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Voorwoord

Het bronboek “Theosophic Correspondence”, in het Engels vertaald en uitge-
geven door Edward Burton Penny, vervangt het oorspronkelijke Franse boek, 
samengesteld en uitgegeven door Jean-Baptiste-Modeste Gence, dat onvindbaar 
is. Wie Saint-Martin was, verschijnt in de volgende Notice Biographique sur Louis-
Claude de Saint-Martin ou Le Philosophe Inconnu, een korte biografische uiteenzetting 
over Louis-Claude de Saint-Martin of de Onbekende Filosoof en zijn geschrif-
ten, uitgegeven in 1824 door een van zijn nog levende vrienden te Mons, deze 
J.B.M. Gence.

De werken van “ le Philosophe Inconnu” kunnen door de klasse van de gewone lite-
ratuur wel ontkend of versmaad zijn, of zelfs door die van het gewone filosofische 
(want er is ook hierbij zo’n klasse) waarvan de intelligentie, het louter rationele 
niets verder dan de zintuigen kan zien. Maar de diepzinnige die in zijn geest oprijst 
tot waarheden van een hogere orde, waarvan deze de kennis in zich ontvangt, 
heeft de boeken van onze Theosoof in Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs 
buiten Europa op waarde weten te schatten.

Wie de schrijver persoonlijk kenden, even eenvoudig en bescheiden als geleerd 
en diepzinnig, vereerden hem ook en hadden hem lief. Ik had het geluk daarbij 
te horen. Op deze gronden begon ik een onpartijdige “Notice Biographique” aan 
hem te wijden in “Biographie Universelle”. Maar ik had de smart deze Notice 
ingekort en misvormd te zien; de doctrine van de schrijver geparodieerd, zijn 
motieven verdraaid, zijn gevoelens beklad, en men durfde er plagiaat bij te voe-
gen. Ik kan mij alleen maar haasten om hier de Notice in zijn geheel uit te geven 
voor de eer van de gerespecteerde persoon die er het onderwerp van is en die van 
zijn oprechte vrienden die met hem zijn betrokken in de aanvallen op de herin-
nering aan hem en zijn religie.

J.-B.-M. GENCE
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Notice Biographique sur Louis-Claude de Saint-Martin 

LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN, een geleerd en diepzinnig spiritualist, 
“ le Philosophe Inconnu” genoemd, werd in een adellijke familie geboren te Amboise 
op 18 januari 1743. Hij dankte aan de zorgen van een stiefmoeder de eerste ele-
menten van die tedere, vrome opvoeding die, zoals hij zei, hem zijn gehele leven 
God en de mensen deed liefhebben. Op het college van Pont-Levoy waar hij 
op jonge leeftijd naartoe werd gezonden, was het boek dat hij het graagst had, 
Abadies “Art de se Connaître Soi-même” (Kunst om zichzelf te leren kennen); 
aan het lezen van dit boek kende hij zijn latere onafhankelijkheid van de dingen 
van deze wereld toe. Door zijn ouders werd hij bestemd voor de magistratuur 
en hij legde zich in zijn studie rechten eerder op de natuurlijke grondslagen van 
de justitie toe dan op de regels van de jurisprudentie, waarvan bestudering voor 
hem walgelijk was. Omdat hij voelde dat het zijn plicht als magistraat zou moeten 
zijn al zijn tijd aan zijn beroep te geven, gaf hij de voorkeur aan het leger waarin 
hij tijdens vrede de vrije tijd had om zich bezig te houden met zijn meditaties en 
de kennis van de mens. Hij trad als officier op tweeëntwintigjarige leeftijd toe 
tot het regiment van Foix, toen in garnizoen te Bordeaux. 

Niettegenstaande zijn voorliefde voor innerlijke filosofie opende zich een niet 
minder actieve carrière voor hem met de militaire uitoefening. Hij maakte ken-
nis met Martinès de Pasqually (zie Universele Biografie), hoofd van de groep 
Martinesisten waarin hij onder zijn leiding werd ingewijd met formules, riten, 
praktijken en zogenoemde theürgische operaties. Maar deze weg van waarneem-
bare manifestaties beviel onze filosoof niet en hij vroeg hem veelvuldig: “Maar, 
Meester, is dit allemaal nodig om kennis van God te krijgen”? Toch was het daardoor dat 
hij het spirituele pad het eerst betrad.

 De leden van deze school namen de Hebreeuwse titel Cohen aan (Priesters); de 
doctrines ervan die Martinès presenteerde als een geheime algemene instructie 
die hij via de traditie had ontvangen, moeten in de eerste geschriften van Saint-
Martin op mysterieuze wijze ingebed worden gevonden en met name in zijn 
“Tableau Naturel des rapports entre Dieu, l’homme etc” (Tableau Naturel van de betrek-
kingen tussen God, de Mens enz.)

Na de dood van Martinès werd de school overgebracht naar Lyon. Daar, gewa-
pend met doctrines, tegengesteld aan de Encyclopedisten, die dreigden zich te veel 
te verbreiden, gaf Saint-Martin, in zekere zin bestemd om het filosofische athe-
isme te bestrijden, zoals hij eens het revolutionair materialisme frontaal moest 
bestrijden, zijn eerste boek uit, Des Erreurs et de la Vérité (Over Dwalingen en over 
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de Waarheid). Door de onjuiste doctrines van een vermeende filosofie van natuur 
en historie te bestrijden herinnert hij de mens aan de Waarheid, gebaseerd op 
het Principe van de kennis zelf en op de aard van het intelligente wezen; maar hij 
maakt alleen gebruik van de tradities van de Schrift als steun voor de bewijzen, 
of ondoorgrondelijk om de lezers niet te veel te kwetsen, die doordrenkt waren 
van de theorieën van Baron d’Holbach. Dezelfde school van Martinès de Pasqually 
waarvan de operaties in 1778 ophielden, werd later in Parijs gesticht in het genoot-
schap van de Philalèthes dat de doctrines van Martinès en Swedenborg ogenschijn-
lijk beleed, maar de waarheid minder zocht dan het grote werk. Saint-Martin 
werd in 1784 uitgenodigd voor deze laatste bijeenkomst, maar hij weigerde deel 
te nemen aan de operaties van de leden die hem alleen als vrijmetselaren leken te 
spreken en handelen, en niet als werkelijk ingewijden (dat wil zeggen verenigd 
met hun Principe).

Saint-Martin ging graag naar bijeenkomsten waar men zich te goeder trouw bezig-
hield met oefeningen die actieve deugden aankondigden. De manifestaties van 
intellectuele orde, verkregen langs waarneembaar weg, ontsloten voor hem in 
de Martinès séances kennis van de geesten; de visioenen van Swedenborg van sen-
timentele orde, kennis van de zielen. Wat betreft de verschijnselen van het som-
nambulisch magnetisme waarmee hij in Lyon doorging, hij beschouwde deze als 
van een lagere waarneembare orde, maar geloofde er wel in. In een gesprek dat 
hij had met Bailly, een van de bestuursleden, aangesteld om over het onderwerp 
verslag te doen, om hem te overtuigen van het bestaan van een magnetische 
kracht zonder vermoeden van complot van de kant van de patiënt, vertelt hij dat 
hij bepaalde verrichtingen aanhaalde, die op paarden waren gedaan, die toen via 
dat proces behandeld waren. Bailly antwoordde hem aldus: “Maar hoe weet u dat 
paarden niet denken”?

Als liefhebber van alles wat hem kennis van waarheid kon laten herkennen, met 
name in de kennis, onderworpen aan exacte principes, de studie van de mathe-
matica, waarmee Saint-Martin zich bezighield om er de geest in te ontdekken, 
die hem de kennis van de getallen kon onthullen, leidde tot nauwe omgang met 
Lalande; maar hun inzichten lagen te ver uit elkaar en dat duurde niet lang. 
Hoewel hij niet geloofde in Lalandes atheïsme, zag hij hem niettemin dieper en 
dieper in dat systeem worden gezogen. Onze filosoof was het meer eens met J.J. 
Rousseau, die hij had bestudeerd. Hij dacht net als hij dat de mensen van nature 
goed waren, maar onder deze “natuur” verstond hij die die zij in oorsprong ver-
loren hadden en konden terugkrijgen als zij dat van plan waren; want hij beoor-
deelde hen in de wereld eerder meegesleept door verdorven gewoonte dan door 
kwaadaardigheid. Hierin leek hij weinig op Rousseau die hij als het ware misan-
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tropisch vond vanwege een overmaat aan gevoeligheid, de mensen niet ziend, 
zoals zij waren, maar zoals hij wilde dat ze waren.

Wat hemzelf betreft daarentegen, hij had de mensen altijd lief als het ware in 
wezen beter dan zij leken te zijn; en de charmes van de goede maatschappij deden 
hem indenken wat een samenkomst waard kon zijn in een volmaakter, inniger 
verbondenheid met haar Principe. Zijn bezigheden evenals zijn pleziertjes waren 
dan ook altijd in overeenstemming met deze neiging. Instrumentale muziek, 
wandelingen op het platteland en gesprekken met vrienden waren ontspanning 
voor zijn geest; en daden van vriendelijkheid die van de ziel. Hij hoefde niets 
voor zichzelf, zolang er hem iets overbleef om te geven en hij ontving altijd tot 
tevredenheid meer dan hij gaf. Hij vond in zijn gesprekken altijd iets te winnen. 
Hetzelfde geldt voor zijn nauwe verbondenheid met personen van de hoogste 
rang (zoals de Markies de Lusignan, de Maarschalk de Richelieu, de Hertog van 
Orleans, de Hertogin van Bourbon, Chevalier de Bouflers, enz.) die natuurlijk 
zijn spiritualiteit zeer verheven vonden voor de geest van de tijd, waaraan hij zei 
dat hij de bevestiging en uiteenzetting van zijn ideeën over de grote onderwerpen 
waarvan hij het Principe zocht, te danken had; aldus in staat gesteld om contact 
met zowel zichzelf als met anderen te houden, en met wie vrij van vooroorde-
len waren. Hij reisde met dit oogmerk als Pythagoras om de mens en de natuur 
te bestuderen en de verklaring van anderen te vergelijken met die van hem. Op 
hem kon waarlijk Jean-Jacques’ motto worden toegepast: “Vitam impendere vero”. 
Saint-Martin was geheel gewijd aan het zoeken van de Waarheid, het constante 
doel van al zijn studies en werken, en hij gaf uiteindelijk de militaire dienst op, 
zodat hij zich geheel kon wijden aan zijn onderwerp en de in zekere zin spirituele 
dienst waartoe hij zich geroepen voelde. 

In Straatsburg kwam hij door bemiddeling van een vriendin, Madame Boecklin, in 
kennis met de werken van de Teutoonse filosoof, Jacob Boehme, die in Frankrijk 
werd beschouwd als een visionair; en op gevorderde leeftijd bestudeerde hij de 
Duitse taal teneinde de geschriften van deze beroemde illuminé te begrijpen en 
in het Frans voor eigen gebruik te vertalen, die hem volledig blootlegde waarvan 
hij in de documenten van zijn eerste meester alleen maar een glimp had gekregen. 
Hij beschouwde hem daarna altijd als het grootste menselijke licht dat er ooit was 
verschenen. In 1787 bezocht Saint-Martin Engeland waar hij vriendschap sloot 
met ambassadeur Barthélémy en kennis maakte met William Law, uitgever van 
een Engelse versie en een beknopt handboek van Jacob Boehmes filosofie. In 1788 
maakte hij een reis naar Rome in gezelschap van Prins Alexis Galitzin die tegen 
Fortia d’Urban deze opmerkelijke woorden zei: “Ik ben werkelijk pas een mens, 
sinds ik Saint-Martin heb leren kennen”. Bij zijn terugkeer van zijn reizen naar 
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Italië, Duistland en Engeland kon hij het niet vermijden het kruis van Saint-Louis 
te accepteren, waarvoor hij zich niet waardig achtte, hoewel het hem meer was 
verleend vanwege de adel van zijn gevoelens dan voor zijn diensten.

De revolutie in haar gevarieerde fasen trof Saint-Martin altijd hetzelfde, altijd 
recht op zijn doel afgaand: Justum et tenacem propositi virum. Verheven vanwege 
zijn principes boven overwegingen van geboorte en opvatting verliet hij het land 
niet; en alle wanordelijkheden en excessen in de horror van de anarchie en het 
despotisme beide om hem heen verafschuwend, zag hij de verschrikkelijke plan-
nen van de Voorzienigheid in de Franse Revolutie en meende een belangrijk tij-
delijke instrument te zien in de mens die deze later zou bedwingen. Het was in 
de tijd van 1793 dat het gevoel voor familie net als de maatschappij in ontbinding 
leek te zijn, dat Saint-Martin zijn voortdurende zorgen ging wijden aan een zieke, 
verlamde vader en de laatste plichten kwam verlenen. Tegelijkertijd droeg hij, 
niettegenstaande de netelige omstandigheden die zijn zeer beperkte fortuin hem 
in deze omstandigheid liet ondergaan, als een van de burgers bij aan de publieke 
noden van zijn commune. Bij zijn terugkeer naar de hoofdstad werd hij al spoedig 
begrepen in het decreet van uitroeiing, uitgevaardigd 27 Germinal, an II, tegen 
de edelen; hij onderwierp zich en verliet Parijs.

Terwijl de meeste mensen zich bezighielden met de politieke belangen die de 
naties beroerden, stond Saint-Martin in correspondentie over verheven en 
abstracte onderwerpen, maar van belang vanwege hun invloed op de bestemming 
en de aard van mens, met een lid van de soevereine Raad van Bern (Kirchberger 
in de Biographie universelle). Hij leefde in eenzaamheid, gescheiden van zijn ken-
nissen midden in een zee van stormachtige hartstochten en noemde zichzelf in 
zijn isolatie als het ware de Robinson Crusoë van de spiritualiteit. Hij ontsnapte 
niet aan een mandat d’arrêt (aanhoudingsbevel) ter gelegenheid van een of ander 
voorgewende godsdienstige samenzwering met de naam Mère de Dieu, die toen 
ten overstaan van de revolutionaire rechtspraak was ontvouwd. Gelukkig redde 
9 Thermidor hem. Zijn correspondentie met de Zwitserse Baron, een religieus 
natuurfilosoof die streefde naar uiterlijke, waarneembare manifestaties en hem 
vragen stelde over die zaken, kon hem verdacht hebben gemaakt: de spiritueel 
filosoof bracht in werkelijkheid zijn vriend altijd terug tot de innerlijke ethische 
betekenis en verwees hem naar zijn allerdierbaarste Boehme. Zij raakten nauw 
gehecht aan elkaar zonder elkaar ooit te ontmoeten; zij wisselden wederzijds 
portretten uit… Gedurende het totale discrediet van de assignaten (waardepa-
pieren) accepteerde de Fransman van de Zwitser, maar alleen in depot, het aan-
bod van een som in contant geld, waarvan zijn filosofie of liever zijn evangelisch 
geloof hem had geleerd zonder te kunnen. Met achting voor de standvastigheid 
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van Jean-Jacques vond hij het weinig gepast in de mond van een mens die zolang 
weldadigheid preekte, er de vrije loop van te stoppen door de gaven te weigeren. 
Saint-Martin van zijn kant bood de Zwitser van wie het huis in Morat geplun-
derd was tijdens de Franse invasie, genereus allerlei stukken zilver aan, die hem 
overbleven.

Omdat hij trouw was in de vervulling van zijn openbare plichten, even als in die 
van vriendschap, vervulde hij persoonlijk zijn dienst in de garde nationale. Hij 
laat ons weten dat hij in 1794 in de Tempel op wacht stond, waar de zoon van 
Lodewijk XVI was opgesloten. Drie jaar ervoor was hij opgenomen geweest op de 
lijst van kandidaten voor de keuze tot gouverneur van de dauphin. In mei 1794, 
toen hij werd benoemd om de toestand van het aan zijn gemeente gegeven deel 
van de boeken uit de nationale depots op te stellen, hetgeen hem in hoge mate 
interesseerde, vond hij er spirituele schatten in een “Vie de la Soeur Margérite 
du Saint Sacrement” (Leven van…).

Tegen het einde van hetzelfde jaar werd hij ondanks zijn adeldom dat zijn verblijf 
in Parijs verbood tot aan de vrede, door het district Amboise aangewezen tot 
een van de zogenoemde leerlingen aan de normaalscholen, bedoeld om onder-
wijzers te trainen voor publieke instructie. Na net als Socrates zijn genius te heb-
ben geraadpleegd, aanvaardde Saint-Martin deze opdracht in de verwachting, 
zei hij, dat hij met hulp van God in aanwezigheid van tweeduizend toehoorders, 
bezield met wat hij de spiritus mundi noemde, op nuttige wijze zijn karakter van 
religieuze spiritualiteit aan de dag kon leggen en succesvol kon strijden tegen de 
antisociale, materialistische filosofie. Aldus naar de hoofdstad geroepen, kwam 
hij daar op het geschikte moment aan om de oorzaak van de ethische betekenis 
tegenover de professor te verdedigen en uiteen te zetten over de fysieke beteke-
nis of analyse van het menselijke verstand. De steen die hij wierp, het zijn zijn 
woorden, naar het voorhoofd van de analytische filosoof, ging niet verloren, en 
deze weerklonk nog steeds in de debatten waaraan de herinnering ons is geble-
ven. (Correspondence inédite de S.-M. avec Kirchberger, 1795) (Correspondentie…).

Toen hij vredig met eer naar zijn departement was teruggekeerd, maakte hij in 
1795 deel uit van de eerste electorale vergaderingen; maar hij was zelf geen lid 
van enig wetgevend lichaam. De vrede tussen Frankrijk en Zwitserland maakte 
zijn contact met Bern actiever, dat voor hem diende als intermediaire voor een 
andere lievelingscorrespondentie te Straatsburg, door de omstandigheden opge-
schort. Het was ook meer dan ooit tussen de beide vrienden een uitwisseling 
van verklaringen, voor de een over de tekst van Jacob Boehme en voor de ander 
ophelderingen over de doctrine van Saint-Martin. De geschriften van onze filo-
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soof vragen dit inderdaad, zelfs die waar hij duidelijker lijkt en waar de blijken van 
licht die hij laat opspringen, soms doen verlangen dat hij zich openlijker liet zien.

Midden in een revolutie waarover hij zei in zijn spirituele taal dat Frankrijk als 
eerste was en zeer ernstig was bezocht, omdat het het meest schuldig was geweest, 
hij had de moed om principes naar voren te brengen, die zeer verschillend waren 
van die toen gangbaar waren, hoewel hij het voorbeeld van onderwerping aan de 
gevestigde orde gaf. In zijn Éclair onder andere sur l’association humaine laat hij de 
verhelderende grondslag zien van de sociale orde in het theocratische regime als de 
enig werkelijk legitieme. Maar hij overwoog in geen geval een sekte te stichten. 
Hij schreef altijd anoniem als le Philosophe Inconnu; hij verspreidde ze onder enkele 
vrienden en beval hun geheimhouding aan. Zijn oogmerk met het verheffen naar 
God als principe van het gezag was eenvoudigweg om de mensen van herdersstaf 
tot scepter terug te brengen naar deze eenheid van principe waarvan de herder 
tot de vorst de wet in zichzelf moesten vinden zonder behoefte te hebben zijn 
toevlucht te nemen tot enig boek, zelfs niet de zijne.

De innerlijke meditatieve blik waardoor de mens in zichzelf tracht de kennis van 
het Principe zelf van alles wat werkelijk is, uit te voeren, een blik, veel hoger dan 
de louter rationele intuïtie van Kant, is de gedachte die uiteindelijk in de geschrif-
ten van onze schrijver overheerst, zelfs in die van de minst serieuze vorm waar-
onder hij zijn filosofie heeft gemaskeerd, wanneer het onderwerp tot satire kon 
lenen. Een toon van vrolijkheid die hem ontsnapt en die hij zich verwijt, hoorde 
eerder tot zijn stemming dan tot zijn meditatieve manier van denken en zijn op 
goedmoedigheid gerichte karakter. Hij had eveneens Méditations van Descartes 
gelezen en de werken van Rabelais. Hij bezocht graag de plaatsen waar deze ont-
staan hadden gekregen daar hun contreien ook die van hem waren. Men verklaart 
zo hoe zijn ernst weer uit de plooi had kunnen komen, toen hij zowel Ministère 
de l’homme-esprit, een zeer serieus en verheven werk, schreef als de Crocodile, een 
grotesk, zeer bizar gedicht, zelfs na Rabelais: het is allegorische fictie die het 
goede en het kwade in conflict brengt en die onder een omhulsel van een sprookje 
instructies en kritiek verbergt, waarvan de te blote waarheid wetenschappelijke 
en literaire lichamen had kunnen kwetsen. Midden in deze raadselachtige, onbe-
grijpelijke roman bevinden zich vierentwintig bladzijden van een verlichtende 
en diepgaande metafysiek betreffende de vraag over de Influence des signes sur la 
formations des idées (invloed van tekens op de vorming van gedachten), door het 
Instituut voorgesteld. De discussie over deze vraag leidt tot merkwaardige resul-
taten vanwege de begrippen die deels ontleend zijn aan het spirituele waarmee 
zij te maken hebben, zoals het Verlangen, lager of hoger dan de gedachte, enz., 
begrippen die hij met de krachtigste motieven ondersteunt. 
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De verheven inzichten en gevoelens die in die periode voor hem de oorzaak waren 
zijn goede Duitse filosoof te bewonderen, strekten zich uit tot vragen betreffende 
de natuurlijke orde die hij behandelde. Volgens zijn meer vruchtbaar geworden 
schetsen was hij erop gericht onder de tijdelijke, zichtbare natuur een innerlijke, 
onzichtbare wereld te ontdekken, die deze volgens hem door ontplooiing moest 
manifesteren aan de intellectuele, ethische mens; geen kennis hoefde onbekend 
voor hem te blijven. Hij volgde de voortgang van ontdekkingen op ieder gebied 
van kennis en vergeleek er de gegevens van met die die hij aan Jacob Boehme en 
door zijn eigen bespiegelingen had gekregen. Door zo in een onbekende wereld 
te wroeten schreef hij Esprit des Choses (Aard der Dingen) waarin hij probeert een 
tipje van de sluier op te lichten en enig licht te werpen op een natuur die, zo leek 
het hem, alleen maar ontsluierd leek te zijn door een soort inspiratie voor de blik-
ken van Boehme. Men ziet in deze hypothese dat de kennis waarvan hij de cirkel 
doorlopen had, toen veel minder geavanceerd was dan vandaag de dag; als men 
uitzondert wat de kennis van de innerlijke mens hem door meditatie had kunnen 
onthullen, had hij achter moeten blijven in verscheidene van zijn verklaringen die 
niet altijd met de nieuwe ontdekkingen in overeenstemming waren, los ervan dat 
zij onvermijdelijk van de gangbare opvattingen afwijken.

Ondanks de omvang van zijn kennis en de originaliteit van zijn ideeën die hem 
ertoe bracht in alles zijn spiritualiteit terug te brengen, werd in Saint-Martin een 
rechtzinnig onderscheidingsvermogen en een eenvoudige, beminnelijke beschei-
denheid bewonderd. Zijn innemende karakter en communicatieve geest hadden 
hem ongetwijfeld vele aanhangers bezorgd, maar hij trachtte geen bekeerlingen 
te maken; hij wilde alleen vrienden die leerling waren, niet simpel van zijn boe-
ken, maar van zichzelf. Hij hield een dagboek bij van zijn betrekkingen; en even-
als de vertalingen van zijn geliefde filosoof voorzieningen waren voor zijn oude 
dag, beschouwde hij zijn nieuwe vrienden als aanwinsten en achtte zich zeer rijk 
in rentes d’âmes. Bij het zien van zijn nederige manier van doen en eenvoudige 
uiterlijk vermoedde men noch de diepe kennis noch de buitengewone inzichten 
noch de hoge deugden die hij verborgen hield. Maar de oprechtheid, de vrede 
van zijn verhandelingen en als men het zo mag zeggen de sfeer van welwillend-
heid die zich om hem heen leek te verspreiden, manifesteerden de wijze mens en 
de nieuwe mens, die de filosofie en de religie hadden gevormd.

Vrienden van de ethiek zullen zich graag een gesprek herinneren, dat Gérando 
met onze filosoof had over toneelstukken. Saint-Martin was een groot liefhebber. 
Dikwijls tijdens de laatste vijftien jaar van zijn leven ging hij op weg om de emo-
tie te genieten, die het zien van een door Corneille of Racine in scene gebrachte 
deugdzame handeling hem beloofde. Maar onderweg kwam de gedachte bij hem 
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op dat het de schaduw van de deugd was, waarvan hij het genot ging kopen; en 
met hetzelfde geld kon hij er het beeld van realiseren. Nooit had hij, zo zei hij, 
weerstand kunnen bieden aan die gedachte; hij ging naar een ongelukkige, liet 
er de waarde van zijn parterrekaartje achter en keerde naar huis terug, tevreden 
en goed betaald met dit offer. 

Het zal gemakkelijk voor te stellen zijn dat de verwachtingen van een mens, die zo 
dorstte naar werkelijkheden, met de jaren alleen konden toenemen. Hij vertelt ons 
dan ook hieromtrent dat hij, zijn zestigste jaar binnengetreden (in 1803) dankzij 
God op weg was naar de grote vreugden die hem al zo lang waren aangekondigd. 
Hij prijsde zich gelukkig om, hoewel laat, de schrijver van Génie du Christianisme 
te hebben gekend; hetgeen een troost was voor zijn religie bij het recente verlies 
van Laharpe. Hij had waarschuwingen gehad van een fysieke vijand, dezelfde als 
die zijn vader had weggenomen; maar hij was hieromtrent verre van aangeslagen; 
en de Voorzienigheid, zei hij, had altijd zeer goed voor hem gezorgd om deze iets 
anders dan dankbaarheid te verlenen. De aanblik van Aunay bij Sceaux, waar hij 
een vriend had, had hem altijd natuurschoon geboden, die zijn geest ophieven 
tot hun voorbeeld en hem deden zuchten als de ouden van Israël die, toen zij de 
nieuwe tempel zagen, de bekoringen van de oude betreurden. Een soortgelijk idee 
had hem in de gehele loop van zijn jaren heen gevolgd en het was zijn verlangen 
dit tot het laatst vast te houden.

Hij leek zijn einde te hebben voorvoeld. Een gesprek dat hij had willen hebben 
met een diepzinnig mathematicus over de wetenschap der getallen, waarvan de 
verborgen betekenis hem altijd bezighield, kwam inderdaad tot stand met Rossel 
door tussenkomst van de schrijver van deze Notice. Ter afsluiting zei hij: “Ik voel 
dat ik ga: de Voorzienigheid kan mij roepen; ik ben gereed. De kiemen die ik heb 
proberen te zaaien, zullen vrucht dragen. Ik ga morgen naar het platteland naar 
een van mijn vrienden. Ik dank de Hemel om mij de laatste gunst te verlenen, 
die ik vroeg.” Hij zei toen Rossel gedag en drukte ons de hand.

De volgende dag ging hij inderdaad naar het buitenhuis van Graaf Lenoir La Roche 
in datzelfde Aunay dat hij zo liefhad. Na een lichte maaltijd, toen hij zich in zijn 
slaapkamer had teruggetrokken, kreeg hij een apoplexie. Hoewel zijn tong het 
niet meer deed, was hij in staat zich begrijpelijk te maken aan zijn vrienden die 
om hem heen samen waren gesneld. Hij voelde dat alle menselijke hulp zinloos 
was en spoorde die hem omringden aan hun vertrouwen in de Voorzienigheid 
te stellen en onderling als broeders te leven in de liefde van het Evangelie. Hij 
bad toen in stilte tot God en blies zonder strijd en pijn zijn laatste adem uit op 
13 oktober 1803.



17

Hoewel Saint-Martin toen nog tamelijk verbreid was, was hij over het algemeen 
in de wereld zo weinig bekend dat de kranten die zijn dood aankondigden, hem 
verwarden met zijn meester Martinès de Pasqually, die in 1779 in Santo Domingo 
overleed. Hoewel de leerling voor het hoofd van een godsdienstige doctrine is 
doorgegaan, werden zijn gevoelens, zoals gezegd is, helemaal niet gedicteerd 
door eigen of exclusieve blikken. Het doel van alle lezingen en geschriften was 
daarentegen te laten zien dat de weg van de waarheid door meditatie kon wor-
den opengesteld voor alle ware Christenen; niet dat Saint-Martin niet geloofde 
in de legitimiteit van de Christelijke priesterschap, zoals de schrijver van Soirées 
de Saint-Petersbourg naar voren heeft gebracht; maar hij dacht dat Christus’ insti-
tuut overal uitgevoerd kon worden door een oprecht geloof in de macht en ver-
diensten van de Verlosser.

Hoe had een schrijver die een Christendom zo lankmoedig beleed, aan de andere 
kant zich de kritiek van zogenaamde apostelen op verdraagzaamheid en filantro-
pie op de hals kunnen halen? Dat is omdat zijn religie noch politiek noch geveinsd 
was, dat is omdat het begrip dat emaneerde van zijn overtuiging uitging, ondanks 
de wolken waarmee hij zich leek te omhullen, aanstoot gaf aan de inzichten van 
het filosofisme. Saint-Martin schreef veel en zijn boeken zetten geleidelijk met 
steeds meer kracht en duidelijkheid het religieuze karakter uiteen, waarvan zij 
het stempel dragen. Zij zijn bovendien becommentarieerd en deels vertaald, maar 
voornamelijk in de talen van Noord-Europa.

Wij zullen met een algemene vluchtige blik naar de doctrine van de schrijver kij-
ken, waarvan elk van zijn geschriften een speciaal gezichtspunt zullen weergeven, 
zodat het niet verrassend is dat door hartstocht verdwaalde geesten of overgegeven 
aan de dwalingen van de zintuigen, hem niet hadden kunnen begrijpen of waar-
deren. Maar het is toegestaan te menen dat men naar mate de ethische ideeën en 
herboren godsdienstige gevoelens zich zullen vereenvoudigen door gezuiverd te 
worden door de vorming van de omvangijker geest, de behoefte zal voelen een 
verlichte en redelijke spiritualiteit te stellen tegenover die neiging van de natuur-
wetenschappen naar een materialisme dat eigenschappen en functies toeschrijft 
aan de fysieke organen en dat van passieve, blinde agentia het principe van acti-
viteit en intelligentie maakt.

Het doel van Saint-Martins werken is niet alleen om de natuur door de mens 
te verklaren, maar om al onze kennis terug te voeren op het Principe, waar-
van de menselijke geest het middelpunt kan worden. De huidige natuur, geval-
len en in zichzelf verdeeld en in de mens, behoudt niettemin in haar wetten, net 
als de mens in verscheidene van haar eigenschappen, een begaafdheid om in de 
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oorspronkelijke eenheid terug te keren. Met deze dubbele betrekking brengt de 
natuur zich in harmonie met de mens, zoals de mens zich afstemt op zijn Principe. 
Daaruit volgt dat het Nosce te ipsum (Ken u zelf) in de gedachte van het zelf het 
begrip van het rationele zelf en van het spirituele zelf moet omvatten. Deze ken-
nis is dus niet de eenvoudige theorie van een type of onderwerp van onze ideeën, 
zoals Plato uit het begrip van een archetype afleidt, zelf gevormd naar ideeën van 
eenheid en object. Descartes en Leipniz komen ook voort uit een gemeenschap-
pelijke gedachte, uit het abstracte tot het waarneembare, maar na te zijn opgeste-
gen van het subject naar het object, de eerste via de weg van conceptie, de tweede 
via de weg van perceptie. Kant scheidt zonder de grens van het waarneembare te 
overschrijden het abstracte object van het subject, en laat het achter in de rij van 
de algemene begrippen die zijn intuïtieve rede niet kan vermelden. Wat Saint-
Martin betreft, de mens als subject genomen, bedenkt simpelweg het abstracte 
object van zijn denken niet noch neemt dit waar; hij ontvangt het, maar van een 
andere bron dan die van waarneembare indrukken. Verder handelt de mens die 
zich naar binnen keert en via zijn wil afstand neemt van alle uiterlijke zaken, en 
verwerft de essentiële kennis van het Principe zelf van het denken of het woord, 
dat wil zeggen van zijn Prototype, of het Woord waarvan hij oorspronkelijk het 
beeld en model is. Het Goddelijke Wezen openbaart zich dus aan de geest van de 
mens; en tegelijkertijd wordt de kennis die met onszelf en de aard der dingen ver-
band houdt, gemanifesteerd. Naar deze oorspronkelijke natuur waarin de mens 
zich in harmonie met zijn Principe bevindt, moet hij nu streven via zijn werk en 
zijn verlangen, door zijn wil met die van de Hersteller te verenigen. Dan wordt 
het Goddelijke beeld opnieuw gevormd; de menselijke ziel wordt geregenereerd, 
de schoonheden van de orde worden ontdekt en de communicatie tussen God en 
de mens hersteld.

Vanuit deze schets van de doctrine van Saint-Martin ziet men dat de spiritualiteit, 
waarvan de weg eerst door Pasqually voor hem geopend was en daarna geëffend 
door Jacob Boehme, niet langer louter de kennis van geesten meer was, maar die 
van God. De mystici van de Middeleeuwen en die van Fénélons school volgden 
door zich door contemplatie met hun Principe te verenigen volgens de doctrine 
van hun meester, Ruusbroeck (Rusbrochius) door liefde in God opgenomen. Hier 
is het een verhevener poort: het is niet de affectieve eigenschap alleen, het is de 
intellectuele eigenschap die in zich het Goddelijke Principe kent en daardoor het 
patroon van die natuur, dat Malebranche zag, niet actief in zichzelf, maar schou-
wend in God; en waarvan Saint-Martin het beeld in zijn innerlijk wezen ontdekt 
door een actieve, spirituele verrichting die de kiem van de kennis is. Op dit oog-
merk lijken de werken van de schrijver zich in de volgorde van hun samenstelling 
te richten door geleidelijk langs de weg die hij heeft gevolgd, die op te merken, 
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die men langs dezelfde weg kan volgen. Eerst beschouwd als schrijver en vervol-
gens als vertaler, is de ene alleen maar de verlenging van of de aanvulling op de 
andere, omdat het altijd dezelfde geest is. 

1 “Des Erreurs et de la Vérité, ou les Hommes rappelés au Principe universel de la Science, 
par un Ph… Inc…” 1795. (Over Dwalingen en over de Waarheid). De schrijver 
die zelden zijn eigen wil bij het schrijven volgde, maar veel eerder het advies van 
zijn vrienden, niet waard in Boulanger te lezen dat de godsdiensten ontspron-
gen aan de door natuurrampen veroorzaakte angst, schreef dit boek om, zoals 
wij hebben gezegd, in de aard zelf van de mens de waarneembare kennis van een 
actieve, intelligente oorzaak te laten zien, de werkelijke bron van de allegorieën, 
mysteriën, instituties en wetten. Terwijl de Holbach-school middels Voltaire dit 
boek behandelde, soms raadselachtig dwaas en absurd, en deze school niettemin 
pretendeerde er een vervolg op te geven, startte de Bernse filosoof, getroffen 
door de waarheden die onder de sluier besloten leken, een correspondentie met 
de schrijver ervan van wie hij het werk beschouwde als dat van de diepzinnigste 
schrijver van die tijd. Het zogenaamde Suite des Erreurs et de la Vérité enz. (Vervolg 
op…) was door Saint-Martin als fraude bestempeld, bezoedeld met de ondeugd 
van de valse systemen die hij bestreed. In feite had de Philosophe Inconnu verklaard 
dat de wil de essentiële, fundamentele eigenschap van de mens vormde; en zij 
hadden de onbeschaamdheid het te ontkennen durfde men deze te interpreteren 
als men zegt dat de wil alleen een wijziging van het brein is, waardoor de mens 
overreed wordt om zijn organen in te zetten. Meent men niet al de materiële doc-
trine van Cabanis en de school van Gall te horen?

2 “Tableau Naturel des Rapports qui existen entre Dieu, l’Homme et l’Universe”. (Tableau 
Naturel), (met het epigraaf uit het voorgaande werk, naar het gebruik van de 
schrijver, De dingen door de mens verklaren en niet de mens door de dingen. 1782. In 
dit werk, in Parijs geschreven op advies van enkele vrienden, maakt de schrijver 
vanuit de superioriteit van ’s mensen eigenschappen en zijn daden met betrek-
king tot de organen van de zintuigen en zijn voortbrengselen op, dat het bestaan 
van de natuur, zowel algemeen als bijzonder, eveneens het product van schep-
pende machten is, superieur aan dit resultaat. Toch is de mens afhankelijk van 
de fysieke zaken waarvan hij de idee alleen krijgt door de indruk die zij op zijn 
organen maken. Maar hij heeft tegelijkertijd begrippen van een andere klasse, 
ideeën van wet en macht, van orde en eenheid, van wijsheid en rechtvaardigheid. 
Dus is hij afhankelijk van zijn intellectuele en ethische ideeën als wel van ideeën 
van zijn zintuigen. Welnu, die komen er niet van: die komen dus van een andere 
bron; van uiterlijke eigenschappen die gedachten in hem voortbrengen. Maar 
waarvandaan komt deze afhankelijkheid? Van de wanorde, voortgebracht door 
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een lagere oorzaak, die zich tegenover de hogere oorzaak heeft gesteld en opge-
houden is binnen zijn wet te zijn. De mens is gevallen; sindsdien is wat als imma-
terieel principe bestond, gesensibiliseerd (ontvankelijk gemaakt) geworden binnen 
materiële vormen. Orde en wanorde hebben zich gemanifesteerd. Niettemin 
streeft alles naar terugkeer in de eenheid waaruit alles voortkwam. Al zijn de 
ethische en intellectuele deugden of eigenschappen als gevolg van deze val voor 
de mens verdeeld geworden, hij moet door zijn wil te reactiveren via het verlan-
gen werken om die terug te krijgen, waarvan hij gescheiden is. Maar zijn regene-
ratie kan alleen worden uitgevoerd krachtens de daad van de Hersteller, van wie 
het offer de plaats innam van de boetedoeningen die plaatsvonden vóór de wet 
van de geest. Dat is de opzet van dit belangrijke werk; waarvan het logische ver-
loop versluierd is en meer methodisch of meer ononderbroken dan in het eerste. 
Verscheidene met haakjes onderscheiden plaatsen lijken er los van of minder ver-
bonden met de context; wat voortkomt uit het raadselachtige deel van Martinès 
de Pasqually’s doctrine, waar bijvoorbeeld gezegd wordt in de mysterieuze taal 
van de getallen dat de mens verloren is gegaan door van 4 naar 9 te gaan, dat wil 
zeggen van de geest naar de materie. Maar het is niet door deze louter allegori-
sche figuren dat de inhoud van zijn doctrine moet worden beoordeeld. Verder 
zijn de twee bovengenoemde werken in het Duits verschenen met commentaar 
van een anonieme schrijver, 1784.

3 “L’Homme de Désir” (De Mens van Verlangen), 1790; herzien en herhaaldelijk her-
drukt, 1802. Dit zijn verlangens in de stijl van de Psalmist waarin de menselijke 
ziel zich wendt naar haar eerste staat, die de weg van de Geest haar kan helpen 
terugkrijgen door de Goddelijke Goedheid. De schrijver schreef L’Homme de Désir 
op instigatie van de religieus filosoof Thieman tijdens zijn reizen, in Straatsburg 
en Londen. Lavater, predikant te Zürich, stak in zijn Duitse dagboek in hoge 
mate de loftrompet van dit werk als een van de boeken die hij het meest verkoos, 
hoewel hij erkent niet helemaal de grondslagen van de doctrine van dit werk te 
hebben begrepen. Maar Kirchberger, meer vertrouwd met de principes van dit 
boek, beschouwde het daarentegen als het rijkste in verhelderende gedachten; en 
de schrijver zelf was het erover eens dat het hier en daar inderdaad kiemen bevatte, 
waarvan hij de hoedanigheden niet kende toen ze daar gezaaid waren en die zich 
dagelijks voor hem ontwikkelden, sinds hij Jacob Boehme had leren kennen.

4 “Ecce Homo”. 1792. Hij schreef dit werkje in Parijs naar een levendige inspiratie 
(zegt hij) die hij in Straatsburg had gekregen. Het oogmerk ervan is te laten zien 
tot welk een graad van verlaging de gebrekkige mens is gevallen en hem te gene-
zen van zijn neiging tot het wonderbaarlijke van een lager soort, zoals het som-
nambulisme, de profetieën van de dag, enz. Hij had meer speciaal de hertogin 


