
Elisabeth Ostens na verloop van tijd haar wichelvermogen verloor en 
doordat enkele demonstraties in Amsterdam en Haarlem geen ondubbelzin-
nig succes waren.'-
Rabus' critici hadden echter ook natuurwetenschappelijke bezwaren. Het 
voornaamste was dat ze meenden dat nooit aangetoond was dat zonder 
wrijven, slaan of kloppen uit een voorwerp een soort atmosfeer van 
"uitvloeysels" te voorschijn kwam. Ze wezen crop dat ook een zachte stof 
als barnsteen pas na wrijving een zekere kracht uitoefent. Verder vonden ze 
het erg onwaarschijniijk dat als twee lichamen naar elkaar toegetrokken 
werden, juist datgene dat het meeste weerstand ondervond (de roedeloper) 
zich zou gaan bewegen.'* 
Rabus' verdediging is zwak en warrig. Hij verwijt hen de theorieen van 
Descartes niet goed begrepen te hebben: bij de verklaring van het magne-
tisme (steeds als een soortgelijk verschijnsel beschouwd) gaat het niet om 
deeltjes van de magneet die door de porien van de magneet gaan, maar om 
deeltjes van fijne etherstof die in veel stoffen kunnen doordringen.'' Zo 
werkt dat ook bij de wichelroede. Dat Rabus hier afwijkt van zijn oor
spronkelijke ideeen die gebaseerd waren op De Vallemont, verzwijgt hij 
wijselijk. Het tweedc bezwaar wordt door Rabus als volgt gepareerd: de fijne 
of subtiele stof van de op te sporen substantie duwt de grove lucht in de 
onmiddellijke omgevingdaarvan weg. Daardoor ondervinden de uitvloeisels 
van het lichaam van de roedeloper minder weerstand en vindt er een sterkere 
uitvloeiing plaats. Beide effecten zorgen ervoor dat onder de wichelroede de 
lucht wordt weggeduwd (gesteld dat het op te sporen goud op de grond 
verborgen was. wat in alle experimenten steeds het geval was), en dat door 
het gewicht van de lucht vervolgens de roede omiaag wordt gebogen. 
Doordat alle mensen verschillende 'uitvloeisels' hebben is hun gevoeligheid 
ook verschiUend. Volgens Rabus zijn mensen met 'uitvloeisels' die het meest 
op die van goud lijken het best in staat om met een wichelroede dat op te 
sporen.-^* 
Op deze aaneenschakeling van speculatieve ad-hoc hypotheses werd nogal 

24. Zie R. Dekker, Oprocren in Holland gezien door Tijdgenoten. Ooggeluigeverslagen 
van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Repubtiek (1690-1750) (Assen, 1979) 
11-12. 

25. Rabus beschriji't dc ruzies en de voorvallen uitgebreid in een brief aan Henrik 
Mierink. die hij publiceerde in de Boekzaal (Mey en .luny 1697) 389-437. 

26. Ibid.. 418-420. 
27. Ibid.. 420-422. Zie de uitleg in C. de Pater. Petrus van Musschenbroek (1692-1761), 

een newtoniaans naluuroiuierzocker (Utrecht, 1979) 160-162. 
28. Rabus, Boekzaal (Mey en .luny 1697) 423-425. 
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fel gereageerd en voortdurend gepolemiseerd zonder dat dit tot nieuwe 
argumenten leidde. De verslaggeving hiervan door Rabus in de Boekzaal 
loopt tot in 1699; beide partijen zijn dan nog geen stap nader tot elkaar 
gekomen.-'* Naar goede traditie van die tijd waren er inmiddels pamfletten 
en spotverzen verschenen die zich met deze polemiek inlieten. Een van de 
felste is het door Rabus' aartsvijand Francois van Bergen geschreven Nodige 
Verantwoordinge.^'^ Van Bergen maakt in dit 23 bladzijden lange libel de 
houding van Rabus en zijn echtgenote inzake de wichelroede-affaire be-
lachelijk. In een sarcastische stijl, die niet voor die van Rabus onderdoet, 
verwijt hij hun dat zij bezwaren tegen de realiteit van het wichelroedelopen 
steeds als een persoonlijke belediging opvatten. Naast deze, niet ten onrechte 
geformuleerde kritiek, die echter vanwege de denigrerende toonzetting van 
het stuk wel weinig indruk gemaakt zal hebben op de betrokkenen, heeft 
Van Bergen ook natuurfilosofische bezwaren. In zijn quasi-Rabus-ver-
dedigende stijl: 

" T is vremd van hen lieden [nl. de Haarlemse critici] dat sy niet gedacht hebben opde 
materia aetherea, en geconsidereert. dal die uylvloeysels genoeg is. schoon sy by 
Descartes nergcns .soo genoemd word, noch ook te begrypen is, hoe dat de materia 
aetherea. deweike door "t goud en alle lichamen heen gaat, ook door de lucht soude 
gaan maar dese wegstoote: hoe de .selve materia aeterea aan die versnelling van 
beweging &c. soude koomen."" 

Op deze vragen gecft Rabus nergens antwoord. zodat Van Bergen verderop 
in zijn brochure terecht stelt dat de Rotterdamse redacteur hier geen 
wetenschappelijke discussie voert, maar zich slechts beroept op eigen 
autoriteit." De nooit besliste meningsvcrschillen bleven bestaan; de discus
sie hierover bleef door Rabus' dood in 1702 onafgemaakt. 

Antoni van Leeuwenhoek 

De belangrijkste feiten werden door Rabus in zijn briefwisseling met Van 
Leeuwenhoek aan hem meegedeeld." De reactie van de Delftse microscopist 
op Rabus' verzoek om onderzoek was tweeledig. Van Leeuwenhoek geeft 

29. Boekzaal (Mey en .luny 1699) 558-560. 
30. [Francois van Bergen], .\odige Verantwoordinge voor de Heer Pieter Rabus, en Juffr. 

sijn huysvrouw, tegens de Amsterdammers en Haarlemmers. niet getovende de werking der 
Wichelroeden (z.p., z.j.). Identificatie door De Vet, Rabus. 77 en 363. 

31. [Van Bergen]. Verantwoordinge, 21-22. 
32. Ibid., 22: "want op 't seggen van een man van dat verstand, van die lecture in 

philosophicis mach men vaste gissinge maken. en denken auioc £(pa". De Vet vindt dat 
Rabus in deze brochure nogal hard gevallen wordt, maar besteedt geen aandacht aan de 
inhoudelijke bezwaren van Van Bergen (De Vet. Rabus. 11). 

33. Zie vooral dc brief van 16 mei 1696 van Rabus aan Van Leeuwenhoek (Palm ed., 
Alle de Brieven. XI, 258-266) en de brief van 30 jiini 1696 (Palm ed., Alle de Brieven, XH, in 
voorbereiding; Boekzaal (.lulius en Augustus 1696) 152-156). 
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toe dat hij zonder het zelf gezien te hebben, een dergelijk verschijnsel niet 
voor waar zou hebben gehouden en het niet aan zijn vrienden zou hebben 
durven vertellen. Nadat Rabus echter ook bij Van Leeuwenhoek thuis een 
demonstratie gegeven had, waarbij tevens iemand uit Delft over de gave 
bleek te beschikken, gaf Van Leeuwenhoek zich gewonnen en schreef hij dat 

"nu UE my zo veel vrindschap heeft gedaan. dat de meer als verwagte neiginge van de 
Wichchelroede ook ten mijne huize, in presentie van vijf distincte Heeren, niet eens, 
maar tien, en twintig maal is geschiet, moeten zy alle met my verstelt s taan."" 

Ondanks dat Van Leeuwenhoek zelf corpusculaire materietheorieen (en wel 
de cartesiaanse versie) regelmatig gebruikte bij de verklaring van fysische en 
chemische verschijnselen," nam hij de daarop gebaseerde verklaring van De 
Vallemont niet over, hoewel hij die ongetwijfeld uit Rabus' recensie kende. 
Hij was er bovendien niet van overtuigd dat hij wel een aanvaardbare 
verklaring voor een zo merkwaardig verschijnsel kon vinden, zulks te meer 
daar 

"wy zien dat de Wichchelroede in onze en vele hare handen geen neiginge en doe t . "" 

Wel merkte hij op dat de beweging voortdurend van de wichelroede naar het 
verborgen voorwerp toe was en niet andersom. Ook hij trachtte door een 
vergelijking met magnetisme tot een beter begrip te komen, echter tever-
geefs. 
Tenslotte deed Van Leeuwenhoek een onderzoekje dat past bij de experi-
mentele methodes die we van hem kennen: hij sneed wichelroedes uit een 
aantal verschillende houtsoorten en liet deze uitproberen. Hoewel ze alle 
werkzaam bleken, was de uit hazelnotehout gesneden roede het meest 
gevoelig. Aansluitend microscopisch onderzoek van het hout leerde hem dat 
er "in het zelve ongemeen veel zeer kleine horisontale vaaten zijn". Of dit 
iets te maken zoo kunnen hebben met de grotere gevoeligheid laat Van 
Leeuwenhoek in het midden. De suggestie wordt op zijn minst gewekt, 
omdat hij verder zwijgt over de wichelroede." 
Toen de persoon uit Delft na enige tijd niet meer in staat bleek met 
wichelroedes om te gaan, verloor Van Leeuwenhoek zijn belangstelling.'* 

34. Leeuwenhoek aan Rabus, Brief 166 van 1 juni 1696 (Palm ed., Alle de Brieven, XI, 
270). 

35. H.A.M. Snelders. "Antoni van Leeuwenhoek's mechanistic view of the world", in 
L.C. Palm en H.A.M. Snelders eds.. Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723 (Amsterdam, 
1982) 57-78. 

36. Leeuwenhoek aan Rabus. Brief 166 van 1 juni 1696 (Palm ed.. Alle de Brieven. XI, 
270). 

37. Ibid., 272-274. De in het citaat op p. 272 genoemde "horisontale vaaten" zijn 
radiaal verlopende houtstralen waarvan er bij de hazelaar inderdaad opvallend veel 
voorkomen. 

38. Leeuwenhoek aan Rabus, Brief 171 van 23juli \696(Pa\m ed., Alle de Brieven,XU, 
in voorbereiding; Boekzaal (Julius en .\ugustus 1696) 144-151). 
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Rabus deed nog eenmaal een poging de interesse van zijn Delftse vriend 
levendig te houden door omstandig te beschrijven hoe zijn echtgenote nog 
steeds over haar capaciteiten beschikte.'" Voor Van Leeuwenhoek was de 
zaak afgedaan; hij is in latere brieven nooit meer op wichelroedes terug-
gekomen. 
De reactie van Van Leeuwenhoek is karakteristiek voor zijn omgang met 
nieuwe verschijnselen. Hij geloofde het pas nadat hij het zelf gezien had, 
waarna hij het probleem met zijn microscoop te lijf ging. Toen hij hiermee 
geen resultaat boekte. verviel hij niet in allerhande speculatieve theorieen, 
maar legde hij het probleem terzijde."" Ook in de latere ontwikkeling van 
fysische theorieen hebben de verschijnselen rond wichelroedes slechts een 
marginale rol gespeeld."' 

Modern onderzoek 

Een soortgelijke aanpak als van Van Leeuwenhoek stond de in 1948 
opgerichte Commissie tot Onderzoek van het Wichelroede- en Aardstralen-
probleem van de Afdeling Natuurkunde van dc Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen voor ogen. Deze commissie was ingesteld om 
te onderzoeken wat cr fysisch gezegd kon worden over het verschijnsel 
wichelroedelopen en over de in het begin van de jaren vijftig in ons land 
geruchtmakende aardstralen. Tegen de vermeende schadelijke invloeden 
daarvan was toentertijd een levendige handel in alschermkastjes. In 1949 
nog ging de latere Utrechtse hoogleraar in de parapsychologie W.H.C. 
Tenhaeff ervan uit dat een roedeloper "als een in onze samenleving 
aanvaarde figuur kan worden beschouwd". Hij heeft zich steeds sterk 
gemaakt voor een verklaring in het parapsychologische vlak, omdat er zich 
onder roedelopers veel paranormaal begaafden bevonden. Over een moge
lijk fysisch aspect van het verschijnsel liet hij zich niet uit; wel verwachtte hij 
grote moeilijkheden hicromtrent.'*' 

39. Rabus aan Leeuwenhoek, .30 juli 1696. //;/,/., 152-156. 
40. Zie voor Van Leeuwenhoeks opvattingen over weten.schap H.A.M. Snelders, 

"Antoni van Leeuwenhoek: "Ick beeldc mijn selven in ..."". in H.L. Houtzager en L.C. 
Palm eds.. Van Leeuwenhoek herdacht ... (Amsterdam. 1982) 25-36 en K. van Berkel, 
"Intellectuals against Leeuwenhoek". in Palm en Snelders eds., Antoni van Leeuwenhoek. 
187-209, m.n. 203-209. 

41. Zie bijvoorbeeld de literatuuropgaven in C. von Klinckowstroem, Bibliographic der 
Wiinschelrute (Miinchen. 1911). De auteur van het artikel "Wun.schelrute" in Zedler, 
Umver.sallexicon. Bd. 59 (Leipzig/Halle. 1749; reprint Graz, 1963) kol. 798-810. ineent dat 
het hele wichelroedelopen onzinnig is, maar waarschuwt er daarnaast voor dat men moet 
oppassen om wat er gcbcurt aan duivelse machten toe te schrijven. Allecn door enkele 
Duitse romantischc 'Naturphilosophcn" werd nog geprobccrd het wichelroedeverschiinsel 
te gebruiken bij hun natuurwetcnschappeliike theorictjn (Klinckowstroem en Maltzahn. 
Handbuch. 6t-bl). 

42. W.H.C. Tenhaeff. "Het wichelroedevraagstuk", Tijdschrift voor Parapsvchologie 17 
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Geheel anders waren de bevindingen van de Commissie. In het in 1954 aan 
de Akademie aangeboden rapport concludeerde zij op grond van een groot 
aantal waarnemingen en experimenten 

"dat de wichelroede in geen cnkel der onderzochte gevallen haar deugdelijkheid als 
opsporingsapparaat van hetzij bekende. hetzij onbekende ver.schijnselcn heeft kunnen 
bewijzen: ... dat het bestaan van de zg. aardstralen in geen enkel geval is aangetoond, 
of zelfs maar aannemelijk gemaakt."'" 

Tevens beschreef zij de afschermkastjes als waardeloos en riep zij de 
overheid op het publiek tegen misleiding te beschermen. Een afzonderlijke 
werkgroep die in Wageningen het effect van aardstralen en de afscherming 
daarvan op landbouw en veeteelt onderzocht, kwam tot dezelfde con-
clusies.'*'' Nadien hebben wichelroedes en aardstralen hier te lande nauwe-
lijks meer aandacht gekregen. 

Besluit 

Moge de wichelroede in de geschiedenis van de natuurwetenschappen 
nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld, de corpusculaire ver
klaring van het verschijnsel dat toen en nu door sommigen als bijgeloof 
wordt gezien, heeft aan het eind van de zeventiende eeuw nog een bescheiden 
rol gespeeld in de bestrijding van een ander bijgeloof. De onvermoeibare en 
moedige strijder tegen het voor zovele ongelukkigen desastreuze geloof in 
heksen, tovenaars en demonen, ds. Balthasar Bckker,"" gebruikte de theorie 
van De Vallemont voor zijn eigen doeleinden door in het vierde deel van zijn 
Bctoverde Weereld tal van voorbeelden aan te halen die door de volksmond 
aan duivelskunsten werden toegeschreven, zoals de weeskinderenpassies te 
Amsterdam en Hoorn en het wichelroedelopen.'"' Door aan te sluiten bij de 
door Van Leeuwenhoek gedane waarnemingen dat allerlei stoffen uit voor 
het oog onzichtbare, heel kleine deeltjes bestaan,'*' kon hij zijn lezers ervan 

(1949) 53-77, 124-137 en 17.V202; citaat op p. 196. Deze bijdragen zijn in 1950 onder 
dezelfde titel separaat uitgegeven. 

43. J. Clay. "Rapport van de Commissie lot Onderzoek van het Wichelroede- en 
Aardstralcn-probleem". I'erlag van de gewone vergadering der afdeling natuurkunde van de 
Koninklijke Nederlandse .Akademie van Wetenschappen 63 (1954) 52-85; citaat op p. 52. 

44. "Beknopt overzicht van dc Restiltatcn van ccn Onderzoek naar de betekenis van de 
Wichelroede voor dc Landbouw", Ibid.. 105-124. 

45. Zie voor Bekker: W'.P.C. Knuttel. Balthasar Bekker. De bestrijder van het bijgeloof 
(Den Haag, 1906). Bekker bouwde onder meer voort op het werk van de arts Daniel 
Jonctys; zie voor deze: M..I. van Lieburg, "De dichter-medicus Daniel Jonctys (1611-
1654), zijn strijd tegen het bijgeloof en zijn relatie tot Johan van Beverwijck, William 
Harvey en Daniel Sennert", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskundc. natuurweten
schappen, wiskunde en techniek 2 (1979) 137-167. 

46. B. Bekker, Der bctoverde weereld her vierde boek (Amsterdam. 1693) 210-218 en 
196-205. 

47. Ibid.. 10-11. 
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overtuigen dat evenals de aantrekking tussen een magneet en ijzer, de 
neiging van een wichelroede naar een verborgen stof een volstrekt natuurlijk 
proces is, waarvoor het niet nodig is krachten te hulp te roepen die 
afkomstig waren uit de bovennatuur.'"* 

SUMMARY 

.Antoni van Leeuwenhoek's reaction to Pieter Rabus's 
problems with the divining-rod. 

When the Rotterdam editor of the review journal Boekzaal van Europe, Pieter Rabus, was 
visited by the bibliographer Cornelis van Beughem, a famous dowser, it appeared that 
Rabus's wife too possessed dowsing capacities. Astonished Rabus asked Van Leeuwen
hoek to study the phenomenon. Following the corpuscular theories of the French priest 
Pierre le Lorrain de Vallemont Rabus himself considered dowsing to belong to the 
domain of the sciences and not to the occult. Although Van Leeuwenhoek at first 
mistrusted the reality of dowsing, he was convinced by demonstrations at his home; then 
he tried to explore its mechanism. He failed to discover special features in the wooden 
parts of divining-rods with his microscope. In his own characleristical way he subsequent
ly preferred to put the problem aside instead of to formulate some speculative theory. 
Dowsing did not play a dominant role in scientific theories. Nevertheless the Royal Dutch 
Academy of Sciences thought it fit to examine the reality of dowsing in 1948-1954; the 
results were completely negative. At the end of the seventeenth century De Vallemont's 
corpuscular theory could be used succesfully by Balthasar Bekker in his quest for fighting 
the disastrous belief in the occult (e.g. witches). 

48. Ondanks de grote invloed van Bckkers werk en de vele vertalingen ervan was in de 
achttiende eeuw de discussie in Duitsland hieromtrent nog niet beslist. Zie ook aant. 14. 


