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Preprint 

Carl von Linné, Nemesis divina Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen & 
Michael John Petry, ingeleid door J.J.M. de Valk, Kampen, Kok Agora, 1996; 145 pp., ISBN 
9039106932, ƒ 45. 

Als scholier las ik ooit een curieus boekje van de hand van de filosoof W.H. von Scholz, 
waarin hij aan de hand van allerlei voorbeelden De rol van toeval en noodlot in ons leven 
tracht te verklaren. Met slechte argumenten maar aardige voorbeelden verdedigt hij de 
these dat de werkelijkheid waarin wij leven niets anders is dan het innerlijk leven van een 
omvattende geest, en dat toeval en noodlot in ons leven zich laten verklaren als 
associaties van die grote geest. Het was aan dit boekje dat het hier te bespreken werkje 
mij deed denken. Linnaeus, de grote zoöloog en botanicus, verzamelde in de loop van zijn 
leven bijna 200 korte anekdotische verhalen, opdat zijn zoon er lering uit zou kunnen 
trekken. Kennelijk niet gerust op de uitwerking die de anekdotes zelf op zijn zoon zouden 
hebben, voegt hij er een aantal korte conclusies aan toe, waaruit wij op kunnen maken dat 
Linnaeus al het onheil dat ons overkomt ziet als Wrake Gods (vgl. de titel); het `aardige' is 
daarbij, dat God niet zomaar wat doet, maar dat zich in Zijn vergeldend werk bepaalde 
patronen laten aanwijzen. Zo sterft een man die overspel pleegt, vaak door verdrinking, 
terwijl de vrouw die zich hieraan bezondigt, moet vrezen voor ziekten aan de baarmoeder, 
of ander onheil dat de onderbuik kan treffen (85). L. weet er met kennelijke smaak over te 
vertellen: `ze krijgt zeer zware brandwonden op haar dijen, buik en geslachtsdelen. Ze is 
in levensgevaar en gilt acht dagen als een bezetene. Op 't laatst zwelt ze op, krijgt 
hoofdpijn en sterft daar na zes weken aan' (92). De moraal is: `Leef onberispelijk, want 
God is nabij' (29). In zijn enthousiasme slaat L. ook gruwelverhalen over mensen van wie 
geen misdaden bekend zijn, niet over (`Ik heb niet ontdekt wat ze hebben gedaan. Ik 
weet, dat God nooit oordeelt zonder reden.' [230]), en vermaakt hij zijn zoon ook met 
andere merkwaardigheden, zoals voortekenen (wie struikelt bij het verlaten van een huis, 
keert er niet levend meer terug). Het enige wat ter verontschuldiging van de auteur van 
deze bijgelovige nonsens gezegd kan worden, is wellicht dat hij niet de bedoeling had, hem 
te publiceren. Bij zijn dood liet hij de anekdotes ongeordend na, sommige in verschillende, 
sterk gelijkende versies. M.J. Petry presenteert ze hier in een nieuwe ordening, die in een 
nog te verschijnen wetenschappelijke editie zal worden verantwoord. Zonder die 
verantwoording is de ordening in ieder geval volstrekt niet overtuigend: regelmatig wordt 
hetzelfde verhaal zonder aanwijsbare reden in verschillende categorieën ondergebracht. 
Inleider De Valk ziet in dit `allegaartje van afgezaagde en banale anekdotes, die moeten 
aantonen dat hoogmoed voor de val komt en misdaad niet loont' (W. Blunt, geciteerd op 
p.16) een heuse `theodicee,' een `rechtvaardiging van Gods handelen in de 
geschiedenis' (8). Het stuitende in dit werk is echter juist, dat L. geen enkele behoefte lijkt 
te hebben aan zo'n rechtvaardiging; hij gaat uit van die rechtvaardigheid, en verlustigt 
zich vervolgens van harte in het onheil dat anderen overkomt. 

Marcel Sarot 
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