
Twee bakens van de Verlichting 

 Een inleiding op de tentoonstelling

 De tentoonstelling groeide vanuit een paar opportuniteiten: de prachtige ruimte, de
Agora, voor de deur van de Cultuurbibliotheek in de nieuwbouw (2013) van het 
Sint-Lodewijkscollege, en enkele belangrijke werken van de bibliotheek - uit de 
periode die men de Verlichting is gaan noemen – die bij de verhuis van de 
bibliotheek weer onder de aandacht kwamen.

De Middeleeuwen zijn voor menigeen een afgesloten periode in tegenstelling tot de
Verlichting die volgens sommigen tot in onze tijd blijft doorwerken. De Zweedse 
auteur Henning Mankell – de schepper van Wallander – zegt in een interview in de 
Standaard (3/8/2013): “…we moeten de politiek heroveren.  Elke dag denk ik na 
over de idealen van de Verlichting. Mijn helden zijn nog altijd Voltaire en Diderot. 
Ze lieten zien dat iedereen een stem heeft die gehoord mag worden.” (Door 
ons - omwille van de gepaste omschrijving - in vetjes gezet.) Voor anderen 
daarentegen, heeft het postmodernisme een einde gemaakt aan de Verlichting die 
volgens hen, de maakbaarheid van de mens predikte, en daardoor de poort wijd 
openzette voor totalitaire systemen die pretendeerden de ideale samenleving te 
creëren. De Verlichting blijft  in elk geval intrigeren.

De invloed van de Wetenschappelijke Revolutie, the Glorious Revolution (1688-
1690) in de 17de eeuw,  la Querelle des anciens et des modernes en  de Franse 
Revolutie zijn factoren die er op wijzen dat de 18de eeuw – de eeuw van de 
Verlichting -  niet eenvoudig te beschrijven valt. De maatschappij zoals we die nu 
kennen bestond niet. De slavenhandel floreerde nog volop en er gaapte een kloof  
tussen de adel en de ‘gewone’ mensen.  Adellijke families bv. ruilden hun 
vorstendommen, zonder ook maar aan de belangen van hun onderdanen te denken,
wanneer het hun families maar beter uitkwam.  Sedert de Verlichting ontstond een 
andere wereld: slavernij werd afgeschaft ( al blijft de adel vooralsnog bestaan) en de 
burger nam zijn lot in handen. Het boek van Peter Buijs, De eeuw van het geluk. 
Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 illustreert die 
ommekeer. 

In het collectieve geheugen spelen exclusief  vertrouwen op de rede en 
antigodsdienstigheid een hoofdrol wanneer het over de Verlichting gaat. Enige 
nuance is geboden. Wat de antigodsdienstigheid betreft , is ons geheugen hier 
wellicht het slachtoffer van de recentere secularisatie en van de fascinatie die van 
enkele Franse philosophes uitgaat.  Nehemiah Grew bv. – toch de Father of  plant 



physiology – schreef  een Cosmologia Sacra. L’Abbé Nollet met zijn L’art des expériences, 
C. Linnaeus met zijn Systema naturae,  en Pierre Bayle, de Socrates van Rotterdam , zijn 
enkele voorbeelden van gelovige protagonisten van de Verlichting. En is Jean-
Jacques Rousseau een toonbeeld van een objectieve en rationeel ingestelde, 
antigodsdienstige auteur? 

Het is opmerkelijk dat het woord radicaal zo veel gebruikt wordt als het gaat over de
Verlichting. Darnton schrijft daarover: “ ‘Radicaal’ lijkt ondanks de vaagheid de 
beste term voor de mannen die een fundamentele verandering in de Franse politiek 
en maatschappij teweeg wilden brengen” (p. 121).

Jonathan I. Israel spreekt in zijn trilogie over een gematigde (Turgot, Newton) en 
een radicale Verlichting (Spinoza, Diderot, Helvétius, d’Holbach) en lijkt op die 
manier de antireligieuze tendens in de Verlichting te accentueren. Met woorden 
moet men echter behoedzaam omspringen. Voor J. Israel betekent ‘radicaal’ zoveel 
als ‘beginnend vanuit de wortel’: de Radical Enlightenment  is voor hem de periode 
van 1650 tot 1750. Voor Ulrich Im Hof  heeft het woord blijkbaar een andere 
betekenis: “In de tweede helft van de eeuw – de latere periode van de Verlichting – 
kwam er een scheiding der geesten. Velen bleven de gematigde Verlichting trouw, 
anderen lieten de beweging echter escaleren.” (p. 207). In die tweede periode plaatst
hij Condorcet met zijn Lettres d'un théologien à l'auteur du Dictionnaire des trois siècles,  de 
La Mettrie met zijn L’Homme machine en d’Holbach met zijn Système de la nature. Ph. 
Blom’s woordgebruik getuigt van verering voor de radicale (= atheïstische) 
filosofen. “Hun visie op de maatschappij was een opwindende creatieve en 
intellectuele onderneming: ze moesten nieuwe zienswijzen ontwikkelen over de 
menselijke aard…alles binnen het kader van een materialistische moraal. Op 
termijn zou dit een van de voornaamste (en meest veronachtzaamde) dingen 
worden die de radicale Verlichting ons heeft nagelaten.” (p. 307). Dat die ‘radicalen’ 
de doodstraf  wilden handhaven kunnen we dan maar best veronachtzamen. En wat
te denken van volgende omschrijving van ‘radicale’ denkers? “Wat Diderot en 
andere radicale denkers onderscheidt van gematigde denkers uit de Verlichting is 
dat hij een volledig rationeel leven nooit als mogelijk of  zelfs wenselijk heeft 
gezien…. Gematigde denkers uit de Verlichting zagen dat idee juist als hét 
voorbeeld van koppige domheid waarvan de rede ons op quasireligieuze wijze zou 
verlossen.” (p. 329).

Met Voltaire als voorbeeld kan men stellen dat veel filosofen en wetenschappers in 
de 18de eeuw, zich niet keren tegen godsdienstigheid, maar wel tegen 
machtsmisbruik van kerkelijke leiders. Dat gaat trouwens hand in hand met de 
sociale emancipatie in die tijd. 



De Verlichting is ook een Europees en een Amerikaans fenomeen met vele 
gezichten.  J. Israel ziet dat “the Anglo-American Enlightenment  placed much less 
emphasis on the role of  reason and philosophy as the agent of  change than was the case in 
France, Italy, and Germany”. In Rusland voerde de ‘verlichte’ keizerin Catharina 
II  wel een briefwisseling met Diderot en Voltaire, maar voerde ook een 
absolutistisch bewind waarmee ze Lodewijk XIV evenaarde.  In Zweden moet bv. 
het werk van Carl Linnaeus (1707-1778) vermeld worden. Hij was arts en botanicus,
maakte heel wat reizen door Europa en had een indrukwekkend netwerk van 
geleerden. Zijn Species plantarum van 1753 was het begin van de systematisering van 
de plantenwereld die tot op vandaag blijft gelden. Hij wilde de kennis van planten 
over heel de wereld in kaart brengen en stuurde leerlingen als wetenschappers mee 
op verre reizen, bv. met de Zweedse Oost-Indische Compagnie (Svenska 
Ostindiska Companiet = SOIC, 1731-1813). In Amerika werden nieuwe 
maatschappelijke tendensen zichtbaar na de brutale aanslag op de autochtone 
bevolking. In wat nu Duitsland heet, kende men de Aufklärung, met bv Goethe en 
Kant, die reeds naar de romantiek wijzen.

Het kan dus niet de bedoeling zijn alle aspecten van de 
Verlichting te illustreren. Laten we ons in de tentoonstelling  
beperken tot het voorstellen van twee fundamentele werken uit 
die periode: twee lampen.

I. I.  Het werk van Picart & Bernard Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples
du monde… krijgt de ereplaats (exemplaar CB 2007/2853 tot 2007/2865).

II.

III. II.  De Cultuurbibliotheek bewaart twee uitgaven van de Encyclopédie  van 
Diderot en d’Alembert.

1. De originele editie in 35 delen in folio. Ze werden uniform in vol lederen 
band gebonden. (Het exemplaar in de catalogus  www.cultuurbibliotheek.be  is 
2008/268.)

2. De in kwarto editie van 1777-1780 door Jean Léonard in Genève 
uitgegeven. Die uitgave wordt soms de derde genoemd (exemplaar CB 
2013/1457). 

http://www.cultuurbibliotheek.be/


PICART & BERNARD

Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des
figures dessinées de la main de Bernard Picart: avec une explication historique, &

quelques dissertations curieuses. 

(verder P&B voor zowel het werk als de auteurs)

De impact van de Verlichting was enorm in gans Europa. Dergelijke beweging is 
alleen te verklaren door de grote onvrede die er toen heerste. En waar was er meer 
onvrede dan in Frankrijk onder Lodewijk XIV? Wij spreken nu wel over de 
Zonnekoning en over de pracht van Versailles maar voor velen ging de zon er 
onder. Zij zochten een uitweg uit de miserie. Zo ook de Franse Hugenoten Bernard
Picart en Jean Frederic Bernard.  Zo komt het dat hun Cérémonies et coutumes 
religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées de la main de 
Bernard Picart: avec une explication historique, & quelques dissertations curieuses  van 1723 
tot 1737 in Amsterdam uitgegeven werd: 7 in folio volumes. Daarmee leverden zij 
alvast een belangrijke bijdrage aan de intellectuele beweging die men later de 
Verlichting zou noemen. 8 jaar na de dood van Lodewijk XIV verscheen het eerste 
deel van Cérémonies et coutumes religieuses (P&B). Dat is 14 jaar voor het eerste deel van
de Encyclopédie  van Diderot en d’Alembert.  Rousseau was 11 jaar;  Buffon 16. 

Jean Frederic Bernard (1683-1744) afficheerde zich als uitgever maar als auteur 
bleef  hij onder de radar. Afkomstig van een Hugenotenfamilie uit de Provence, 
gevlucht naar Amsterdam, bleef  hij heel zijn leven lid van de Waalse Kerk. Dat 
belette hem niet te zoeken naar de kern van een godsdienstig leven. Hij was er 
immers van overtuigd dat alle godsdiensten  steeds weer in de handen vielen van 
priesters, imams of  rabbi’s die, om de gelovigen in hun macht te houden, allerlei 
ceremonies en rituelen in het leven riepen die feitelijk puur bijgeloof  zijn. Het zijn 
die religieuze structuren die machtsstructuren worden en de oorzaak zijn van 
godsdienstoorlogen en onverdraagzaamheid.

 J.F. Bernard werd rijk door twee huwelijken en goede beleggingen. De zin voor 
studie kreeg hij mee in zijn familie. Hij beschikte bovendien over een aanzienlijk 
netwerk onder zijn geloofsgenoten. En zijn werk zal zelfs voortgezet worden door 
zijn schoonzoon Marc Michel Rey die ook een belangrijke uitgever werd in de tijd 
van de Verlichting. 



In 1711 verscheen Réflections morales satiriques & comiques sur les moeurs de nôtre siècle 
Cologne: Chez Pierre Marteau le Jeune

1714 Etat de l’homme dans le péché originel

1715-1738: Voyages au Nord 10 delen in 12°

1719:  Mémoires du Cardinal de Retz (samen met Du Sauzet)

1719:  Nouvelles littéraires

          Bibliothèque Françoise

1722:  Mémoires historiques et critiques

1723-1737:  Cérémonies et coutumes religieuses…Amsterdam: J.F. Bernard

         7 in folio volumes met een reprint 1733-1739

1730:  Dialogues critiques et philosophiques

1733-1736:  Superstitions anciennes et modernes: prejugés vulgaires qui ont induits les peuples à 
des usages & à des pratiques contraires à la religion 2 vol. Amsterdam: J.F. Bernard

1740:  Dissertations mélées sur divers sujets  importans et curieux

1743: Supplements  Amsterdam: J.F. Bernard 2 vol. bij Cérémonies et coutumes 
religieuses…

Het werk verscheen niet toevallig in Amsterdam. Heerste daar niet een tolerantie 
die nergens in Europa bestond? De Joden bv. die overal gepest werden, waren er 
welkom. De uit Frankrijk verdreven Hugenoten vonden er een veilige plek. Wie iets
wilde publiceren dat elders verboden was vond wel een uitgever in de Republiek der
VII Provinciën. Nederland was in het begin van de 18e eeuw nog steeds welvarend. 
Wie het goed heeft kan anderen gemakkelijker laten betijen, zolang hij er geen 
hinder van ondervindt. Waarom trouwens überhaupt vragen stellen wanneer het 
goed gaat? 

De Verlichting is een verzamelnaam voor verandering op veel domeinen: 
filosofisch, sociaal, politiek  en op het gebied van de godsdienst. Wanneer wij nu 
over de crisis in Europa nadenken, dan hebben we het over economische en 



monetaire factoren, sociale gevolgen en politieke implicaties. Religie is in dit 
verband niet relevant. Dat was het in de 18e eeuw zeker wel. Hoe zou anders ook 
het commercieel succes van Cérémonies et coutumes religieuses te verklaren zijn?  Het 
werk kende 9 Franse uitgaven, 7 Engelse, 1 Duitse en 1 Nederlandse. De 
Cultuurbibliotheek bezit een Parijse uitgave van L. Prudhomme in 12 in folio 
volumes uitgegeven van 1807 tot 1810. Het is een verbeterde en aangevulde editie, 
met alle originele platen en met respect voor de tekst van de editio princeps. 

Lynn Hunt,  Margaret  C.  Jacob en Wijnand Mijnhardt  schreven een studie  over
P&B.  Ze gaven hun werk de titel:  The book that changed Europe.  Picart & Bernard’s
religious ceremonies of  the world.  (Havard, 2010). De titel alleen al maakt duidelijk hoe
ze over het werk van P&B denken. Niet iedereen volgt hen daarin. 

In 2010 verscheen ook het boek van Dan Edelstein  The Enlightenment. A genealogy
dat op de kaft aangekondigd wordt als A necessary corrective to many of  our contemporary
ideas about the Enlightenment. P&B wordt er enkel vermeld in een voetnoot (p.172).
Het komt niet voor in zijn Primary sources van de Selected bibliography. Over Picart die
de etsen maakte schrijft hij:writers such as Bernard Picart.

Jonathan  Israel  in  zijn  Radical  Enlightenment (Oxford,  2001)  waardeert  P&B  en
schrijft op p. 134: A triumph of  the genre [dictionnaires] visually as well as intellectualy and a
major  contribution  to  the  advancement  of  toleration,  was  the  thirteen-volume  ‘Cérémonies  et
coutumes…’ published at Amsterdam in 1723…the work embodied an immense effort to record
the religious rituals and beliefs of  the World in all their diversity as objectively and authentically
as possible.  Het werk past echter niet in zijn  radical Enlightenment  en wordt verder
dan ook niet meer behandeld. Israel spreekt trouwens over 13 volumina. Hij heeft
het  dus  wellicht  over  de  Parijse  uitgave  van  L.  Prudhomme  (1807-1810).  De
precieze titel is  Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, représentées
par des figures dessinées de la main de Bernard Picart, avec des explications historiques et des
dissertations curieuses. Nouvelle édition entièrement conforme à celle de Hollande. 

Feitelijk hoeft men maar één boek te lezen om P&B te leren kennen: The book that
changed Europe.  De 18 edities worden besproken in Appendix B (pp. 313-316). De
uitgave die de Cultuurbibliotheek bezit (ex. 2007/2853 tot 2007/2865) en die we
hier  gebruiken, wordt er vermeld onder nr.  7.  Het is  wellicht  ook de editie  die
Jonathan Israel voor ogen heeft.

Anderhalve eeuw van reizen, verwondering en informatie over de ‘ontdekte 
gebieden’ is aan het werk van P&B vooraf  gegaan. Handel – zeg maar winstbejag – 
en missionering, waren twee belangrijke drijfveren om te wereld te verkennen. Dat 



leverde veel informatie op. De jezuïeten bv. waren zeer actief  op het terrein. Vanaf  
1551 begonnen ze al geregeld nieuws te verspreiden, wat later zou uitgroeien tot de
Lettres édifiantes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al die informatie in de 18e 
eeuw samengebracht werd in dictionnaires  en encyclopédies. De eeuw van de 
Verlichting werd de eeuw van de dictionnaires. (Cf. The Radical Enlightenment  pp. 134-
137.) Voorlopers met veel invloed waren Dictionnaire historique van Moreri in 1674, 
de eerste editie van Dictionnaire de l’Academie Française  (1694), Dictionnaire historique et 
critique van Bayle (1697). Deze werken beleefden in de 18de eeuw meerdere edities 
(de 20ste en laatste editie van Moreri verscheen in 1759). In 1701 begon de 
publicatie door de jezuïeten van het Journal de Trévoux. Vanaf  1704 verscheen de 
Dictionnaire de Trévoux en in 1728 Ephraim Cambers’s Cyclopaedia or an Universal 
dictionary of  arts and sciences,  het grote voorbeeld voor Diderot en d’Alembert.

Velen leden onder de gevolgen van de godsdienstoorlogen. Tijdens de Reformatie 
en de Contrareformatie ging men steeds meer nadruk leggen op de ‘juiste leer’ en 
dus het ‘groot gelijk’. Wanneer wereldse machthebbers uit berekening of  
overtuiging allianties aangaan met religieuze leiders, zijn godsdienstoorlogen een 
begrijpelijke maar pijnlijke evolutie. 

De 17e eeuw is onmiskenbaar de eeuw van de wetenschappelijke innovaties maar 
was toch ook een eeuw van sociale onrust.  Het gemeenschapsgevoel, vooral van de
Derde Stand die zich afzette tegen het Absolutisme van de staat, werd naar het 
einde van de 18e eeuw steeds sterker tot het uiteindelijk de val van het Ancien 
Régime veroorzaakte. Macht kreeg een kwalijke reputatie.

In de 18e eeuw ging men reflecteren over de heilzame vooruitgang van de 
wetenschap en de manifeste impasse van de diverse christelijke denominaties. De 
godsdienst bleef  de mensen verdelen, eerder dan hen te verenigen en vooruit te 
helpen. P&B wilde de wetenschappelijke methode toepassen op de religie: 
observeren en redeneren. Zij bestuderen daarom Cérémonies et coutumes en niet 
dogma’s en geloofsleer. Het viel hen daarbij bv. op dat de Katholieke Kerk zich 
goed kon organiseren onder het Absolutisme. Bovendien zagen ze hoe priesters, 
rabbi’s, imams en sjamanen zich overal opwierpen als leiders die deden denken aan 
absolutistische machthebbers, en hoe daardoor godsdiensten tegen mekaar opgezet 
werden. De regels, dogma’s en ceremonies die de priesters uitdenken zijn absoluut 
niet nodig: het is bij-geloof. Hoe kan men het bijgeloof  uitschakelen? Door redelijk
te zijn. De fantasieën van de priesters moet men durven uitschakelen door zijn 
verstand te gebruiken. We moeten terug vertrouwen schenken aan de natuurlijke 
ingeboren godsdienstigheid. De rationele benadering is het redmiddel. 



 De religieuze gebruiken worden door P&B echter respectvol beschreven. Er is 
geen sprake van karikaturen of  van ergerlijke overdrijvingen. De beschrijvingen 
voeren de aandachtige lezer  naar de conclusie dat het natuurlijke aanvoelen van het
goddelijke de ware kern van de godsdienst is. Dat aanvoelen is algemeen menselijk 
en is dus redelijk. Deze opvatting heeft een naam gekregen: het deïsme. Dat staat 
tegenover het theïsme van de openbaringsgodsdiensten die een eigen theologie 
ontwikkelden.  P&B  evenals Bacon, Descartes, Newton,  Rousseau, de Condillac 
enz.  waren van huis uit godsdienstige mannen maar het gevolg van P&B’s 
onderzoek leidde naar deïsme, argwaan tegenover godsdienst , agnosticisme en 
tenslotte tot atheïsme.

Inhoud 

Om het boek iets beter te leren kennen eerst iets over de inhoud, daarna enkele 
citaten. Het eerste boek handelt, na de nodige inleidingen, over de Joden. In het 
tweede boek volgt dan in een zekere logica de ceremonies van de Katholieke 
Kerk. De auteurs kunnen het niet laten uit te weiden over het pauselijk hof  
(pp.251-283) en de inquisitie (pp. 287-450). Het derde boek behandelt de Grieks 
Orthodoxe kerk en de Protestanten. Daarna de Anglikanen, Quakers en 
Anabaptisten (4e boek), de Religion des Mahométans  (5e boek), Cérémonies 
religieuses des peuples des Indes Orientales  met een speciale aandacht voor de religie 
der Banians – een brahmaanse sekte in India - (pp. 191-377 !) (6e boek). Het 7e 
boek in twee delen gaat over de volkeren van Azië, Afrika en Amerika. Deze 7 
boeken werden in 1807-1808 uitgegeven.

Vanaf  boek 8 worden allerlei aanvullingen gebracht over de godsdienst van nieuw 
ontdekte volkeren, schisma’s en sekten(Wicléfites et Hussites ) en ook over de 
Franse clerus vanaf  1788. 

Het 10 deel van P&B “Supplément aux cérémonies et coutumes religieuses…”begint met 
Religions de la Mer du Sud. Dit stuk is vooral gebaseerd op de verslagen van James Cook. De 
ontdekkingsreizigers worden er bejubeld. Zij verdienen à la fois la reconnaissance des 
peuples civilisés et celle des peuples sauvages dont ils sont les bienfaiteurs. Cook zelf was 
genuanceerder. Cook was ook ooit getuige van een mensenoffer en dat wordt hier uitvoerig 
beschreven aan de hand van zijn getuigenis. Er wordt bovendien verwezen naar plaat 25 uit 
de atlas van het verslag over zijn derde reis (CB 2003/941).



In boek 10 komt ook de Vrijmetselarij aan de beurt. De boeken 8 tot 10 werden in
1809 uitgegeven. De boeken 11 en 12 in 1810. Zij handelen over allerlei vormen 
van bijgeloof.

Citaten uit Cérémonies et coutumes

Préface générale de l’éditeur Hollandais

…“On voit d’abord à la tête de cet Ouvrage une Dissertation préliminaire assez 
longue sur le Culte Religieux….A l’égard de l’étrange bisarrerie que l’on remarque 
dans ce Culte, elle naît sans doute d’une fausse idée que l’on a de la Divinité et de 
ses attributs. Si tous les hommes pouvaient s’accorder à ne regarder cet être 
suprème que comme un Être tres-simple, souverainement parfait par son essence, 
pars ses vertus et par son immense capacité, 1°. Les charges d’une infinité de 
Vicaires de la Divinité, d’Intercesseurs, de Patrons, etc., que les hommes ont crus 
établis pour le salut du genre humain, pour intercéder pour eux auprès de Dieu et 
pour connaître des choses qui les regardent, seraient bientôt supprimées: on irait 
tout droit à Dieu, sans détours et par le plus court chemin. 2°. On ne trouverait 
plus tant de ressources dans les sacrifices et dans les encensemens…3°. On 
chercherait en soimême de quoi satisfaire la Divinité, et l’on trouverait que l’amour 
de la vertu et la pureté de la vie sont les seules choses qui puissent être agréables à 
Dieu. Il est étonnant que ces vérités aient été reconnues dans tous les tems, et que 
cependant on les ait si mal pratiquées. Après cela on pourrait se flatter bientôt 
d’une réunion dans le Culte: il reprendrait sa simplicité primitive, on verrait tomber 
mille et mille Cérémonies que les hommes ont inventées pour se donner du crédit, 
et qu’ils remettent à leur postérité comme des actes souverainement Religieux. “ 
(pp. 11-12)

Dissertation sur le culte religieux (pp.15-38)

“La plus grande partie des hommes ignoreraient qu’il y a un Dieu, si le culte qu’on 
doit lui rendre n’était accompagné de quelques marques extérieures. Moins on a 
connu l’Etre suprème, et plus ces marques ont été bisarres et extravagantes. 
L’ignorance a même poussé la Dévotion jusqu’à l’inhumanité, et les plus sages, 
parmi un nombre infini de redoutables dévots, en sont restés au ridicule….” (p. 16) 



“Il n’est pas fort difficile de trouver l’origine de la prière. Dès que le premier 
homme eut péché, il fut obligé d’implorer la miséricorde divine, et de lui demander 
son assistance contre les maux qui l’ont environné après sa désobéissance: …” (p. 
16)

“Il y a quelque apparence que les premiers hommes n’offrirent rien de sanglant à 
Dieu, et que n’ayant point de temple, ils l’invoquèrent d’abord en pleine campagne, 
ou chacun dans ses foyers, au milieu de sa famille, sans bruit, sans mystère et sans 
aucune de ces inventions humaines, qui dans la suite ont produit  l’irréligion des un 
et la bigoterie des autres. Cela était trop simple: on l’alla bientôt servir dans les bois,
et l’on y bâtit des chapelles. Le silence y inspirait la dévotion. …”(p. 17)

“Les hommes s’étant civilisés, on fonda des villes: la dévotion devint plus brillante 
et passa des champs à la ville. …le culte religieux s’étant renfermé dans les temples, 
il fallut nécessairement établir des ministres de la divinité. Dieu fut lui-même 
l’instituteur de ceux qui devaient le servir dans la véritable religion. … C’est-là 
l’origine de tant de gens inutiles, qui prétendent servir les autels qui les font vivre. 
La religion véritable devint peu à peu moins spirituelle, mais plus étendue en 
cérémonies” (p. 19)

“Il coûte beaucoup à ceux qui n’ont pas l’usage du monde, d’être naturels et de 
vivre avec les hommes d’une manière simple et unie. Avec toutes les cérémonies 
qu’ils pratiquent, ils ont peine à se faire regarder comme des gens d’une société 
agréable. …Il leur coûte de parler à Dieu sans façons, de le prier sans cérémonies. 
Mais s’ils ont le malheur de ne pouvoir se passer de ce fastueux extérieur, peut-être 
serait-il difficile de les regarder comme des gens d’une solide piété. C’est par-là que 
nous finissons.” (p. 38 einde)

P&B in de 21ste eeuw 

Heeft het boek P&B nog betekenis voor onze tijd? Zou The book that changed Europe
niet even goed The book that changes Europe genoemd mogen worden? Zijn de 
oorzaken van de onvrede tussen de godsdiensten die P&B aangeven, vandaag 
irrelevant? En is de voortschrijdende secularisatie niet, minstens gedeeltelijk, te 
verklaren vanuit overdreven machtsposities van de kerken in het verleden? P&B 
wijzen er terecht op dat godsdienstige leiders de mensen tekort doen wanneer zij 
hun macht laten gelden eerder dan hun gezag. Ze zijn echter kinderen van hun tijd 
wanneer zij niet kunnen begrijpen dat mensen pas mensen worden in een 



samenleving die natuurlijker wijze gestructureerd is en dat dus ook in een religieuze
gemeenschap gezagdragers verondersteld moeten worden.  

Vandaag neemt de onverdraagzaamheid tegenover religieuze symboliek duidelijk 
weer toe. Wanneer tolerantie de vrucht van de Verlichting is, is ‘verlichting’ zeker 
nog nodig. P&B  waren geschokt door de bloedige oorlogen die onder christenen 
uitgevochten werden. In West-Europa is de tijd van de godsdienstoorlogen voorbij,
maar waardering opbrengen voor een andere levenswijze is toch nog zeldzaam. Op 
wereldvlak blijft de godsdienstige overtuiging een bron van onvrede, tot ergernis 
van veel religieus ingestelde mensen en tot bron van spot voor anderen. De 
aanleiding voor P&B om hun encyclopedie te schrijven is vandaag nog geldig. Is de 
oorzaak van de godsdiensttwisten volgens P&B, dat misschien ook? De remedie – 
een individuele ‘natuurlijke’ godsdienstigheid - is door de modernere inzichten, bv. 
omtrent gemeenschapsvorming en taalontwikkeling, duidelijk irrelevant. 

Er liggen twee eeuwen tussen vandaag en P&B. Het naïeve idee van een 
oorspronkelijke natuurlijke godsdienstigheid kan men niet meer serieus nemen. 
Evolutieleer en menswetenschappen als sociologie en psychologie, inzichten over 
taal enz. hebben ons een complexer beeld van de menselijke geschiedenis 
bijgebracht. Maar de godsdiensten blijven de mensen verdelen. Dat was in de 18de 
eeuw zo en dat is in de 21ste eeuw niet anders. De nadruk op ‘de juiste leer’ blijft de 
mensen verdelen. In STREVEN van september 2013 verscheen een artikel van 
Bruno Segers Pleidooi voor een afscheid van de Moderne God. De ‘Moderne God’ is de 
god die gevat werd in een leer. “Het christendom is meer een orthodoxie geworden,
een religie van de juiste leer, dan een orthopraxie…” (p.709).  



Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des
Arts & des Métiers. Originele editie

MOTTO

Het werk kreeg een motto mee van Horatius: Tantum series juncturaque pollet; tantum de medio sumptis 
accedit honoris wat ik probeer weer te geven: In de mate dat orde en verbondenheid heersen, in die mate 
komen gewone dingen tot hun recht. Op de eerste bladzijde van Discours préliminaire des éditeurs komt een 
zin voor die het motto al enigszins verklaart: de uitgave wil zowel een encyclopédie zijn als een  
dictionnaire raisonné. “L’ouvrage dont nous donnons aujourd’hui le premier volume, a deux objets: comme 
Encyclopédie, il doit exposer, autant qu’il est possible, l’ordre et l’enchainement des connoissances 
humaines: comme Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers, il doit contenir sur chaque 
science & sur chaque art; soit libéral, soit méchanique, les principes généraux qui en font la base, & les 
détails les plus essentiels qui en font le corps & la substance.”

DE EDITIO PRINCEPS

Ze bestaat uit 28 delen die van 1751 tot 1772 uitgegeven werden: 17 tekstdelen en 
11 delen met platen. Ze werden in Parijs uitgegeven bij Briasson, David, Le Breton 
en Durand onder redactie van Diderot en D’Alembert. 

Van 1776 tot 1780 werden 7 delen  Suites  uitgegeven door Panckoucke onder 
redactie van Jean-Baptiste Robinet en Pierre Mouchon: 4 delen Suppléments à 
l’Encyclopédie…+ 1 deel Suite du Recueil de planches…+ 2 delen Table analytique et 
raisonnée des matières contenues dans les XXXIII volumes in-folio du Dictionnaire des arts et 
des métiers et dans son Supplément. Dat brengt het totaal dus op 35 delen.

Het werk krijgt tot op vandaag veel aandacht, met het bekende maar bedenkelijke 
gegeven dat het in al zijn monumentaliteit voorgesteld wordt als een baken van 
rationaliteit. Jabik Veenbaas helpt ons van dat idee af: “ De Encyclopédie, het 
Herculeswerk dat zo’n belangrijke rol in het tijdperk speelde, was doordrongen van de kritiek op 
het abstracte rationalisme. ..D’Alembert vertelde in zijn inleiding bij de Encyclopédie dat hij de 
denker zag als cartograaf: zijn kaart van de wereld kan nooit definitief  zijn, zijn perspectief  
blijft altijd beperkt.” (De Verlichting als kraamkliniek, p. 245.) 



De eerste 52 pagina’s van het eerste deel verdienen speciale aandacht:  Discours 
préliminaire des éditeurs, en het Système figuré des connaissances humaines met uitleg.

De Artes liberales afgebeeld op het titelblad van Jo. Schott, Margarita philosophica, 1508.

DISCOURS PRELIMINAIRE

Het werd door Diderot en D’Alembert  - J’ai fait ou revu tous les articles de 
Mathématique & de Physique (p. 65) - geschreven en wordt vaak beschouwd als de 
programmaverklaring van de Verlichting. Al op de tweede bladzijde wordt de 
filosofie duidelijk: On peut diviser  toutes nos connoissances en directes & en réfléchies. Les 
directes sont celles que nous recevons immédiatement sans aucune opération de notre volonté, qui 



trouvant ouvertes, si on peut parler ainsi, toutes les portes de notre âme, y entrent sans résistance 
& sans effort. Les connoissances réfléchies sont celles que l’esprit acquiert en opérant sur les 
directes, en les unissant & en les combinant. (p. 6)

De redacteuren hechten veel belang aan het systematisch beschrijven van de 
wetenschappen en de kunsten.  De indeling van de kennis gebeurt  vanuit de drie 
vermogens van de mens: rede, geheugen en verbeelding. Dat is een omwenteling 
ten opzichte van de scholastieke indeling die vertrok van Platoonse ideeën van het 
ware, het goede en het schone. Dat zijn de bekende transcendentalia die hun 
oorsprong vinden in God het Verum (Pater) met de ordo scientiarum ad verum 
cognoscendum, het Bonum (Spiritus) met de ordo virtutum ad bonum agendum, en het 
Pulchrum (Verbum) met de ordo litterarum et artium ad pulchrum atque utile opificium 
faciendum.



Indeling van de wetenschappen volgens Francis Bacon.

Er waren wel al voorbeelden van de nieuwe indeling. Francis Bacon en Chambers 
bv. hadden al een eigen indeling. De uiteindelijke systematiek zal zelfs afwijken van 
het model dat in het Prospectus (1750) van de Encyclopédie voorgesteld werd. Een 
systematische ordening stelt natuurlijk praktische problemen die niet gelden voor 
woordenboeken.  De auteurs zijn zich daarvan bewust en stellen daarom volgende 
oplossing voor:

1. De artikels worden in alfabetische volgorde geplaatst.

2. Bij elk relevant artikel wordt de wetenschap vermeld waarbij het artikel hoort.



3. De plaats van die wetenschap in het geheel kan men aflezen in een schema op 
een uitslaande plaat Système figuré des connoissances humaines,  die naast  blz. 47 
afgedrukt wordt en gevolgd wordt door een Explication détaillée du système. 

Op blz. 51 wordt uitgelegd hoe die systematiek zich verhoudt tot die van 
Chancelier  Francis Bacon.  





Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des
Arts & des Métiers. Derde editie

De in quarto editie van de Cultuurbibliotheek draagt de volledige titel Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, pa rune société de gens de lettres. Mis 
en ordre & publié par M. Diderot; & quant à la Partie Mathématique, par M. 
D’Alembert. Nouvelle édition.  A Genève, Chez Pellet, Imprimeur-Libraire, rue des
Belles Filles. M.DCC.LXXVII.

Het 36ste deel draagt op het titelblad de vermelding: “Troisème édition, à Genève, 
chez J.L. Pellet, imprimeur de la République. M.DCC.LXXIX.” Na de Franse titel 
staan twee portretten J. d’Alembert en D. Diderot beide getekend door C.N. Cochin
en gegraveerd door L.J. Cathelin. (Het zesde volume ontbreekt in onze bieb en dat 
komt omdat Kanunnik R. Stock het werk aangeboden kreeg door een pastoor die 
een papierslag georganiseerd had. Blijkbaar was er een volume van de kar gevallen.)

Deze édition nouvelle begint met het Discours préliminaire des éditeurs van 69 pagina’s. 
Het is identiek met het Discours van de eerste uitgave. Dit gedegen werkstuk maakt
de onderliggende filosofie duidelijk:  Rien n’est plus incontestable que l’existence de nos 
sensations; ainsi pour prouver qu’elles sont le principe de toutes nos connoissances, il suffit de 
démontrer qu’elles peuvent l’être: car en bonne philosophie, toute déduction qui a pour base des 
faits ou des vérités reconnues, est préférable à ce qui n’est appuyé que sur des hypothèses, même 
ingénieuses. (p.VI)  

Daarop volgt 1. Avertissement des éditeurs des Supplémens , 2. Avertissement des nouveaux 
éditeurs, 3. Explication des lettres & autres marques qui sont à la tête ou à la fin de chaque 
article, 4. Explication détaillée du système des connoissances humaines, 5. Système général de la 
connoissance humaine suivant le Chancelier Bacon, 6. Observations sur la divisions des sciences, 
du Chancelier Bacon en 7. een uitslaande plaat Système figuré des conoissances humaines.

Het Avertissement des nouveaux éditeurs verklaart de motieven die meespeelden voor 
deze nieuwe editie. De Encyclopédie bevat een schat aan kennis die echter voor velen 
te duur is. De nieuwe uitgave is goedkoper omwille van het formaat en omdat de 
nieuwe platen minder talrijk zijn. Sommige platen waren ook niet nodig: Sans doute 
il est inutile d’employer le burin à me peindre un marteau. Bovendien werden de Supplémens 
nu in de tekst ingevoegd waar ze thuishoren, werden fouten verbeterd, werden 
artikels bijgevoegd of  vermeerderd met recente bevindingen, of  na opmerkingen 
door bevoegde diensten. De uitleg wordt nu ook bij de betreffende platen geplaatst.
La marque § en tête d’un article, annonce une addition ou correction faite à l’article qui se 



trouvoit dans l’édition de Paris. Les lettres A.N. précédent les articles nouveaux qui ne se trouvoit
ni dans le Dictionnaire, ni dans les Supplémens. 

Plaat in L’Art des expériences van L’Abbé Nollet. (ex. CB 2013/1191)

Vanaf  de tweede helft van de 18de eeuw ging veel aandacht naar de chemie.



Lectuur aanbevolen en gemakkelijk bereikbaar. Werken die in de Cultuurbibliotheek 

voorhanden zijn krijgen hun exemplaarnummer mee. Zo kunnen ze gemakkelijk opgezocht in de 
catalogus:  www.cultuurbibliotheek.be

BACON, Francis (Vertaling en inleiding Willem Dijkhuis), Essays, Amsterdam, 
Boom Meppel, 1978 (CB 2000/262). Een zeer leesbaar werk over toegankelijke onderwerpen als
afgunst, tegenspoed of  liefde.

BAGGERMAN, Arianne, Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de
achttiende eeuw, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2001 (CB 2006/3466). 

BLOM, Philipp, (vert. Ruiter, Pon), Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van 
de Verlichting,De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. De radicale Verlichting is het gedachtegoed 
van atheïsten. Dat zou men niet mogen vergeten.

BUIJS, Peter, De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de 
Verlichting, 1658-1835, Hilversum, Uitgerij Verloren, 2007. De titel zegt precies waarover 
het boek gaat. 

CHATELION COUNET, Patrick en VERTOGEN, Ger, God, neem ik aan? Het 
ongrijpbare van theologie en natuurkunde, Meinema, Zoetermeer, 2000. “Het uitgangspunt is 
dat de oorsprong van de theologie (als wetenschap) en de fysica (als wetenschap) essentieel, maar ook 
historisch, voortkomt uit de religieuze natuur van de mens.” (p. 8).

DARNTON, Robert, Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk, Bert 
Bakker, Amsterdam, 1988 (2006/4838). Heel wat verworvenheden van de Verlichting blijven 
ons leven beïnvloeden. Het einde van de Verlichting kan dan alleen betekenis hebben als het einde van een
historische periode. 

DIDEROT, Denis, in vertaling van Hubert-Reerink, J.D. en inleiding van Verbeek, 
Th., De droom van d’Alembert, Boom Meppel, Amsterdam,1980. Bij wijlen aangename 
lectuur maar altijd aandachtig te lezen. Gelukkig zijn er de ‘Aantekeningen’ (117-128 p.) die zeer 

verhelderend werken. Er worden immers veel toespelingen op tijdgenoten gemaakt.  

EDELSTEIN, Dan, The Enlightenment. A genealogy, The University of  Chicago Press,
2010. De auteur is een specialist van de Franse cultuur. 

HANSEN, LARS (red.), The Linnaeus apostles. Global science & adventure, IK 
Foundation & Company, Londen & Whitby, 2010-2013, 11 vol. Limited edition 
293/300, Cultuurbibliotheek  ex 2011/1493.

HAZARD, Paul, La pensée Européenne au XVIIIème siècle de Montesquieu à Lessing , 3dln,
Parijs, Boivin et Cie, 1946 (CB 2007/2763 – 2007/2765). 



HUNT, Lynn, JACOB, Margaret C., MIJNHARDT, Wijnand, The book that changed 
Europe. Picart & Bernards’s Religious Cérémonies of  the World, The Belknap Press of  
Havard University Press, 2010. Dit werk was de bron voor onze bespreking. Het is vlot en 
volledig.



IM HOF, Ulrich (Vertaling Margreet Blok), Europa en de verlichting , Amsterdam, 
Agon, 1994 (CB 97/1180). Beschrijft alle aspecten van de Verlichting. Een goede inleiding.

ISRAEL, Jonathan I., Radical Enlightenment. Philosophy and the making of  modernity 
1650-1750, Oxford, University Press, 2002 (CB 2013/1889). Een trilogie vol eruditie.

ISRAEL, Jonathan I., Democratic Enlightenment. Pfilosophy, revolution, and human rights 
1750-1790, Oxford, University Press, 2011 (CB 2013/1890). 

ISRAEL, Jonathan I., Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the 
Emancipation of  Man 1670-1752, Oxford, University Press, 2008. 

LENDERS, Piet, Vilain XIIII, Davidsfonds, Leuven, 1995 (96/5191). Vilain XIIII 
(1712-1777) had de Encyclopédie…in zijn bibliotheek staan en was erg onder de indruk geraakt van het 
lemma Commerce, in het Vol. III, waar de geschiedenis van de handel beschreven wordt. Over Vlaanderen 
staat daar te lezen waarom de handel er opbloeide en waarom ze teniet ging. Consequent ijverde hij voor 
een verbetering van de economische infrastructuur, bestreed succesvol de runderpest, structureerde de 
armenzorg, hervormde het gevangeniswezen, schreef  o.a. Réflections sur les finances de la Flandre. Hij mag dus 
zijn plaats krijgen onder de verlichte geesten van de 18de eeuw. 

MOUREAU, François, Le roman vrai de l’Encyclopédie,  Parijs, Gallimard (Découvertes
Gallimard Littérature, 100), 2001 (CB 2004/2443). Een geïllustreerd werkje voor een groot 
publiek. Het belicht alle aspecten van het beroemde en beruchte werk.

PEETERS, Kris, ‘Allemaal domme affectatie’. Over Fonvizins Brieven uit Frankrijk 
(1777-1778), in STREVEN mei 2009, 421-429 pp. Denis Fonvizin (1745-1792) is een 
Russische diplomaat en toneelschrijver. Al moet zijn kritiek op de Franse maatschappij ook gelezen 
worden als een verheerlijking van Rusland, zijn kritiek blijft ongenadig. “Ik kan niet genoeg beschrijven 
wat voor enge naturen ik heb aangetroffen in de mensen wier werken me oprecht respect voor hen 
hadden ingeboezemd.”

SEGERS, Bruno, Pleidooi voor een afscheid van de Moderne God , in STREVEN sept. 
2013, 701-713 pp. Een artikel onder invloed van Karen Armstrong’s The Case for God (vert. De kwestie 
God.de toekomst van de religie, De Bezige Bij, Amsterdam, 2009).

SHAPIN, Steven (Vertaald door Stanneke Wagenaar en René van de Weijer), De 
wetenschappelijke revolutie, Balans, 2005 (CB 2006/1232). De wetenschappelijke revolutie uit 

de 17de eeuw blijft belangrijk om de 18de eeuw te begrijpen. (Limited edition 293/300;  
Cultuurbibliotheek  ex 2011/1493)

SIMISSEN, Herman, Een aardschok in de filosofie. De aardbeving van Lissabon (1755) in 
het denken van de Verlichting , in STREVEN oktober 2003, 822-837 pp. Een existentiële 
vraag wordt hier aan de hand van een concreet voorbeeld behandeld. “De pennentwisten leidden er 
enerzijds toe dat men er in de westerse wereld meer en meer toe geneigd was, dergelijke natuurrampen 
met Voltaire en Kant te beschouwen als natuurverschijnselen, en niet als bovennatuurlijk of  goddelijk 



ingrijpen in de geschiedenis. Anderzijds hadden zij tot gevolg dat het optimisme van auteurs als Leibniz en
Pope, dat kenmerkend was voor de vroege Verlichting, werd gematigd…”.

VAN DEN BERGHE, GIE, De mens voorbij, Meulenhof/Manteau, 
Antwerpen/Amsterdam, 2008 (CB 2009/1026). Door het uitschakelen van de bovennatuur 
tijdens de Verlichting werd de mens verantwoordelijk gesteld voor de wereld. Vooruitgang wordt een doel.
Sedert de evolutieleer wil de mens nu ook de evolutie van de menselijke soort sturen. De maakbaarheid 
van de mens wordt aangewend  tot verbetering van de menselijke soort. De gevaren van eugenetica zijn 
legio.

VAN DER HEIJDEN, M.C.A., samensteller, ‘k Wou zo graag verstandig wezen. 
Geschriften uit de sfeer der Verlichting, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974 (CB 
2009/2899). Het werk biedt onder meer 4 opstellen door Justus Van Effen uit zijn De Hollandsche 
Spectator. Een stukje over verdraagzaamheid in godsdienst No. 296 den 27. Augustus 1734 is typisch voor de 
tijd. Verdraagzaamheid was een ‘hot thema’. Van Effen pleit voor verdraagzaamheid maar voor de 
verdraagzame Pierre Bayle (1647-1706) – bekend door zijn Dictionnaire historique et critique – kent hij geen 
genade.

VAN  HOLTHOON, F.L., Terug naar de Verlichting , Damon, Budel, 2013. [ISBN 789460361586, 20 EUR.] 
Sommige stukken vooral in het begin nogal verwarrend. Het 10e deel is interessant: terug naar de 
Verlichting. Moet ik eens herlezen. Honkheimer en Adorno: mooie gedachte over het ongehagen in onze 
wereld: “We missen de cultuur om waardigheid aan ons bestaan te geven.” (einde p. 168) De auteur maakt 
het onderscheid tussen ideeën en theorieën in de Verlichting. Democratie is geen idee uit de Verlichting 
maar eerder uit de Revolutie. Nakijken: L. Duoré, Verlichting als cultuurperiode, en niet autoritaire kijk op 
de moraal. Holbach  p. 35 en Jean Meslier p. 44. François Gournay: laissez faire, laissez passer, over 
afschaffen van tolrechten.  Gibbon in de 18de eeuw. Condorcet over vooruitgang, product van de 
Revolutie.

VEENBAAS, Jabik, De Verlichting als kraamkamer. Over het tijdperk en zijn betekenis 
voor het heden, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2013 (CB 2013/2356). Het boek beschrijft 
de inbreng van 15 belangrijke denkers uit de Verlichting. Daarmee toont hij overtuigend aan dat de angst 
van de 18de eeuw ook onze angst blijft: de overschatting van de rede. “…laten we onze aardse kansen 
benutten. Dat is het kleine, klare licht dat van de turbulente eeuw der Verlichting uitgaat.”

VERSAILLE, ANDRE, Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même, Editions 
Complexe, 1994 (CB 2013/2267). Een interessant werk om de ideeën van Voltaire te leren 
kennen over van alles en nog wat. Het bestaat uitsluitend uit citaten van Voltaire. Ze werden alfabetisch 
onder trefwoorden gerangschikt door Versaille. Niet te verwarren met het werk van Voltaire zelf: 
Dictionnaire philosophique van 1764 en latere edities.

WATKIN, David, The archtect king. Georges III and the culture of  the Enlightenment, 
Royal Collection Publicatins, 2004 (CB 2004/4052). Een erudiet boek dat met verering 
opkijkt naar de koning. Een citaat: “The religious position of  George III was close in many ways to that 
of  his admirer, Dr. Johnson, to whom he had given a pension from 1762 and whose record of  his 
conversation with the King in the library at Buckingham House in 1767 is well known. Johnson has 
himself  been interpreted in the context of  the Enlightenment on the grounds that the most European 



countries except France, the philosphes were Christian. Though the Enlightenment was associated in France
with philosophy and literature, in England it was closer to the sciences and the promotion of  popular 
press.” (p. 208)
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