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perspective of the field does it become possible to understand and describe the histori
cal and contentrelated connections between modern and earlier forms of al che my.

Samenvatting

Spirituele alchemie van de tijd van Jacob Boeh me  
tot Mary Anne At wood, 1600–1900

“Spirituele alchemie” is een omstreden begrip dat vaak samengaat met verstrekken-
de beweringen over de veronderstelde essentie van de alchemie. Gedurende de afge-
lopen twee eeuwen werd alchemie vaak gezien als in wezen ‘religieus’, ‘spiritueel’, 
‘psychologisch’ of ‘moreel’ van aard. Door recent engelstalig, wetenschappelijk on-
derzoek, bekend als de Nieuwe Historiografie van de Alchemie, is deze oudere opvat-
ting verworpen en is de alchemie nadrukkelijk binnen de geschiedenis van de natuur-
wetenschappen gepositioneerd. De Nieuwe Historiografie heeft aangetoond dat de 
meeste al che misten voornamelijk in laboratoria werkten en op deze manier bijdroe-
gen aan de wetenschappelijke revolutie van de vroegmoderne periode. Het paradig-
ma van de Nieuwe Historiografie blijkt echter zelf te worden beïnvloed door impli-
ciet essentialistische vooronderstellingen, en als gevolg daarvan wordt het spectrum 
van de alchemie nog niet in haar volle breedte en complexiteit onderkend en onder-
zocht. In het bijzonder blijkt het voor de Nieuwe Historiografie moeilijk om moderne 
versies van de alchemie – die vaak minder met laboratoriumwerk te maken hebben 
– overtuigend te integreren. 

Door de methodologie van de Nieuwe Historiografie met volle consequentie te 
volgen, historiseer ik de alchemie in deze dissertatie als een complex van historische 
verschijnselen die geen gezamenlijke religieuze of natuurwetenschappelijke essen-
tie gemeen hebben. Door het gebied waarop de Nieuwe Historiografie kan worden 
toegepast op deze manier uit te breiden, laat ik zien dat er tussen de vroeg-moderne 
en moderne perioden aanzienlijk meer continuïteit bestaat dan voorheen werd aan-
genomen. Zo wordt duidelijk dat een voorheen marginale vorm van vroegmoderne 
alchemie aanzienlijk invloed uitoefende op de eerste belangrijke presentatie van mo-
derne alchemie. 

Summary
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Ondanks het problematische verleden van dit begrip herpositioneer ik ‘spiri-
tuele alchemie’ als een exact definieerbare categorie voor historisch onderzoek. 
De term staat voor het praktische streven naar inwendige maar lichamelijk reële  
transmutatie, met als doel de omkering van de Zondeval als voorbereiding op de we-
deropstanding der doden tijdens het Laatste Oordeel. Als zodanig is de spirituele al-
chemie nauw verbonden met de binnen de kerkgeschiedenis belangrijke notie van 
spirituele wedergeboorte. Deze al che mistische school is rond het begin van de zeven-
tiende eeuw in Duitsland ontstaan vanuit het contact tussen twee grote stromingen: 
de duitse mystiek en het alchemopa ra cel sisme. In ondergrondse netwerken van reli-
gieuze dissidenten circuleerden zowel mystieke en spiritualistische als alchemische 
en pa ra cel sistische geschriften, die elkaar daardoor wederzijds konden beïnvloeden. 
In enkele pseudepigrafische teksten, toegeschreven aan Valentin Wei gel , werd rond 
1600 voor het eerst een drievoudige ana logie geponeerd tussen de steen der wijzen, 
de menswording van Christus en de spirituele wedergeboorte van de gelovige. Hier-
door werd de reikwijdte van de wijdverbreide traditionele lapis- Christus ana logie, 
die al eerder in de al che mistische literatuur was te vinden, op een cruciale manier 
uitgebreid. Onder de eerste lezers van deze pseudo wei gel iaanse alchemie bevonden 
zich de Neurenbergse al che mist Johann Sieb ma cher en de Torgause astroloog Paul 
Nagel. Zij verspreidden deze vervolgens verder in de vorm van zowel gedrukte als 
handgeschreven werken. In deze context kwam uiteindelijk ook Jacob Boeh me er 
mee in aanraking. Hoewel hij in het begin weinig over alchemie wist, ontwikkelde 
Boeh me – wiens gezag in de geschiedenis van de filosofie tot ongekende hoogte zou 
groeien – zijn eigen spirituele alchemie in een aantal tussen 1619 en 1622 geschreven 
werken. Volgens Boeh mes opvatting was de laboratoriumalchemie een minderwaar-
dige, groffysieke weerspiegeling van de spirituele alchemie. 

Alle la tere sleutelfiguren die in dit proefschrift worden behandeld refereerden 
aan Boeh mes spirituele alchemie. Zij handhaafden daarvan de belangrijkste aspec-
ten, maar voegden ook hun eigen individuele accenten toe. Aan de hand van brie-
ven, handschriften en gedrukte werken laat ik zien dat er op dit terrein tijdens de 
zeventiende eeuw onderling contact en uitwisseling van ideeën bestond tussen Abra-
ham von Fran cken berg, Georg Lorenz Sei den be cher, Fried rich Breck ling en Diony-
sius Andreas Freher. Geografisch reisde de spirituele alchemie dus van Silezië naar 
de Lage Landen en vandaar naar Engeland. Frehers handgeschreven werken wer-
den vervolgens tot de negentiende eeuw bewaard door Engelse Behmenists. In 1850 
schreef Mary Anne South (la ter bekend als Mrs. At wood) haar bijzonder invloedrij-
ke Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery. In de voorafgaande jaren had zij 
zich samen met haar vader Thomas South beziggehouden met Mes mer isme en de 
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geschriften van Freher, zoals is terug te zien in hun briefwisseling met Chris topher 
Walton, die de grootste collectie van Freherhandschriften ter wereld verzamelde. 
Mijn ana lyse van de Suggestive Inquiry verschilt van voorgaande interpretaties in 
zoverre dat ik de rol van het Mes mer isme als tamelijk onbelangrijk inschat maar 
in plaats daarvan de cruciale rol benadruk van de spirituele alchemie van wederge-
boorte, zoals ontwikkeld door Boeh me en Freher. Anders dan wordt gesuggereerd 
door de Nieuwe Historiografie vinden we in de Suggestive Inquiry dus geen radicale 
breuk met het al che mistische verleden; integendeel, het werk komt regelrecht voort 
uit vroeg- moderne spirituele alchemie. 

Voor zover de Nieuwe Historiografie gebaseerd blijft op een impliciet essenti-
alistische visie van alchemie als natuurwetenschap laat ze geen ruimte voor het in 
deze dissertatie beschreven fenomeen van de spirituele alchemie. Om nauwkeuri-
ger zicht te krijgen op de wijze waarop moderne vormen van alchemie gerelateerd 
zijn aan vroegere teksten en verschijnselen dienen historici (zowel impliciet als ex-
pliciet) afscheid te nemen van iedere vorm van essentialisme en nauwkeurig aan-
dacht te besteden aan alle rele vante historische acteurs, ook als die zich niet direct 
met laboratorium alchemie bezighielden. Alleen met een op deze wijze verbreed per-
spectief op het vakgebied wordt het mogelijk de historische en inhoudelijke verban-
den tussen moderne en vroegere vormen van alchemie te begrijpen en te beschrijven. 

Zusammenfassung

Spirituelle Alchemie von der Zeit Jacob Böhmes  
bis zu Mary Anne At wood (1600–1900)

»Spirituelle Alchemie« ist ein umstrittener Begriff, der häufig mit weitreichenden 
Behauptungen zu einer unterstellten Essenz der Alchemie einhergeht. Während der 
zwei vergangenen Jahrhunderte wurde Alchemie oft als wesentlich ›religiös‹, ›spiri
tuell‹, ›psychologisch‹ oder ›moralisch‹ angesehen. Durch die jüngere, anglophone 
wissenschaftliche Forschung, bekannt als Neue Historiographie der Alchemie, wurde 
diese ältere Auffassung widerlegt und die Alchemie mit Nachdruck innerhalb der 
Geschichte der Naturwissenschaften verortet. Die Neue Historiographie hat gezeigt, 
dass die meisten Alchemiker vornehmlich im Labor arbeiteten und auf diese Weise 
zur wissenschaftlichen Revolution der frühen Neuzeit beitrugen. Dennoch scheint 
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