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HET MAGNETISMUS,
IN VERBAND MET

NATUUR

EN

GODSDIENST.

VOOR REDE.

De

titel van dit boek zal welligt den lezer met
bevreemding doen opzien ; - hoe? het magnetismus, de natuur en de godsdienst in onderlinge
verhouding? Zal dan dit boek de geheimenis,
waarmede deze drie begrippen zijn omhuld, ontdekken ? Iie is er , die weet, wat magnctismus
is? I/Fie heeft de natuur doorgrond en onderwindt
zich de geheimenissen dergodsdienst uitlevorschen ! ?
Gewis ! het is eene zeer gewaagde ondernening , cm het magnelismus openlijk onder de thans
gangbare begrippen weder ter sprake te brengen ;
daar rust nog zoo veel van hetzelve onder het gebied der fabelen en het geloof aan wonderwerken,
terwjl anderen het voor algedaan rekenden , omdat de geneesheeren met hetzelve geen opzien meer
baren en de nalturonderzoekers het beneden hunne
waardigheid achlen, zich daarmede intelaten.
Toch ýijn er bij w glen hier en daar enkelen, die
de verschijnselen van het magnetismus als onloo.
chenbaie daadzaken aannemen ; zj schuiven echter
de verklaring derzelve naar den donkeren achlergrond, die doorgaans geene volledige opheldering
toelaat, of bezigen (om mij zoo uittedrukken) hunne
kaleidoskoop, die hun willig tot iedere bijzondere
verklaring de passende kleuren en vormen voor
de oogen toovert.
Desniettemin zal ik het wagen op nieuw dit
steeds nog zoo onbekende veld te betreden ; ik doe
het niet slechts op aandrangvan sommige vrienden,
ingenomen met het onderwerp, dat ik "behandelen
ga, maar ook uit innerlijke aandrïft, ja uitpligtgevoel, om met ernstvolle overtuiging waarkeden
te ontvouwen, tot wier resultaten ik gehomen ben

door eene vijf-en-twintigjarige ondervinding en onafgebroken studie.
Nogtans is mijn oogmerk geenszins, om het
magnetismus , als eene geisoleerde daadzaak , door
opsomming van nieuwe spookverschgningen in zwang
te brengen, dezelve den volke voortestellen en het
bjgeloof te doen verrjzen ; neen, ik heb mj voorgenomen het magnetismus te behandelen in deszelfs
ganschen aard en omvany als eene daadzaak, die
reeds bekend is, en als zoodanig geene regtvaardiging meer behoeft. Trouwens ik rangschik hetzelve onder andere bekende en geljksoortige natuur- en zielsverschijnselen, voor welke òf reeds
bekende wetten zijn uitgevonden, òf die desniettemin schijnen te berusten op een' gemeenschappeh/ken grondslag met de nieuwere magnetische versciSjnselen. FVanneer ik naLevenwel de verhoudingen poog uittevinden en optehelderen , die tusschen het magnetismus, de natuur en den geestplaats
grijpen , dan beöog ik met die ondorneming geenszins eene uitvorsching van het wezen des magnetismus of der geheimenis van natuuren geest, maar
ik tracht alleen deszelfs verschijnselen naar derzelver waarheid en geloofwaardigheid kenbaar te
maken, en op dezelve, hetzij de reeds bekende wetten toetepassen, hetzij de onbekende natesporen,
en waar het mij gelukt , deze ook op andere gelijksoortige, nog raadselachtige verschijnselen
overtebrengen.
Zulke raadselachtige verschijnselen vindt men
van oudsher bij alle volken onder een' geljken naam,
Magie, die als ongewone ziektegesteldheden in de
kritische bewegingen der natuur of als profetische
voorzeggingen geheel overeenkomstig zijn met die
van het magnetismus. Edoch het wezen en de

grond derzelve werden steeds meer vermoed, dan
erkend ; en terwj'l de blik aan den uiterl en vorm
bleef hangen, die als iets ongewoons verscheen en
weder verdween , zoo geloofde men aan geenen naluurlöjken grond en zamenhang dier verschijnselen,
maar wilde die hebben toegeschreven aan bovenzinnely'ken invloed der goden, weshalve zij bij alle
oude volkeren met de godsdienst in verbinding slaan.
lMen zag die verschijnselen en wist die doorzekere
kunsigrepen gaande weg ook daartestellen. Wanneer evenwel het zinneli'ke van het bovenzinneljke
zoo scheri afgescheiden wordt, en men iedere
werkingskracht, vooral byi ongewone verschijnselen als wonder tot het gebied der godsdienst overbrengt, dan kan het niet missen , of het blind geloof z waait onder godsdienstige ceremonien den
scepter, bij volslagen gebrek aan waarachligeopgeklaarde inzigten van rede en verstand, tenzij
men door middel cener tooverkunst de goden dwingen wil, verborgen krachten engeheimenissen bloot te
leggen , zoo als het geval was bij de Godsprakenin
de tempelen en bij de wonderdoeners der aloude volken , en nog heden ten dage bij de Indische Brakmanen , en daar, waar wij het bijgeloof zich ver,
warren zien in duivelskunstenarjen: bj de heksenprocessen der middeleeuwen. - Men vertrouwde noch aan het rijk der natuur, noch aan den
menscheljken geest eigendommeljke krachten, en
waar de waarheid niet als fakkel des verstands
gebezigd, maar het dweepende gemoed, als ebbe en
vloed in donkerheid bewogen , door de verbeelding
steeds met hersenschimmen werd vervuld , daar kon
de heldere blik en de teregtw'jzende twijfel van
sommigen (en aan dezulken ontbrakhet nooit) de
algemeene verwarring niet ziften ; en zoo zien wij

tot in onzen leeftijd de aloude magie, de heksernj
en het magnetismus onder een gemeenschappelijk
rubriek gebragt, nergens op wetenschappelj]ken grond, maar alleen uit godsdienstige dwaalbegrippen.
Door de wetenschappeljke beoefening der natuur en het zielkundig onderzoek ontwikkelde zich
eerst in de laatste helft der vorige eeuw eene
meer gelouterde kennis der magnetische verschijnselen.

dan ANTON MESZMER komt de eer toe als

voorganger in het volledig afscheiden van waarheid en verdichting der verschijnselen in derzelver
veelvormige gedaante. Iij was het, die het magnetismus voor eene wezenlijke natuurkracht erkende
en deszels menigvuldige verschinselen kunstmatig
leerde voortbrengen.
Fan dien tijd af werd het magnetismus aan
het gebied des geloofs ontrukt en verloor deszelfs
Godsdienstig standpunt. De zinneljke waarneming cn het oordeelkundig onderzoek ing aan
naar licht en waarheid te streven , met geen haastig noch oppervlaAkkig inzigt tevreden. Jan de
zj'de eener vlugtige op zich zelve staande beoefening trad levens de rustige twj'/el op, en als
gene al le driftig eene stelling onderwon:d, dan
wier) deze dezelve meest zonder onderzoek met een
enkel i'skoud loochenen neder. lel onlbrak echker
geenszins aan de zoodanigen, die bi' dergelijke
verschijnselen het aloud geloof aan bovenzinnelijke
maglen hooger schalleden, dan de kracht der natuur, en dezulken hielden alles voor louter God.
deljke wonde leekenen. Zoo ontstond er een strjjd
van denkbeelden, die deels nog <voortduurt. Aan
de eene zijde stlaat men op den grond van werkelijke ondervinding, maar, zonder hechten steunvan

bekende daadzaken, niet vast genoeg verzekerd;
aan de andere zj'de werd alle ervaring versmaad
en voorshands de daadzaken geloochend, naarder
Faderen trant, die het oude behielden en het nieu.
we lieten slaan, als of liet nieuwe niet oud, en
het oude niet nieuw zou kunnen wezen !
IWanneer nu de Schrijver, die dezen strjd
sinds langen tijd slilzwijgend aanschouwde, den
moed heeft , te midden der kampvechters op te treden , dan is het geenszins om zich onvoorwaardelijk aan de eene of andere partj aan te sluiten ,
of de strnjders van elkander te weren - neen , immers wrjving baart licht. Veeleer act hij zich
pligt ook zijn woord te berde te brengen ; eene
veeljarige en veelzjdige ondervinding deed hem het
magnetisamLus kennen als eene kracht, allezins vatbaar tot daarstelling der mnenigvuldigste verschjnselen. Deze verschy'nselen zijn gegrond op de natuur , derhalven niet nieuw, en door eene zorgvuldige vergeliýhing vond hij dezelve ook elders en zonder magnetismus. Alzoo wil hij zich eensdeels
aansluiten aan de strijders der eerste soort en daarbij tevens de verhoudingen en voorwaarden aantoonen , onder welke het magnelismus als eene eigendommel'ke kl acht gemelde verschijnselen in de
natuir en in den mensch te voorschijn brengt. A nderdeels wil hij daarentegen meenige bewering tegen spreken en wel met name deze, dat het magnelismus en het slaapwandelen hetzelfde, en het
laatste een noodzakelijk gevolg van het eerste wezen zou. Foorts zal hij aantoonen, dat het slaapwandelen en genoemde Godsdienstige toestanden, in
betrekking tot de profetische voorspellingen, slechts
in uiterlijke verschijnselen eene zielkundige gelijk.
vormigheid hebben; dat echter het magnetismus en

de Godsdienstige voorspelling in grond en wezen
ganscheljk van elkander verschillen ; dat derhalve
het magnetismus met de Godsdienst in geheel geene
directe verhouding staat. Indirect echter kan men
daarentegen door het magnetismus opheldering erlangen over menigerlei wonderverschijnselen en over
datgeen , wat tot het echte geloof en de ware Godsdienst niet behoort.
Om nu het magnetismus in deszelfs verhoudingen tot Natuur en Godsdienst te leeren kennen, zal
ik eerst mjnen lezeren de door overeenstemmende
ervaring bekend geworden magnetische verschijnselen volledig voor oogen stellen , gelijk zij zich natuurkundig en zielkundig ons doen kennen. De twijfelaar mag vrij derzelver zekerheid toetsen , als hkj
slechts geduld en moed genoeg heeft lang te onderzoeken en te doorzoeken, zonder kortweg te loochenen.
Dan zal ik gelijksoortige verschijnselen in het midden brengen , zoo als die geschiedkundig van oudsher bekend waren, en ook zonder magnetismus
zich ontwikkelen.
Na zulk eene vergelijkende zamenstelling zal ik, den lezer met eene onpartijdige
kritiek voorlichtende, vragen : wat wel in deze of
gene toestanden en verschijnselen waarheid of verdichting wezen mag ?
Ten derde zal ik door wi'sgeerigeonderzoekingen
den oorspronkeljken zamenhang, den grond en de
gevolgen van" die magnetische en niet-magnetische
verschjnselen , en wel uit een natuurkundig en een
zielkundig oogpunt trachten optehelderen. .Detoegenegen lezer mag zich, naar ik hoop, ook hier
overtuigd houden, dat noch vooroordeel , noch par-

tz'digheid mijn r'igtsnoerz jn geweest ; dat ik mij
ook evenmin door eenig gezag heb laten leiden , als of
het geheel daardoorcene vaste houding erlangen zou.

Desgelejks zal ik opzettelijk mij onthouden, zoo
wel van loutere gissingen , als van bespiegelende
dweeperg", zoowel van dichterlhjke beelden , als zelfs
van vlugtige veronderstellingen, opdat ik, zoo veel
mogeli'k, een waarachtig weten grondvest door
eene demonstratieve ontwikkeling van het begrip
der zaak. Op deze wijze zal men het natuurkundig gewigt van het magnetismus leeren kennen ,
terwijl de natuur hare regten niet verliest , die men
tot dus verre hoofdzakelijk miskend en aan vreemde
bovenzinneljke oorzaken toegeschreven heeft. Uit
een zielkundig oogpunt wordt daarentegen ook aan
den menscheljken geest toegeschreven, wat niet natuurlijk is en wat ook niet zuiver natuurkundiguit
de organische ontwikkeling ontstaat. JIVij ullen
langs dezen weg in het bijzonder menig zielkundig
raadsel vinden opgelost, hetwell men in vroeger
tzjd en ten deele zelfs nu nog voor onoplosbaarhield.
Zoo zullen wij, ruggewaarts den blik slaande op den
tempel van Isis en AESCUL4PIUS, derzelver donkere

zuilengangen vinden verhelderd; derzelver orakeltaal verstaan en de verrukkingen, waarin de verborgen dingen zich openbaarden, zoo wel als de geheimenissen van derzelver zwijgendepriesteren, niet
meer bewonderen. Desgelejks zullen ons de zonderlinge verschijnselen uit de wereld der droomen ;
het van zelf ontstaande slaapwandelen; de vreemde
kramptoevallen in het heksenleven in een daglicht
verschijnen , waarin wij de dwaling harer eigene
bekentenissen nu beter inzien dan hare regters, die
ze daarna op den brandstapel ten vure doemden.
Eindelijk zullen wij de waarde diermystische stuiptrekkingen weten te schatten , en onderscheidte maken tusschen de gezigten eener teugellooze verbeelding , opgerezen uit een dweepziek gemoed en de

ware geestverrukking, zoo wel als de echt goddo.
lfjke Profetie.
Eindelijk zal ik ten vierde (alleen echter door
korte aanduidingen) beproeven eene nog bestaande
gaping aan te vullen, door het geven eener handleiding tot eene gepaste magnetische behandeling
der ziekten. Ik zal daarbyj aantoonen , onder welke voorwaarden het magnetismus als geneesmiddel
is aan te wenden en in welke verhouding hetzelve
in het bijzonder staat tot de praktische geneéskunst.
Alhoewel nu de Schrijver de met lust en met
vele opoffering verkregen uitkomsten zijner veejarige ondervindingen en studien in volle overtuiging van den inhoud der zaken, doorhem behandeld,
voor oogen stelt, zoo geeft hi" toch volgaarne toe,
dat er nog veel overb/lijft , wat niet door hem in
het regite licht gesteld is; welligt zullen anderen
dit beter verklaren ; deels, zal het wel altijd onverklaarbaarblijven. Trouwens zoo wel de hoogte
als de dieple van den menschel/jken aanleg en niet
minder het verschiet zjner bestemming ligt te verre ,
dan om met den blik van een individu te worden overzien en aan het licht gesteld. Dat ieder slechts den aangewezen weg zaner roeping
bewandele, die innerijlie aandrift en uiterlijke
lotsbeslemming hein aanwijst; moge hij dan nimmer aan deze zijde van het g af het einddoel van
zijn streven bereiken , het ontwijfelbaar voorgevoel
en het geloof zullen zijne gidsen bl'ven , om eenmaal aan gindschen oever de zekerheid te erlangen , waarnaarhij jagen blijft hier beneden.
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Benaming.
Magneet noemt men zeker ijzererts, dat do bijzondere eigenschap heeft, om ijzer aan te trekken, en
zwevend in vrijen toestand zich naar de aardpolen
rigt; beide deze eigenschappen deelt het ook aan
ijzer mede; min of meer wordt zulks ook bij ettelijke andere ertsen waargenomen 1).
De naam zou volgens LUCRETIUS onder de Grie.ken afgeleid zijn van de landstreek Magnesia. Anderen noemen het ook Heraclion - den steen van
HERCULEs, dewijl het nabij de stad Hleraklea zou
zijn gevonden. Ook werd het siderityzersteen genoemd. PLINIUS daarentegen wil den naam hebben afgeleid van zekeren herder MAGNES,
die het
door middel van een' met ijzer beslagen stok het eerst
zou hebben ontdekt.
a) B. v. aan Nickel, Kobalt, Serpentin, Porphyr euz.
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2.

Onderscheid tusscken het natuurljk en
kunstmatig magnetismus.
Gemeld erts wordt genoemd: natuurl ke magneet, in onderscheiding van die, welke door kunst,
door mededeeling en opwekking der magnetische
kracht, door middel van strijken (magnetiseren) , in
ijzer en staal wordt teweeg gebragt en den naam
draagt van kunstmatige magneet. Bij dezen openbaren zich verschillende opmerkelijke verschijnsels,
als daar zijn: het aantrekken van ongelijknamige en
het afstooten van gelijknamige polen ; de helling naar
den Noord- en Zuidpool der aarde; het verwijderd
werken van zulks magneten op elkander zonder onmiddelijke aanraking, als in eene magnetische at*
mosfeer; welke verschijnselen te zamen genomen
delfetqffel'k magnetismus genoemd worden.

teronderstelling vodr den tjd van xMSZmER.
Dese megnetische verschijnselen bragten reeds
vroegere 'natúuronderzoekers tot menige ontdekking,
die het denkbeeld eener algemeene natuurkracht deden dntstaan, dewelke als algemeene hoofdstof alle
ligehamen, die ruimte besltian, bezielen zou endoor-

dringen. Hieruit leidde men de geheimste krachten
af, zoodat weldra de meest verschillende gissigen
werden geopperd en hypothesen vastgesteld, zoo als
die van DI ARTES, APINUS, BRUGHAN, BERNOUILL,

-3----

GILBERT en EULER.
De laatsten vooral stelden, dat
de gansche aarde was doordrongen van eene magnetische zelfstandigheid.
Dit blijkt alreê uit den titel
van zeker geschrift van GILBERT, hetwelk handelt over
de groote aardmagneet 1).
Ook EULER beweerde in
zijn schrijven voor de academie te Parijs, dat de
gansche aarde magnetisch was, en niet slechts in
haar binnenste eene magnetische kern hbevatte, zoo
als door HALLEIJ was beweerd.
Deze magnetische grondkracht strekten daarna KIPLER 2), STEVIN en vooral PARACELSUS uit tot het geheele wereldstelsel. Alle werkzaamheden der natuur
in derzelver zamenhang werden voor niagnetisch verklaard 3). De navolgers en handhavers van PARACELSUS hebben deze leer nog uitgebreid.
Zij werd
in onderscheiden vormen gewijzigd en toenmaals reeds
werd het magnetismus, ten deele reeds, volgens de
leer van MESZMER verklaard, b. v. door HELMONT 4) ,
MAXWELL 5), KIRCHER 6) , BURGGRAF 7) en FLUDD 8).
In de laatste helft der vorige eeuw heeft namentlijk ANTON IESZMIER,
it Frauenfeld, aan het
meer van Constanz, die veronderstelling vooral in

I) De magno magnete TELLURIS, Physiologia nova,
London 16oo.
2) Harmonices mundi.
3) Archidoxis magica. De ente astrorum. Tractatusde magnete. Philosophia fugax.
4) De magnetica vulnerum curatione.
5) Medicina magnetica, libri tres, in quibus tam theoria, quam praxis continetur.
6) De arte magnetica, 1643.
7) Balneum Dianae magneticum, 16oo.
8) Philosophia Mosaica cet. 1638.
1*

-4zwang gebragt en de wedorkeerige werking, die hij
beweerde ontdekt te hebben tusschen alle wezens en
bijzonder de menschen onderling, magnelismus genoemd. Hij had onder den beroemden natuurkundige, Pater HELL , in Weenen, merkwaardige proeven bijgewoond en genezingen door middel der delfstoffelijke magneten waargenomen.
Bij veelzijdig
onderzoek kwam hij tot het vermoeden, dat de
kracht der magneet ook in zijne eigen handen, veel
meer nog in zijn geheele aanzijn dáár was. Dit
bleek hem eens duidelijk bij eene aderlating, waarbij het bloed telkens stroomde of terug bleef, naarmate hij den patient naderde, aanraakte of zich van
hem verwijderde.
Hij stelde op den voorgrond, dat bij den magneet
zoowel, als bij alle ligchamen, eene zekere uit- en
instrooming plaats heeft, en daar hij overal eigenschappen en polariteiten waarnam, die strookten met
den magneet, zoo noemde hij dit, in onderscheiding
van den delfstoffelijken magneet: dierljk magnetismus. Anderen hebben het ook, ter oorzake der wederkeerige werking onder alle bewerktuigde levende
wezens, levens magnelismus genoemd 1). Ontegensprekelijk is MIESZXNER de ontwerper eener zamenhangende theorie en stelselmatige toepassing tevens geweest van het magnetismus, tot genezing van ziekten.

§54.
Begrip van iet dierljk magnetismus.
Men verstaat gewoonlijk door dierlijk magnetis-

1) Der Meszmerismus oder system der Wechselwerktungen, theorie und anwendung des thierischen Magnetismus, herausgegeben von R. cIIe. WOLFART. Berlin I8Q5.
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mus de menigvuldige wederkeerige betrekkingen en
verschijnselen bij de menschen onderling, in zoo
verre deze bij ziekten kunstmatig door bepaalde handelwijze, als door strijken met de handen of met
andere ligchamen, b. v. metalen, praeparaten, boomen enz., worden voortgebragt. Hierbij doen zich òf
gewone min of meer zigtbare en heilzaamwerkende
krises op, even als zij door andere geneesmiddelen worden teweeg gebragt, òf er openbaren zich
sommige ongewone zeer in het oog loopende verschijnselen van slaapwandelen , verrukking enz. Deze
laatste opmerkelijke verschijnselen behooren overigens
in den eigenlijken zin des woords niet tot het magnetismus, daar zij zich zeldzaam slechts voordoen en
tot de behandeling en'genezing van den patient niet
noodzakelijk zijn , terwijl alle deze ongewone verschijnselen in vele ziekten ook van zelf ontstaan en
door andere middelen of anderen invloed kunnen
worden opgewekt.

5 5.
Ferschillende oordeelvellingen.
Deze door eene kunstmatige behandeling (magnetiseren) voortgebragte verschijnselen van het magnetismus onderscheiden zich zoo zeer van de gewone
natuurverschijnselen , aan welke men tot hiertoe in
de natuurkunde meer bijzonder de aandacht wijdde,
dat het zeer moeijelijk werd, dezelve onder een der
bekende verschijnselen te rangschikken, wier bepaalde wetten reeds uitgevonden zijn. Deels werden zij
cok wel uit gebrek aan genoegzame waarnemingen,

-6of eene niet zorgvuldige onderscheiding en overeenstemming, rondweg geloochend, en alzoo ontstonden
partijen, waarbij aan de eene zijde ligtgeloovig en
voorbarig alles zonder behoorlijke omzigtigheid voor
wonder en waarheid aangenomen, en aan de andere
zijde daarentegen hardnekkig alles ontkend werd, wat
ook maar eenigzins naar magnetische verschijnselen
en geneeskrachten zweemt.
Het wezenlijk bestaan van het magnetismus in
al deszelfs omvang zal aan niemand twijfelachtig
blijven, die vooreerst opmerkzaamheid , ernst en geduld genoeg heeft, om zelf waarnemingen te doen en
tevens zich de moeite geeft, om de geschiedkundig
reeds aanwezige opmerkingen van anderen met behoorlijke omzigtigheid en vlijt te onderzoeken. Ik
noem het magnetismus gerust eene daadzaak, die
boven alle tegenspraak verheven is; en daarom onderneem ik thans geene onderzoeking meer naar de
gronden der waarschijnlijkheid of mogelijkheid van
hetzelve, maar wel eene navorsching naar de kenmerken dezer daadzaak zelve.

S 6.
Kenmerkende schets van het magnetismus.
Terwijl ik dan vooreerst de verschijnselen van het
magnetismus opgeef, zoo als dezelve doorgaans en
meestendeels waargenomen worden, zal ik die tevens
met andere daaraan verwante gesteldheden verbinden,
zoowel die van ouds geschiedkundig bekend zijn,
als die bij wijlen van zelf ontstaan en bij vele -ziekten
nu en dan waargenomen worden.
Ik zal alsdan

derzelver geloofwaardigheid onderscheidenlijk beoordeelen; de middelen opgeven, waardoor deze verschijnselen worden voortgebragt, en door vergelijkingen en zuivere gevolgtrekkingen tevens eene redelijke
verklaring en bevestiging dezer daadzaken zelve pogen te geven. Hieruit zal blijken, dat de verschijnselen van het magnetismus, gelijk alle andere sinds
lang bekende verschijnselen, vaste wetten volgen, en
dat zij niet afgezonderd en buiten zamenhang zijn
met andere wetten der bewerktuigde schepping. Eindelijk zal ik mijne inzigten over de toepassing van
het magnetismus in het algemeen en bijzonder in
ziekten, op grond mijner veeljarige waarnemingen en
naar mijne overtuiging ontwijfelbare gevolgtrekkingen
en beginselen bloot leggen, in zoo verre het doelmatig als geneesmiddel kan worden behartigd. Zoo
hoop ik mijnen lezeren over de zoo belangrijke daadzaken van het magnetismus ook uit een praktisch oogpunt een helder inzigt te verschaffen, waarop het
dan ook wel voornamelijk aankomt; gedachten en
meeningen over eene zaak zijn vrij, maar daden
en handelingen liggen voor onze verantwoording,
naarmate van het gebruik of het misbruik. Liet
magnetismus is tot hiertoe gewis meer in de handen
van misbruikers, dan wel van waardige bewerkers
geweest, en in stede hetzelve tot het waarachtig oogmerk, om kranken te genezen, werd aangewend,
heeft het meer gediend als voorwerp van nieuwsgierigheid en alzoo geleid tot ontijdige, ongepaste en
daarom meestentijds schadelike proeven.

§
WJjezc

7.

van verdeeling.

Ten einde nu mijn onderwerp, zoo rijk in omvang , doelmatig te ontwikkelen en tot heldere inzigten
te brengen, zal ik na liet gezegde de volgende wijze
van behandeling volgen. In de eerste afdeeling zullen wij de verschijnselen van het magnetismus geschiedkundig leeren kennen, overeenkomstig de waarnemingen tot op dezen tijd. In de tweede afdeeling
zal de vergelijking en aaneenschakeling volgen der
nieuwere magnetische wonderen met andere sinds
oordeelkundig beredelang bekende verschijnselen-,
neerd, ten opzigte van dezelver gelijkvorinigheid en
verscheidenheid tevens. In de derde afdeeling zullen wij eene natuurkundige opheldering en eene ontvouwing der oorzaken van de magnetische verschijnselen beproeven, waardoor al liet wonderbare wijken
en duidelijk zal aangetoond worden, dat ook deze,
gelijk alle andere verschijnselen, vaste wetten volgen.
Eindelijk zal in de vierde afdeeling worden betoogd,
of en in welken zi
in het magnetismus een geneesmiddel zij.

EERSTE AFDEELING.
OVER DE VERSCHIJNSELEN VAN HET DIERLIJK MAGNETISMUS.

§ 8.
Proeven van verdeeling.
Men heeft de verschijnselen van het magnetismu
onder verschillende rubrieken gebragt, al naarmate
men dezelve of uit een natuurkundig of een zielkundig oogpunt beschouwde. C. W. IUFELAND heeft
voor het eerst eene systematische verdeeling voorgesteld 1). Volgens hem is de graad der werking hij
het magnetismus zeer verschillend van af de minstinerkbare physische aandoeningen (die zich vaak naderhand eerst door de opvolgende beterschap laten
waarnemen) tot aan de hoogste verrukking des geestes,
die het geheele gewone gevoels- en verstandsleven
opheft. Men kan dus twee hoofdgraden onderscheiden, de zuiver physisch magnetische gesteldheid, zonder deelneming des geestelijken levens, en de magnetische gesteldheid met zielsaandoeningen, waarbij
weder tweeledige gevallen kunnen plaats grijpen, òf
blootelijk opheffing van de werking der zinnen (slaap),
ôf verbonden met de ontwaking van den inwendigen
zin (slaapwandelen).
Kort daarna heproefde KLUGE 2) cne nieuwe
i) Journal der praktischen I leilkunde, 29 ]B. 2 stuck.
Darstellung des aniimalischeii Magnetismus als Heilmittel, 1x8I I.
2')
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stelselmatige verdeeling, welke ook anderen zijn gevolgd, b. v. BARTELS1) en WEBER enz. 2).
Ilj verdeelt dczelve in algemeene en bijzondere
werkingen, van welke de eerste op den geheelen
ligchamelijken toestand betrekking hebben, en niet
tijdelijk, maar gedurende de gansche behandeling
voortduren; de laatste daarentegen, als geene noodzakelijke en onvermijdelijke gevolgen der aanwending
van het magnetismus, openbaren zich slechts nu en
dan bij sommige voorwerpen, tijdelijk en op menigvuldige wijze bij verschillende menschen zeer onderscheiden.
Deze bijzondere werkingen zelve verdeelt hij in
zes graden, welker eerste graad, met nog ontsloten
zintuigen, de wakende graad genoemd wordt; de vijf
overigen sluiten de zintuigen af, zoodat de tweede
graad halfslaap, de derde, met inwendige donkerheid, magnetische slaap, de vierde, met bede vijfde, die der
wustzijn, het slaapwandelen,
Claìrvoy.
innerlijke aanschouwing (helder zien,
helderheid,
der
algemeene
die
ance), de zesde,
extase, désorganisation genoemd wordt.
ESCHENtAYER 3) neemt het magnetismus meer zielkundig op, als hij veronderstelt, » dat ten gevolge
van zekere bewegingen met de handen bij vatbare

i) Grundzüge einer Physiologie und Physik des animalischen Magnetismus, 1812.
2) Der thierische Magnetismus oder das Geheimniss des
menschlichen Lebens aus dynamisch psychischein Kriften,
3) Versuch, die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychologischen Gesetzen
zu erklären. Stuttgart und Tilbingeii, Ir16.

-
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personen cene reeks van verschijnselen wordt daargesteld, die steeds in de allereerste plaats getuigen van
eene aandoening van het orgaan der ziel, daarna
echter van waarachtig geestelijken aard worden." Hij
verdeelt derhalven ook die verschijnselen van het
magnetismus, overeenkomstig het vermogen der ziel
zelve, zielkundig in vier graden: 10. De graad der
zinnelijk magnetische aanschouwing; hiertoe behoort
de slaap en de lagere graden van het slaapwandelen,
de grondslag (om zoo te spreken) der hoogere, waarin de inwendige deelen reeds gezien en beschreven
worden; dan de verplaatsing der zintuigen, naar den
hartkuil, de vingers enz., en het verhoogde innerlijke natuurinstinct, waardoor zij zich reeds deugdelijke middelen uitkiezen. 20. Het helder zien, Clairvoyance, welke graad in gemeenschap staat met de
verhoogde verbeeldingskracht; hiertoe behoort het
voorzeggen der toevallen, de verhoogde herinnering
en het vermogen, om gemakkelijk vreemde talen te
spreken, waarin zij overigens weinig geoefend zijn.
30. De magnetische sympathie, die gelijken tred
houdt met het verhoogde gevoelsvermogen. Hiertoe
behoort het onmiddelijk rapport van den magnetiseur met den slaapwandelaar; alle sympathieën en
antipathieën derzulken, zoo als het verschijnsel der
dubbele persoonlijkheid ,in dier voege, dat het zelfbewustzijn in gewonen zoowel als in magnetischen
toestand dubbel schijnt te zijn. 4o. De magnetische
divinatie, die zich aan eene verhoogde verbeelding
aansluit. Hiertoe brengt hij de wonderbare verschijnselen van het verzien en voorspellen der
slaapwandelaars. Bij deze vier graden voegt hij nog
gemengde verschijnselen, gelijk het hoofdhorlogie

-
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(kopfulhr) oi ae aanduiding der naauwkeurigste tijdsbepaling naar den stand der zon, volgens eene innerlijke type en de uitvinding van nieuwe werktuigen
enz. (zie § 37 en verv.).
Ik voor mij heb de verschijnselen van het magonveranderd
netismus verdeeld in toestanden van lihet
gewone en in toestanden van een ongewoon zinnenleven 1). In de eerstgenoemde toestanden zijn de
werkingen van het magnetismus òf niet bf wel waar
tenemen, tot welke de gewone krises bij ziekten
zonder slaap en zonder slaapwandelen worden gerekend. Dit laatste breng ik niet tot het wezen van het
magnetismus , daar alle ziekten, zonder hetzelve, zich
laten genezen , en hetzelve zich alleen in zeldzame
gevallen zoo ontwikkelt, dat daarvan rijpe vruchten
Tot de ongewone verkunnen worden ingezameld.
schijnselen rekende ik toen » de poolverplaatsing der
zinnen, waarbij de uitwendige zintuigen min of meer
zijn gesloten , daarentegen de innerlijke zin levendiger opgewekt wordt, en wel met der daad of nog
beperkt en onbestemd als een donkere droom in magnetischen toestand (slaapwaken, slaapwandelen), of
ook ten volle onbeperkt, als de innerlijke zon door
hare scheppingskracht alle duisternis verlicht, en de
beelden van ruimte en tijd harmonisch worden opgelost (het helderzien, de vergeesteliking)."
Eigendommelijke verdeelingen, die niet meer of
min tot de hier genoemden kunnen gerekend worden, vindt men bij andere schrijvers over het dier'i) Der Magnetismus nach der allseitiger Beziehung seines Wesens, seiner Erscheinung, Anwendung und Enträthsel.ung in einer geschichtlichen Entwicklung cet. dargestellt,
r1819
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lijk magnetismus en bij name in de zoo vele in Frankrijk daarover in liet licht komende geschriften en
opstellen , niet. Schier overal worden de waarneiningen, zonder een bepaald plan, in de aangeduide
werken van TARDIJ 1) DELEUZE 2) , PEUIJSEGUII 3),
ROULIER 4), enz., slechts hier en daar verstrooid opgegeven;

-

alleen

LAUSANNE

verdient uitgezon-

derd, als die de verschijnselen in twee klassen
verdeelt: in nratuurkundige (physiologische »qui dépendent particulieremnent de l'organisme,") en zielkundige (psychologische »celles qui dépendent de
1'intelligence)." Ilij geeft echter hierbij geene uitvoerige beschrijving derzelve, en beweert ten onregte,
dat de ontwikkeling der eene steeds de ontwikkeling der andere klasse ten gevolge heeft 5). Ook de
vroegere Duitsche schrijvers GIHELIN 6) , WIENHOLD 7),
i) Essai sur la thdorie du somin. magnet. Lond. et
Paris 1785.
2) Histoire
critique du magnétisme animal. Paris.
1813. Dit werk, uit het Franscli vertaald, enmiiet eene
voorrede van Prof. G. BAKKER voorzien, is ten jare 1814
te Groningen uitgekomen bij SCIIIERBEEK en VAN BOEKEREN, onder den titel: Oordeelkundige geschiedenis van
het dierlj'k Magnetisme ,

door j. P. F. DELEUZE.

3) Recherches, expériences et observations physiologiques sur I'homme dans l'état de somnambulisme. Paris.

4) Exposition physiologique des ph6nomènes du magn.

animal. Paris 1816.
5) Des principes et des périodes du magnétisme animal. Paris I819, T. II, p. 51, 300.
6) Ueber den thier. inagnetism. Tübingen 1787. Van
denzelfden, neue Unterschungen. 1789.
7) Beytrige zu den Erfahrungen üibemden thier. Magnet. Hamburg 1787. Van denzelfden, Heilkrafit des thier.
Magnet. nach eigenes Beobachtungen.
Lemingo 1802,
3 The.

--- 14-HEINEKEN 1) enz., hebben wel zeer gewigtige waarnemingen, maar geene klassificatie der verschijnselen
geleverd. KIESER 2) heeft evenmin eene afzonderlijke
verdeeling of behoorlijke onderscheiding, daar hij
doorgaans het slaapwandelen zeer oneigenaardig op
alles toepast en veel te algemeen opgeeft als gewrocht
van het dierlijk magnetismus.

§9.
Eigen verdeeling in ligchamelkje en zielsverschjnselen.
Als wij de verschijnselen van het dierlijk magnetismus in derzelver menigvuldige verscheidenheid als
ziektegesteldheden des menschen aanduiden, die zich
door gewone, min of meer zigtbare krises of ook
door ongewone zielsverschijnselen openbaren, dan
komt het mij het meest doelmatig en verstandig voor,
deze verschijnselen op eene tweevoudige wijze zaam
te vatten, en wel eerstens de meer of minder altijd
voorkomende verschijnselen, als gewone krises, en ten
tweede de meer zeldzaam voorkomende zielsverschijnselen. Wij volgen dus in de hoofdzaak de verdeeling, door c. W. HUFELAND gemaakt, in de onderdeelen echter daarvan afwijkende, daar wij onder de
zielsverschijnselen alleen de opgeheven zinlijkheid
met het ontwaken van den inwendigen zin en iedere
meer zeldzame openbaring van het zielenleven in

1) Ideen uiid Beobachtungen, dei thier. Magnet. und
desseii Anwendung betreflend. Bremen 18oo.
1822.
2) System. des Tellurismus oder thier. Mag.
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verbinding brengen, del slaap daarentegen als, louter
opgeheven zinlijkheid, tot de rein ligchamelijke verschijnselen rekenen.
De zielsverschijnselen zijn óf
a) algemeene, bij alle magnetisch behandelden meer
of minder steeds aanwezig en waar te nemen, den
geheelen natuurlijken toestand opwekkende, ófb ) bijzondere werkingen, bij verschillende individuen verschillend ; zij openbaren zich als kritische bewegingen in eenig meer bijzonder opgemerkt orgaan. De
zielsverschijnselen met opgehevon uitwendige zinnelijkheid en het ontwaken van den inwendigen zin
zijn buitengemeen menigvuldig.
Ieder ziclsvermogen biedt ook verschillende, afwisselende en bij
wijlen verhoogde kenteekenen aan, zoodat het moeijelijk is, dezelve scherp af te bakenen, en nog
moeijelijker dezelve te ordenen. Om ons echter zoo
veel mogelijk aan liet ons voorgestelde plan van eenvoud te houden , vatten wij alle zielsverschijnselen in
twee onderdeelen te zamen, en wel, A de menigvuldiger voorkomende algemeene, lagere zielsuitingen, waarbij de innerlijke zin slechts ten deele
heerscht; een middentoestand, om zoo te spreken, tusschen slapen en waken , regt eigenaardig
slaapwaken , slaapwandelen genoemd; B de zeldzamer voorkomende hoogere openbaringen der ziel met
meer bepaald heerschen van den innerlijken zin, een
waken schier in den slaap, hetwelk men wakend
slapen, met overwegend waken noemt, in tegenoverstelling van slapend waken met overwegend slapen.
Men heeft aan deze hoogere toestanden der magnetische verschijnselen de namen gegeven: helderzien,
clairvoyance , extase, désorganisationenz. - Alle
zielsgesteldheden van het verstands-, gevoels- en
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wilsvermogen openbaren zich op verschillende zeer
veranderljke wijzen, zoodat de magnetische zielsverschijnselen met deze grondvermogens der ziel wel
in betrekking kunnen wordengebragt, maar, wegens
derzelver veranderlijkheid, in den rei der ontwikkeling ons geenen zielkundigen verdeelingsgrondslag
aanbieden; even zoo moet als algemeene hoofdopmerking voorloopig dienen, dat alle, zoowel ligchaams- als zielsverschijnselen van het magnetismus
verschillen, naar de individuele gesteldheid van den
ouderdom, het geslacht, het temperament en de
opvoeding van den patient, en in het algemeen naar
de verscheidenheid der ziekten, zoo wel als meer
bijzonder naar den tijd van derzelver ontwikkeling,
hetzij bij toe- of afnemen der krankheid.

EERSTE DEEL.
LIGCHAMELIJKE VERSCHIJNSELEN.
A.

ALGEMEENE.

§ 10.
Allgemeene ligckamelke verschjnselen.
Ofsch]oon het kan gebeuren, dat zelfs bij menigvuldig magnetiseren in het geheel niets waargenomen
wordt, zoo zijn dit toch zeldzame gevallen; bij ligtere, minder op let gansche gestel ingrijpcnde ziekten, kunnen ongetwijfeld, ter naauwernood met de
zintuigen te onderscheiden, krises volgen. Ik betwijfel evenwel, of niet vroeg of laat , na een wel in-
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gerigt magnetiseren bij werkelijke ziekte, zich zigtbare verschijnselen openbaren zouden. Ja zelfs bij
gezonden is het eene zeldzaamheid, wanneer niet deze of gene der navolgende verschijnselen worden opgemerkt.
De eerste algemeene verschijnselen, die zeker hij
alle magnetisch behandelden vroeger of later plaats
grijpen, hetzij meer of minder aanhoudend en merkbaar, zijn naar eenstemmige waarnemingen van allen
de volgende:
1. Ligte gevoelswijzigingen , - wvarmteaandoening,
soms eene ligte huivering, dikwijls ook een zeker
mishagen.
2. Eene vermeerderde levenswerkzaamheid , zoo
wel van liet vaat- als van het zenuwstelsel; zeker doorstroomend gevoel over het gansche ligehaam;
de pols wordt voller, levendiger; eene grootere
warmte, een hooger gloed ontstaat als terugwerking
der opgewekte innerlijke werkzaamheid des harten;
soms openbaart zich een plaatselijk zweet aan het
voorhoofd enz. ; eene algemeen zich verbreidende opgeruimdheid neemt de disharmonie der te sterk geprikkelde zenuwen weg. Deze alzoo opgewekte levenswerkzaamheid vertoont zich echter niet altijd op
dezelfde wijze; menigmaal ontstaat reeds bij den
aanvang, of kort daarna, in stede van dat gelijkmatige en vrolijke kloppen des harten, in stede van die
opgeruimdheid en dat welzijn, een ingetrokken, onregelmatige polsslag, hartklopping en beklemdheid,
zwaarte in alle ledematen , dikwijls pijn, en eene
niet geringe onpasselijkheid.
3. Naarmate zich deze kenteekenen bij voortge-
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2ette behandeling verheffen, deelen ook in dezelve de
verrigtingen der oudergeschikte organen. Doorgaans
ontstaat met de verhoogde werkzaamheid van het
vaat- en zenuwstelsel eene grootere kracht in de spieren, de beweging wordt vrijer en gemakkelijker, de
ademhaling gelijkmatiger; daar komt meer trek en
betere vertering in het voedingstelsel met eene geregelder af- en uitscheiding; zoo houden maagpijnen
dikwijls zeer spoedig op; catharrale en rheumatische
borstaandoeningen lossen zich bij kleine kinderen
vaak na eene korte handoplegging op de borst en
een magnetisch strijken in een algemeen zweet op;
en bij waterzuchtigen heb ik dikwijls diarrheën zien
ontstaan, onder welke de krachten zeer dikwijls in
het oog loopend toenemen. Vermeerderde afscheiding
der urine behoort tot de meer gewone krises.
Niet zelden grijpt ook juist het tegendeel plaats.
Er ontstaat een gevoel van afmatting, zwaarte in
de ledematen, werkeloosheid der spieren, eene zekere spanning en trekking in dezelve, krachteloosheid en uitputting , geeuwen , zware ademhaling en beklemdheid met allerhande ongeregeldheid,
vooral in het onderlijf. Ook de wederkeerige invloed tusschen het bloed-zenuw- en voedingstelsel
wordt verstoord, waardoor allerlei disharmonie ontstaat, als: koortsachtige bewegingen, opstijging en
verzameling van het bloed in plaatselijke deelen; onderdrukte af- en uitscheiding; krampachtige bewegingen, die doorgaans in diorvoege zich openbaren,
als de zieke vóór het magnetiseren aan dezelve onderhevig was, als: kramp in maag en borst, vallende
ziekte enz. Vooral zijn het krampziekten, die zich

-19--veeltijds reeds openbaren na eene eerste en korte aanwending van het magnetismus, als hysterische en epileptische toevallen.
Dit zijn de gewone werkingen van het magnetismus, bij welke men moet opmerken, dat zij òf reeds
onder het magnetiseren , òf kort daarna volgen, en
zich doorgaans weldra, als opvolgende kritische bew egingen, in eene meer aangename gesteldheid oplossen en in het vervolg steeds minder worden , tot
dat naar omstandigheid, bij eene doelmatige behandeling , of de volkomen genezing volgt, of, naar den
cigendommnelijken aard der ziekte cn de uitwendige
ongunstige verhoudingen, ook wel in het geheel geene
beterschap ja zelfs verergering volgt.
1B.BIJZONDERE

LIGCHAAMSVERSCHIJNSELEN.

Bjzondere ligchaamsversch]jnselen, met etrekking tot het zenuwstelsel.
De navolgende verschijnselen tel ik onder de bijzondere physieke, omdat zij minder algemeen en als
zeldzamer werkingen van het magnetismus zich òf alleen bij enkele individuen, òf bloot als kritische
aandoeningen in sommige opgewekte organen openbaren. Intusschen komen zelfs deze verschijnselen
met de straks genoemde grootendeels vermengd en
vereenigd voor, en zouden alzoo nog tot de algemneene kunnen worden gerekend, zoo als vroeger
door IIUFELAND, KLUGE en ook door mij geschied is.
Ook springen deze bijzondere verschijnselen, ten op2*
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zigte van hunnen in- en extensiven vorm , als het
ware over in die, welke wij met en onder de zielsverschijnselen zullen behandelen, wier vaste en bestendige geleiders zij zijn.

S12.
Bijy"ondere ligchaamsversclh'nselen, met betrekking tot het vaatgestel.
De bijzondere verschijnselen, die slechts min of
meer voorkomen bij sommige individuen, en zich
opdoen naar de eigendommelijke ziekte-vormen, als
kritische aandoeningen in betrekking tot liet gevoelstelsel, zijn de volgende: daar ontstaat eene zeer ligte
beweeglijkheid, en in het algemeen groote prikkelbaarheid voor indrukken van buiten, ook buiten den
bepaalden tijd der magnetische behandeling; desgelijks eene groote veranderlijkheid van gevoel; luimigheid, hetzij opgeruimdheid, hetzij droefgeestigheid;
instinctmatige trek tot en tegenzin in zekere spijzen
en geneesmiddelen, die bijzonder dienstig zijn voor
hunne ziektegesteldheid; daar ontstaan krampachtige
bewegingen, deels inwendig, deels uitwendig; ook
plaatselijke pijnen, en in liet algemeen is de werkzaamheid der zenuwen zeer ongelijk; dan eens opgewekt, dan eens,onderdrukt; zoodat niet zelden onder het magnetiseren, of kort daarna, een afmattend
gevoel plaats grijpt en zelfs verschijnselen ontstaan,
ean flaauwten gelijk. Worden de zintuigen daarin betrokken, dan volgt ook wel eene sluimering;
soms ook een werkelijke slaap, waaruit men, na
korteren of langeren tijd - zelden echter langer dan
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een uur --- meest helder en verkwikt ontwaakt. De
verschillende zenuwongesteldheden zelfs vertoonen zich
bij het magnetiseren doorgaans, bijzonder in het begin, met geweldiger kracht, veranderen van vorm op
verschillende wijze onder de behandeling, en gaan
niet zelden als ziekteverplaatsing in andere ziektevormen over, waardoor zij deels in den grond genezen worden, bijv. verschillende 'krampachtige gebreken in de maag, de borst, zenuwhoofdpijn, zelfs
aangezigtspijn en ook zielsziekten , gemoedsaandoeningen; deels worden zij slechts eenigermate verzacht,
zoo als apoplektische toevallen, verlammingen , zwarte staar; deels worden zij in het geheel niet genezen, zoo als bijv. oude ingewortelde vallende ziekten, waarvan echter WOLFRT 1) en anderen 2) opgeven, meer dan eene te hebben genezen.
In betrekking tot het bloedstelsel neemt deo werk1) WOLFARTS Jahrb. des Lebensmagnetismus, I B. 2
Heft. 2. 2
H., S. 1932) Archiv für den Mag. v. ESCHENMAIJER und KIESER,
3 Band. 2 Heft. S. 50o, 5 B. 2 HRlf., S. 36, 3 Hift., S.
21 ; zelfs eene achtjarige vallende ziekte wordt als genezen opgegeven , 3 B. 3 lift., S. 143. Volgens 6 B. i
Ift., S. 151, is ook een tetanus, gelukkig genezen.
Ik heb eene spierverstijving, vijf weken oud, ontstaan

door schrik, bij een twintigjarig meisje, die niet meer
eten noch slikken kon, in vele dagen niet meer sliep noch
eenige ontlasting had, en den dood voorzeker zeer nabij
was, na driemalen magnetiseren, in zoo verre hersteld,
dat zij reeds den tweeden dag, na een' slaap van 8 uur,
een algemeen zweet, herhaalde ontlasting zonder middelen, en het vermogen om te kaauwen, te slikken en
te verteren terug erlangde, en, na 12 dagen, keerde zij
geheel hersteld tot haren dagelijkschen arbeid weder. Zij
had, gedurende den tijd, dat zij dagelijks een half uur
gemagnetiseerd werd, uitgenomen eene halve maat gemagnetiseerd water, geen enkel geneesmiddel gebruikt en
ook geene ongewone verschijnselen hadden zich daarbij
geopenbaard.
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taamheid van het hart een innig deel in het zenuwleven, en openbaart zich naar den verschillenden aard
der kwaal op verschillende wijze, doorgaans echter
zeer in het oogloopend en spoediger weldadig dan
bij zenuwongesteldheden , die men algemeen meent
voor het magnetismus het meest geschikt te wezen.
Ligtere verstoringen in omloop en passive congesties
naar sommige organen, regelen zich immer na korte
kritische opwekkingen, althans tijdelijk zeer spoedig,
en bij v-oortgezette behandeling ook duurzaam. Chronische oogontstekingen, keelpijn, gedurig wederkeerende pijnen in de borst, zelfs bij neiging tot bloedspuwen, heb ik dikwijls in korten tijd geheel geneIn hoeverre echter organische hartskwalen,
zen.
b. v. verwijdingen der kameren, polypen en aneurismen, door het magnetismus te genezen zijn , is
moeijelijk te bepalen, omdat het ons tot hiertoe ontbreekt aan genoegzame waarnemingen uitgenomen
eenige verligting, is echter voor deze bezwaarlijk veel
te hopen. Ophoopingen in andere plaatselijke organen worden echter op eene blijkbare wijze van de
lijdende deelen afgeleid en in den algemeenen omloopstroom medegevoerd, waardoor deels de geprikkelde werkzaamheid in hare hevigheid verzacht, deels
de levenskracht in zulke verzwakte deelen versterkt
en verhoogd wordt. Daarbij worden dikwijls volkomen genezingen waargenomen in zwaardere krankheden, gelijk deze zich opdoen, b. v. bij hemorrhoïden en ziekten der menstruatie.
De onderdrukte maandelijksche zuivering wordt
door niets spoediger en gemakkelijker geregeld , dan
door magnetiseren , gelijk ook de vaak zoo geweldige
toevallen der vrouwen h)ij geheele terughlijving door
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hetzelve het zekerst bedwongen worden. Desgelijks
openbaart zich het magnetisme zeer gunstig bij lijdelijke bloedvloeijingen, als bij bloedspuwing en bloedbraking; daarentegen bij active bloedinger en zuivere ontstekingen wordt de kwaal verergerd door positiven magnetischen invloed, en kan, zonder lating
en antiphlogistische behandeling, op zich zelven aangewend, schadelijk worden.

§ 13.
B&zondere ligchaamsverschnselen, in betrekking
tot het voedingstelsel.
In betrekking tot het voedingstelsel ontstaat eene
zeer groote menigvuldigheid van eigendommelijke verschijnselen.
Volgens vele waarnemingen der Fransche en Duitsche schrijvers, over het magnetismus,
bijzonder van DELEUZE en WOLFART 1),

met welke ik

volkomen instem, grijpt het magnetisme bij heerschende krankheden van het voedingstelsel dieper in
en. wordt doorgaans met zekerder uitslag bekroond,
dan bij zenuwongesteldheden, die vroeger uitsluitend
aan het magnetismus onderworpen worden geacht. Dat
bewijzen ook de kinderen, in hunne prille groeikracht; hoe jonger, te weldadiger zullen zij de geneeskracht van 'het magnetismus ervaren. Daar men
tot de soort van groei of ontwikkelings-krankheden
de uitslag- en chronische hoofdziekten, kwaadsappigheden, de tering , de bleekzucht, de scorbuit, de
klierziekte, Engelsche ziekte, geelzucht, jicht, vei) Jahrbücher des Lebensmagnetisnmuis,

I B. 2 Hft., S. 5.
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nerische ziekte, waterzucht, verzwering, organische
gebreken, zamentrekkingen , gewrichtsaangroeijing ,
enz. brengen kan, zoo zijn het ook met der daad
deze ongesteldheden, waarin het magnetismus ook
dan nog heilzame diensten bewees, als de geneesheer
geen baat meer vond bij gewone middelen, en wOLFART (ter aangehaalde plaats) noemt juist deze bij uitzondering, als door het magnetismus met den meest
gelukkigen uitslag behandeld, gelijk ook elders dezelve bijzonder aangeteekend staan als door het magnetismus genezen 1). Als hoofdstandplaats van het
(vegetatie) ontwikkeling-stelsel, wordt bijzonder de
onderbuik beschouwd , en de ziekten, welke vooral
daar haren zetel en wortel hebben, zijn deels mede
onder de bovenstaande te tellen, die door het magnetismus zijn genezen; daartoe behooren de verschillende maagaandoeningen (gastrosis) , verstopping, buikwaterzucht, wormziekten, vooral bij kinderen, verstoppingen in de eerste wegen en buikingewanden,
verhardingen in milt en lever, ziekten der nieren en
de steen; ook zoogenaamde moederkwalen, ja ingewortelde hysterien, zijn genezen, waarvan onder
meer andere gevallen, die voorkomen in de Parijzer
annalen en KIESERS archief over het magnetismus,
een merkwaardig geval voorkomt van Dr. HERTIN 2).
Ik zelf heb eene voorname patiente, de gravin v. ni.
(die ons nog meermalen ten voorbeeld zal strekken),
behebt met een ongemak in de baarmoeder, liggende
op het uiterste, en van ieder opgegeven, door ceene,
wel is waar zeer lang voortgezette, magnetische be-

1) KIEs~li,
2)

Archiv. 4 B. i Hft., S. 154.
Johrbiicher , I Bd. 2 lIft,

WVoLrARTS

-
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handeling (4 jaar), in zoo verre weder hersteld,
dat, uitgenomen een klein gezwel, de hoofdkwaal
geheel verdwenen is, ofschoon zij reeds in eenen
vergevorderden leeftijd was, waarin de werkingen
der baarmoeder, waaruit de gemelde ongemakken
bijzonder waren ontstaan , gewoonlijk ophouden.

§

14.

Eigendommeljke kritische gevallen.
Volgens deze verscheidenheid der ziekten van liet
zenuw- vaat- en voedingstelsel zijn ook de verschijnselen in de kritische bewegingen en afscheidingen
Er ontstaan echter krises, even als
verschillend.
door het gebruik van geneesmiddelen, zonder die ongewone verschijnselen van het slaapwandelen, welke
men gaarne als voorwaarden der genezing of op zijn
minst als gewone gevolgen van het magnetismus opgeeft. Ik moet in het algemeen opmerken, dat zich
bij mijne patienten slechts zeer zelden en bij slechts
weinigen die somnambule verschijnselen openbaarden; dat zich buitendien, bijna altijd, de heilzaamste krises ontwikkelden , en dat ik het niet eens gaarne
zie, dat die buitengewone verschijnselen zich opdoen ,
die ik veel meer pleeg te verhinderen, dan te ontwikkelen. De natuurlijke slaap komt evenwel dikwijls, deels gedurende het magneliseren, deels naderhand tusschen beide, waaruit de kranken telkens
ongemeen opgeruimd en verligt ontwaken.
Merkwaardig is het echter , dat hebbeljk geworden ziekten in denzelfdcn vorm terugkeeren , in welken zij, dikwijls jaren te voren, voor het eerst ver-

-

26-

schenen zijn, en in het algemeen worden door het
magnetiseren oude kwalen ligt weder opgewekt en
te voorschijn geroepen, welke echter allengskens met
de verandering der geheele organische ziektevoortgang en met de terugkeering tot gezondheid weder
verdwijnen. De krises zelve openbaren zich door
middel van het magnetismus menigmaal door krampen koortsachtige bewegingen; door dikwijls wederkeerende ontstekings-aanvallen 1); door de gewone
afscheidingen, b. v. uitvloeijingen uit de oogen, ooren,
neus bij hoofdziekten; volgens eigene ondervinding
bij zware hersenziekten, b. v. bij de epilpesie enz.,
door veelvuldige speekselafzondering , dat ook door
anderen is opgemerkt 2); door zweet en urine bij
borst- en longziekten, en ook bij jicht en rheumatisme. Ik zag bij eenen jichtzieken, die verscheidene
jaren leed, door eenige malen herhaald magnetiseren, het zweet zich openbaren, hetwelk door de
meest prikkelende middelen vroeger niet kon verkregen worden. Diarrheen zijn iets gewoons bij verstoppingen van de onderbuiks-ingewanden en bij do
waterzucht; bloed- en slijmontlasting geschiedt langs
zulke wegen, welke met hun orgaan óf het naast 6f
verwijderd polarisch te zamen hangen, zoo als men
b. v. dikwijls huiduitslag, zelfs zwecren, als kritische verplaatsingen van inwendige ziekten heeft opgemerkt. liet zoude overtollig zijn alle de verschillende kritische voorvallen wijdloopig op te tellen,
i) Andresse- in WoLFARTS Jahrb. I Bd. 2 IIeft. Bemer-

kungen iber Krisen und über die Magnetische Heilkraft.
2) Archiv fiir den thierischen Magnet. von KIESER, 2
Bd. 3 Th, S. 78 fig.
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daar de natuur, op welk eene wijze ook opgewekt,
slechts eene innerlijke bestendige regelmaat volgt, en
bij voortgang harer genezing ook door het magnetismus, de haar eigen geworden wijze voortzet.

TWEEDE DEEL.
ZIELSVERSCHIJNSELEN.

erdeeling der zielsversckijnselen in slaapwaken
en kelderzien.
Met deze, in het vorig deel aangevoerde ligehamelijke verschijnselen, waarbij de werkzaamheid der
zinnen niet verandert, of op zijn hoogst een gewone
slaap in zeldzame gevallen volgt, vereenigen zich ook
somtijds zielsverschijnselen , welke, door het magnetismus opgewekt, veel wonderbaars ten toon spreiden,
en den zielkundige tot groote inspanning oproepen,
om de vermogens der ziel in derzelver geestelijk organisme en naar derzelver waardij te doorzien en te
ontraadselen.
In de eerste plaats is het onze pligt, deze verschijnselen weder zoo veel mogelijk in de volgorde
te noemen, waarin zij het menigvuldigst in derzelver
ontwikkeling worden opgemerkt, zonder volgens eenig beginsel van verdeeling te werk te gaan, dewijl
de verschijnselen zulk een beginsel niet volgen en
dit slechts bij derzelver verklaring moet worden opgezocht.

-as-

De zielkundig magnetische verschijnselen bezitten
de eigenaardigheid, dat zij zich iegelijk met de opgeheven uiterlijke zinnelijkheid en met het ontwaken
van den inwendigen zin openbaren (§ 9). Daarom
moeten wij den slaap, die door onmiddelijke aanraking ontstaan is, en alle de verschijnselen opnoemen
tot op dat wonderbare werken in de verte (actio
in distans). Dewiji verder de ontwikkeling van den
inwendigen zin zich intensif en extensif nu eens
in lageren, dan weder in hoogeren graad vertoont,
moeten wij ook alle tusschentrappen der verschijnselen van de instinctmatige gewaarwordingen en driften
af, tot op dat zien in de verte zonder bepaalde grenzen van ruimte en tijd, alsmede van de mededeeling
der gedachten af door middel van de spraak, tot op
et zuiver geestelijk onmiddelijk begrijpen en raden
van vreemde gedachten, te berde brengen. Ook deze
verschijnselen nl. willen wij weder in twee onderafdeelingen zamen vatten, en wel
A. de meermalen voorkomende algemeene, lagere zielsuitingen, slechts een gedeeltelijk te voorschijn
treden van den inwendigen zin, het slaapwaken;
liet waken op den grond des slaaps.
B. de zeldzamer voorkomende, hoogere, meer
bijzondere zielsuitingen, met meer bepaalde heerschappij van den inwendigen zin, het wakend slapen, helderzien; het slapen der uitwendige zintuigen
op den grond van den geheel wakenden inwendigen zin.
Tusschen beide afdeelingen laten zich overigens
geene bepaalde grenzen plaatsen, daar beide, in het
wezen één, beurtelings in elkander vloeijen, en dikwijls liet hoogere in het lagere en het lagere in hliet
hoogere overgaat.

-- 29-A.

HET SLAAPWAKEN.

In den slaap leeft de mensh meer inwendig
geeslely'k.
Gelijk de mensch in wakenden toestand door
middel der ontsloten zintuigen schier buiten zich zelven in de wereld der voorwerpen leeft, zoo keert
hij met de in den slaap geslotene zintuigen, zich afscheidende van de buitenwereld, meer in zijn inwendig leven terug. En gelijk hij met bewustheid
in wakenden toestand meer op eene werkelijke, ligchamelijke wijze in de hem omringende wereld ingrijpt, zoo leeft hij slapend in dezelve meer op denkbeeldige, geestelijke wijze. Dit openbaart zich allerhijzonderst in de verschijnselen van het magnetismus,
en levert ons aangaande den slaap en de wereld der
droomen rnenige opheldering, welke wij eerst dan
behoorlijk kunnen waarderen, als wij de verschijnselen van het allengs terugtreden uit de voorwerpelijke wereld van het waken in de inwendige van den
slaap geschiedkundig hebben leeren kennen. En dit
willen wij nu zoo getrouw mogelijk, volgens de tot
dus verre daarover verzamelde ervaringen, ten uitvoer brengen.

1'7.
Overgang tot den slaap en het slaapwaken.
Na korter of langer magnetische behandeling, doch

-- 30-zeldzamer in den eersten tijd, ontstaat er bij menig
patient, in vereeniging met meer of minder van de
(§§ 10 , 13) aangevoerde ligchamelijke verschijnselen,
eene vermoeidheid der uitwendige ledematen, eene
verdooving der zinnen en slaperigheid. De oogleden
vallen toe, zonder dat men echter terstond geheel
inslaapt, met het vermogen, om ze, somtijds, en
dikwijls ook onwillekeurig, te openen. De overige
zintuigen echter dragen nog meest kennis van hetgeen hen in de nabijheid omgeeft. Dit werd vroeger de halfslaap, ook onvolkomene krisis genoemd ,
en is volgens de verdeeling van KLUGE de tweede
graad. Dit voorafgaande halfslapen duurt bij sommigen langer, bij anderen korter, en gaat dan of
met eene geheele verdooving der uitwendige zinnelijkheid over in eenen natuurlijken diepen slaap,
waarin ze ook wel buiten den tijd van het magnetiseren vervallen, en geheel in zich zelf verzinken,
zonder herinnering en verbinddig met de buitenwereld,

(de derde graad van KLUGE),

zoo dat ook bij

het ontwaken geen spoor van herinnering meer over
blijft; of de magnetische slaap komt te voorschijn,
waarin de bewustheid, even als in een' verwarden
droom, soms ook duidelijker wcederkeert, en dus,
als het ware in den slaap, ontwaakt.

5 18.
Kenteekenen van het magnetisch inslapen.
Reeds dit inslapen is met zekere eigendommelijke
verschijnselen gepaard, welke voor den practisch
magnetischen arts van uiterst gewigt zijn. In het
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algemeen gelden de volgende teekenen, zoo als men
ze het menigvuldigst bij patienten, die magnetisch
inslapen, opmerkt. Steeds zijn daarmede eerst eenige
ligchamelijke verschijnselen verbonden, b. v. ligte
koorts-, ook krampachtige bewegingen; een huiveren
of vermeerderde warmte; vochtige huid, soms plaatselijk zweet, ligte flaauwte, dikwijls een ligt stuipachtig trillen, vooral van de oogleden, hetwelk een
der bestendigste, ook in latere krises zich openbarend teeken is. Iit de oogen vloeijen meestal een
paar of meerdere tranen; zij bewegen zich snel met
de handen naar de oogen, met zekere uitlatingen
van bevreemding, meestal met eene geringe angstvalligheid, die mishagen en verwondering aanduidt.
Ook de overige teekenen van het inslapen zijn daarmede verbonden, bijzonder het geeuwen, waarna
zich doorgaans spoedig eene koude rilling over alle
ledematen versprcidt; - een rekken en strekken
van het ligchaam, waarop veelal ettelijke diep uit
de borst gehaalde zuchten volgen, waarna zij dan
dadelijk inslapen. De cogleden zijn doorgaans krampachtig en digt gesloten, somwijlen ook slechts half
geloken, zoodat men het witte van het oog ziet
doorschijnen; meestal echter is de oogappel krampachtig of strak naar boven gewend; de pupillen
verwijld en dikwijls ongevoelig voor het licht. De
vroeger meer onrustige pols wordt gelijkmatiger,
flaauwer, langzamer; daarmede verbindt zich bijna
doorgaans eene opvallende verandering van het gelaat des slapenden, dat steeds ernst, niet altijd
blijdschap en welgevallen, maar ook wel verbazing
en mismoedigheid verraadt. Slechts zeer zelden
slapen ze de eerste maal terstond rustig voort,
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maar .ontwaken schier half, en slapen dan van
nieuws weder in. De uitwendige verrigting der zintuigen verdwijnt als in den natuurljken slaap eerst
van het oog, welks leden als verlamd nedervallen,
en als een voorhang de buitenwereld uitsluiten. Door
deze opgehevene gemeenschap met de in- en uitwendige wereld verlammen ook de ledematen en met
dezelve het zintuig des gevoels, als tegenpool van
liet gezigt. Door zijne vermoeidheid en zwakheid
zinkt de sluimerende in de armen van den slaap;
hierop volgt lihet zintuig van den smaak, de lippen en
het verhemelte worden droog en gesloten , en men bemerkt niet meer, dan een zeldzame beweging der
lippen en der tong, soms een slikken en verslikken.
Van daar de veelvuldige krampen in den slokdarm,
een kenmerkend teeken van liet magnetisch inslapen.
liet zintuig van de reuk , die dierlijke wachter,
is menigmaal nog wakende, als de dric vorige reeds
slapen; want ook gewone rcukstoffen verontrusten
den inslapende, ja wekken hem zeer ligtelijk op. Het
langst van allen waakt het gehoor; zachte treden,
bijzonder vreemde , worden liet langst vernomen of
doen soms wel ontwaken. Eindelijk lossen zich alle
afzonderlijke zintuigen in een enkel orgaan op 1).

S 19.
Duur van den magnetischen slaap.
De slaap zelf duurt korteren of langeren tijd; in
gewone gevallen echter zelden langer dan een uur.
I) Men vergelijke NEES VAN ESENBECK, Naturgeschichte

des Magnetischen Schlafs und Traums, S. 7. Boniin

1820.
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Maar ook een of meerdere dagen, ja weken lang
heeft men den slaap zien duren, zoo als dit ook
door mij zelven en anderen meermalen is opgemerkt 1).
De zieke gravin n. (§ 13) sliep eens 14 dagen onafgebroken, maar den meesten tijd wakende-helderziende.
In het vervolg slaapt de zieke of gemagnetiseerde
weder onder dezelfde omstandigheden in, of wordt
ook, ofschoon niet gemagnetiseerd, tegen denzelfden tijd slaperig.
Behalve een dampachtig zweet over de gansche
oppervlakte van het ligchaam, hebben er doorgaans
geene stoffelijke ontlastingen, door middel van urine
of stoelgang, gedurende den slaap plaats; veeleer
verbreidt zich over het geheele ligehaam eene gelijkmatige warmte, de gemagnetiseerde gevoelt zich over
liet algemeen zeer wel, en heeft zelfs eene aangename gewaarwording.

S 20.
Kenmerhende trekken van het innerl'k ontwaken.
Wanneer de patient in dezen slaap min of meer
tot onbelemmerde zelf bewustheid komt, en daarin
schier met gesloten zintuigen ontwaakt, (hetwelk niet
plotseling, maar meestal na verscheiden slaapperioden,
of ten minste, als het de eerste maal voorvalt, eerst
I) Caullet de Veaumorel aphorismes de Mr. MESMER,
T. I1. p. 12. d'Esser exposé de cures de Strasbourg.
T. 1. p. 28 etc. MOUILLESAUX t.a. pl., T. III, p. 77.
ItEINEKEN
3, Th. 2.

loc. cit. S.

138,

205.

WEINHIOLD

o10.Cit.

Abth. s. io6, 137 cet. TREVIRANUS, Untersuchungen über wichtige Gegenstände der Naturwissen~
schaft und Medicin, s. 288. Archiv. fiir thier. Magn.
3 Bd. 3 Hft., s. 117.
3
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na verscheiden minuten, gebeurt), dan zijn, vooral
in den eersten tijd, zekere kenteekenen de gewone
begeleiders van dien slaap, welke, nevens de voorgaande, volgens de stellige praktische waarnemingen
van velen, met opmerkzaamheid verzameld, voor
misleiding .en bedrog kunnen bewaren.
Dit inwendig ontwaken is in de zeldzaamste gegevallen terstond helder, meestal echter een halfbewuste, naar het droomen zweemende toestand.
Ten opzigte van de zintuigen schijnt thans de omgekeerde verhouding te gelden, zoodat gezigtsvoorwerpen het eerst worden opgemerkt; zij spreken van
lichtverschijnselen, donkerder of helderder, in verscheiden kleuren en gedaanten ; zij hebben een lichtverschijnsel voor de oogen, soms aan het bliksemlicht
gelijk. Ziet het oog, in wakenden toestand beperkt,
slechts voor zich uit, het magnetisch gezigt wint in
uitgebreidheid ; in het hooger helderzien wordt het
onbeperkt en ziet naar alle rigtingen heen. Na het gezigt komen voorwerpen van het gevoel; dewijl bijzonder de inwendige gewaarwordingen levendig ontwaken, en pijnen, krampachtige bewegingen zich in
bepaalde ligchaamsdeelen doen gevoelen, waardoor
thans het een of ander gezigt den slaapwakenden
1t aandoet, of gevoelig treft. Door enkel innerlijke
aandoeningen wordt het oor kennelijk het laatst getroffen, de verschijnselen zijn doorgaans zinnebeelden, die zij zelf niet verstaan, of hen slechts wenken of liever met gebaarden aanduidingen geven, tot
dat hen zeldzamer, en meest alleen in het hooger
helderzien, verneembare geluiden of woorden tegenklinken. Terwijl het gehoor in wakenden toestand
voor het geluid naar alle rigtingen open staat en
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daardoor wel het meest omvattend zintuig is, zoo
wordt het thans meer naar zekere rigtingen bepaald,
maar daardoor juist van des te meer innerlijke kracht
(inten-sif). De magnetisch slapende hoort menigmaal
slechts enkele geluidsvoorwerpen, of alleen den magnetiseur, of door hem; maar ook daarentegen dikwerf de zachtste toonen in de meest verwijderde
verte.
Het inwendig ontwaken maken zij door zekere
uitlatingen kenbaar, dewijl zij niet altijd in den eersten tijd gewaar worden of opmerken wat hen van
buiten omringt; menigvuldiger echter nemen zij de
uitwendige indrukken met bewustheid weder op, door
middel der gewone zintuigen, het gezigt uitgezonderd.
Het gehoor is dus voor de meer duidelijke opmerkzaamheid op alles, wat hen omringt, het voornaamste zin- en voertuig.

§ 21.
De spraak der magnetisch ontwakenden.
Het ontwaken geven zij in den eersten tijd den
magnetiseur, veel minder aan andere omstanders,
meestal door middel van gebaren , zelden terstond
Het spreken valt hun
door woorden te verstaan.
moeijelijk, en is menigmaal voor langen tijd onmogelijk. De spraakorganen zijn in een' krampachtigen toestand, en van daar de menigvuldige krampen in slokdarm en longen. Menigmaal verkrijgen
zij eerst allengskens hunne beweeglijkheid en moeten
in gemakkelijk spreken eerst als 'tware geoefend
worden; zoodat zij menig woord nog lang daarna
3*
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niet kunnen uitspreken. Ook in latere krises verliezen zij menigmaal liet vermogen weder, om te spreken. De spraak zelve ondergaat menigvuldige verandering, met opzigt tot toon en woordvoeging. Zij
spreken meestal zwak, dikwijls fluisterend en bij een
helder ontwaken zuiverder, melodieuser, juister en
in een veranderden tongval, meestal op hoogeren
toon, dan in wakenden toestand en soms alles in
verzen 1). Op de voorgelegde vragen antwoorden zij
met groote duidelijkheid en zinrijker dan wakende,
zoodat personen van geringe beschaving in dezen
toestand verhoogde zielskrachten openbaren, hetgeen,
vooral in de hoogere graden, dikwijls zeer in het oog
loopt, als wanneer het verstand en gemoed eene zoodanige verandering ondergaan, dat zij de gewone
krachten overtreffen.
Ook de godsdienstige stemming erlangt eene zekere
verheffing, hetzij uit eigen beweging, hetzij door uitwendige opwekking. Dit uit zich van de schoonste
liclhtzijde, bij den wezenlijk vroomen. Men dwaalt
echter, als men geene schaduwzijden en overal slechts
de reinste liefde veronderstelt.
Dewijl in dezen toestand het innerlijk wezen der ziel bijna altijd ongesluierd
te voorschijn treedt , openbaart zich de natuur ook hier
ongekunsteld , en komen er zelfs oogenblikken en tijden
van verduistering , waarin het gemoed , als met onweerswolken wordt overtogen. Bij hevige opgewondenheid,

i) D'Esser Exposé des cures de Strasbourg T. II, p.

WIFNHOLD, t. a. pl. Abth. 2 S. 34 enz.
IIEINEKEN, t. a. pl. S. 64 eet.
ENNEMOSER, t. a. pl. S. 46.
NAssE, t. a. pl. S. 329 cet.

BOCKiMANN,

Archiv. S. II , S. o.

8.
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door krampachtige toevallen of natuurlijke krises veroorzaakt, zijn de besten menigmaal geheel veranderd
en ten kwade geneigd. Zij zijn niet slechts hevig
en wederspannig, maar schimpen, spotten en stellen
zich hatelijk aan; 't welk alles echter met de terugkeering van de natuurlijke kennis weder verdwijnt. Hier zijn kalmte, toegeeflijkheid en liefde
noodzakelijke vereischten in den geneesheer, zonder
welke zulke onweders bij derzelver voorbijtrekken
ligt verwoestende wverkingen zouden kunnen te weeg
brengen. Hij die gewoon is, overal, waar hij de zaak
niet natuurlijk kan verklaren , aan hekserij en duivelskunsten te gelooven, zal stof en gelegenheid
vinden, om zich in dit zijn geloof te oefenen en
in zijnen tooverkring allerlei duivelsche werkingen
Hoe schoon ook en stichtelijk
te aanschouwen. de uitlatingen zijn aangaande Gods wijsheid, almagt en liefde, ook hierover heb ik nogtans geene
regte -overeenstemming opgemerkt, en de katholiek
spreekt en voelt katholisch, zoo als de evangelische
protestantsch. - Aangaande de zedelijkheid mogen
wij in het algemeen opmerken, dat tegen het betamelijke en reine niet in het minst gezondigd wordt;
integendeel weten de gemagnetiseerden, zelfs in
de hevigste krampaanvallen, (Paroxismen b. v.) elke
onbetamelijke ontbloting des ligchaams op de meest
gepaste wijze .voortekomen of te bedekken, en in
geen geval heb ik ooit eenige beleediging van
kuischheid en schaamte ontdekt. Waar men op dit
punt het tegendeel beweerd heeft en van onbetamelijkheden of zelfs geslachtszonden beschuldigd heeft,
daar is de schuld der dwaling zeker aan de zijde van
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den magnetiseur, die tot dezelve 6f zelf op zondige
wijze aanleiding gegeven, òf als een slechte wachter ze niet verhinderd heeft.
Zij spreken ook soms vreemde talen veel gemakkelijker, 'die zij wakende anders geheel niet beoefenen; inzonderheid de taal hunner kindschheid, zoo
als dit door WIENHOLT, HEINEKEN, BöCKMANl , GMELIN
en vele nieuwere schrijvers wordt opgemerkt.
In
menige krampachtige aanvallen spreken ze soms wel
geheel vreemde, buitenlandsche talen gemakkelijker;
zoo als dit ook GMELIN van zijne patienten vermeldt,
en ik zelf bij een magnetisch slapenden eenige malen
alle antwoorden alleen in het Fransch hoorde geven.
Ook eene Fransche somnambule sprak in hare krisis geen Fransch, maar Creoolsch, de taal harer
eerste vijfjarige kindschheid. Dat zulke slaapwakenden echter talen spreken, die hun geheel onbekend
zijn, zoo als dit wel eens verhaald word, bevestigt
zich thans niet meer; gelijk ik ook met ESCHENMAYER
voor eene hersenschim houd, dat zij eene nooit door
hen gehoorde taal in een oogenblik zouden aanleeren.

S 22.
erhoogd algemeen gevoel en verlhoogde werkzaamheid der verbeelding.
Met dit ontwaken in den slaap geeft de verbeeldingskracht hen verschillende voorwerpen ter, aanschouwing, deels betrekkelijk zich zelf, deels betrekkelijk uitwendige dingen. In het bijzonder ontwaakt
de herinnering, als de wortel der hoogere ziefskrach-
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ten, belangrijk versterkt. Er komen hen dingen uit
de vroegste jeugd in het geheugen, waaraan zij wakend geheel niet meer dachten. Allengs klimt het
aanschouwingsvermogen des slaapwakenden en hij onderkent met groote juistheid, ofschoon in veranderde
verhoudingen, al wat hem omringt. Dit geschiedt,
terwijl zich de uitwendige zintuigen steeds vaster sluiten en hij, zoo als dit soms, doch zelden, het geval
is, al het uitwendige slechts door middel van den
magnetiseur waarneemt, van wien hij thans in veel
hoogeren graad afhankelijk wordt, of door middel
van het inwendig innerlijk verhoogd zintuig, als
wanneer het waarnemings-vermogen als het ware op
de geheele oppervlakte van het ligchaam zich verbreidt en het algemeen gevoel (gemeingefihl) alle
zintuigen in zich opneemt en ook derzelver verrigtingen overneemt. Op deze wijze zeggen de slaapwakenden, dat zij hooren en zien, niet met de ooren
en de oogen, maar als het ware met het geheele
ligchaam. Eene zieke van WIENHOLD duidde dit waarnemings-vermogen treffend aan, door te zeggen, dat
zij zag, niet met een bepaald zintuig, maar zoo als
men in droomen ziet 1) Een ander van HEINZKE 2)
drukt zich nog duidelijker uit. » Met de oogen kan
» ik wel niet zien, maar ik merk toch alles op , wat
Smij in den weg komt; bijzonder echter helpt mij
» het gevoel, hetwelk zeer fijn is." Hier en daar
hebben slaapwakenden reeds in den beginne zeldzame verschijningen van menschen, dieren, Engelen,
maar zeer onbepaald; welke zij zeer gaarne als van
j) Heilkraft 3 Th. 2 Abth. S. 75,
2) t,a, plIS. I24,

26,
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zinnebeeldige beteekenis, b. v. als raadgevers, be.
schermers of als schrikbeelden enz. , willen beschouwd
hebben. Deze gezigten zullen wij later nog meer
bepaald behandelen.

5 23.
Fermeerderdeprikkelbaarkeid der zintuigen.
Dit verhoogd algemeen gevoel, hetwelk alle zintuigen in zich opneemt, is bij de verschijnselen van
het slaapwaken menigvuldiger, dan het concentreren
der zintuigen op eene bepaalde plaats des ligchaams.
Nogtans is het maar zelden zoo verhoogd, dat de
werkzaamheden der uitwendige zintuigen daardoor
geheel vervangen worden. Derzelver waarnemingsvermogen voor bepaalde uitwendige voorwerpen,
bijzonder van het gezigt, heeft nog geene zekerheid verkregen, en gewoonlijk blijft ook het gehoor in dezen toestand min of meer bestaan en altijd
het langst voor de uitwendige wereld open. Het is
vooral voor vreemd gedruisch en luid spreken zeer gevoelig. Even zoo wordt ook het gesloten oog buitengemeen gevoelig voor uitwendige aandoeningen des
lichts, zoo dat men in donkere kamers zelfs meermalen de oogen moet bedekken. Even zoo fijn gevoelig is de reuk en de smaak. Zij rieken b. v. stof aan
de kleederen des geneesheers of uit verwijderde vertrekken, en onderscheiden naauwkeurig het gemagnetiseerde water van het gewone.
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§ 24.
Rapport, sympathie en antipathie, electrieke
aantrekking en afstooting.
De waarneming zelve bepaalt zich in deze lagere
toestanden nog meestal alleen tot hunne gewone levensbetrekkingen en naastomringende voorwerpen, b.
v. tot den toestand hunner ziekte, hun levenslot,
enz.
de naaste betrekkingen,
den magnetiseur,
Ook duiden vermoedens hun soms toekomstige
verschijnselen aan. In vele gevallen herkent de slapende ook alleen personen, die met hem *n magnetisch rapport staan, waarin de magnetiseur ook
vreemden, hoewel niet altijd met een even gunstig gevolg, kan verplaatsen. De sympathiën toch en
antipathiën van den zieke jegens anderen openbaren
zich thans veel levendiger; zoo zelfs, dat zij soms
door de tegenwoordigheid of het opzettelijk aanraken
van personen, die hen onaangenaam zijn, in gevaarlijke krampen vervallen, als de magnetiseur deze
niet verwijdert. De nabijheid van zulke personen
in eene andere kamer of elders in huis, en soms
zelfs het spreken over hen, kan terugstootende gewaarwordingen veroorzaken. En, hetgeen zeer merkwaardig is, niet alleen worden zij van vreemde,
of meer of min onverschillige personen,
maar
soms ook van dezulken hunner naaste bekenden of
verwanten afkeerig, met welke zij, wakende, op
vriendschappelijken voet verkeerden.
Dit heb ik
menigmaal tot mijn verdriet ondervonden, en wordt
ook van anderen, b. v. FR. HUFELAND, GHELIN,
SCHELLING e. a,, bevestigd.
De sympathetische aan-
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trekking is somtijds ook physisch zeer merkwaardig. De
leden des slapenden volgen de hand des magnetiseurs,
zoo als het ijzer den magneet; zelfs bij inwendig tegenstreven volgt het ligchaam deze tooverkracht. De
aantrekking kan, bij overdrijving of ook bij onvolkomen rapport, in afstooting en afschuw omslaan,
waardoor verderfelijke gevolgen ontstaan. Zoo lang
intusschen deze ongewone physieke prikkelbaarheid
plaats heeft, weifelt ook de ziel nog in een lageren
toestand tusschen slaapwaken en helderzien. Want
in de hoogere graden, als de geest door inwendige
klaarheid sterker en rustiger wordt, zwijgen ook de
ligchamdijke botsingen al meer en meer, en volgt
eindelijk eene aangename rust.

s 25.
Nadere bepaling van de sympathie en antipatkie.
Deze buitengewone prikkelbaarheid treedt op eene
geheel bijzondere wijze in bepaalde perioden door inwendige kritische bewegingen te voorschijn en strekt
zich òf tot zulke personen uit , die met hun gevoel en
karakter strijden, òf tot hen, die aan het Magnetismus
niet gelooven. Dat personen, die physiek en ligchamelijk van de constitutie eens kranken verschillen, op hem
eenen terugstootenden indruk maken , is in het algemeen
ongegrond. Dit hangt doorgaans ook van de bijzondere
betrekkingen der organisatie af, zoo dat men verre
afdwalen zoude, als men eGmELIN 1) wilde nazeggen,
dat ligehamelijk sterke menschen op de slaapwakeni) Neue Unters. S. 225, 412.
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den cenen onaangenamen indruk maken, in wier
midden zij naar mijne opmerkingen, bij anders gunstige omstandigheden juist gaarne willen verkeeren.
Alleraangenaamst zijn hun gezonde kleine kindeworden,
ren.
Zieken, die niet gemagnetiseerd
ontwijken zij gaarne. Echter voelen zij zich naar
magnetisch slapenden heen getrokken. Naar mijne
eigene ondervinding, hebben zij nogtans ook, schoon
zelden, den grootsten afkeer van enkele personen,
zoodat ik in drie verschillende gevallen zulke slaapwakenden elkander overal zag vermijden en ze van
elkander verwijderd moest houden. Wil 4 magnetiseur het rapport van zulke antipathiën dwingen,
hij kan daardoor welligt eenigzins, maar doorgaans
tot schade des kranken, zijn doel bereiken. Zulks
geschiedt het gemakkelijkst, als de magnetiseur zich
als middelaar tusschen beide plaatst, en dan door den
slaapwakenden den vreemiden persoon na zich zelven
laat aanraken, òf onmiddelijk met de hand, zoo als
men somtijds doet, òf, met groote voorzigtigheid, door
middel van andere ligchamen, als magnetische geleiders b. v. glas en ijzerstaven enz.

§ 26.
Duidelhjker waarneming en overgang van de pool
der zintuigen op ongewone plaatsen.
Het waarnemings- en aanschouwings-vermogen ontwikkelt zich nu eens vroeger, dan weder later, tot
grootere duidelijkheid. Voorwerpen, vroeger in nevel
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andere dingen verkrijgen zij eene grootere zekerheid;
ook geven zij ten deele hunne ziekte op , derzelver zetel en oorzaak, dienstige geneesmiddelen; en aanschouwen hunne innerlijke deelen. Volgens de verdeeling van KLUGE, is dit de vierde graad der verschijnselen, en volgens ESCHENDMAIJER de eerste trap
der zinnelijk-magnetische aanschouwing.
Hoewel nu dit innerlijk waarneming- en aanschouwingvermogen gewoonlijk op geen bepaald zintuig of
enkele deelen des ligehaams betrekking heeft , zoo gebeurt het evenwel in enkele gevallen , dat de werking
der zintuigen, en vooral van het gezigt , het eerst zich
op ongewone plaatsen der huid of des gevoels als op
zijn tegenpool verplaatst, b. v. op de vingertoppen,
de teenen, de maagkuil, het voorhoofd, de punt van
den neus, de oogleden, de kruin van het hoofd, de
kin enz. Dan worden de uitwendige indrukken door
middel dezer tot zinsorganen verhoogde plaatsen
De geheele werkzaamvernomen en opgevangen.
heid der zintuigen zelve verdwijnt, lost zich op
in het orgaan van den inwendigen zin, en de slaapwakenden zien en hooren, rieken en proeven somtijds
ook op deze plaatsen. Hierbij is echter in de meeste
gevallen eene onmiddelijke aanraking noodzakelijk,
b. v. het betasten van het voorwerp, het leggen van
een geschrift op de maagkuil enz. Somtijds, schoon
zeer zelden, komen zij door langdurige oefening zoo
ver, dat zulk een onmiddelijk aanraken niet meer
noodig is. Dain wordt het gevoel een voelen in de
verte , en dan kan zelfs het zien met gesloten en ge-
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blinddoekte oogen zulk een voelen genoemd worden.
Zeer merkwaardig is hierbij de ervaring, dat
van der jeugd af blind gewordene in dezen
door middel van de hartkuil ziet en hoort
zeldzaam deze gevallen ook wezen mogen,
den evenwel bij voortduring nog opgemerkt

zelfs een
toestand
1). Hoe
zij woren door
de geloofwaardigste getuigen, als door WIENIIOLD 2)
GMELIN 3),
SCHELLING 4), TARDI 5), SCHUBERT 6),
NASSE

7),

DELEUZE 8), C. W. HUFELAND 9), WOLFART 10),

ESCHENMAIJER 11),

KIESER 12),

en vele anderen 13)

bevestigd.

I)
2)

Archiv. 2 Bd. I Hft. S. 22, I Bd. I Hft.
Heilkraft 3 Th. 2 Abth. S. 205, 3 Abth. S. I8,

270 etc.

3) Materialien fiir die Anthropologie,

56, 60, 70, 75, 85 etc.

2 Bd. S. 44,

4) Jahrbücher der Medicin S. 41.
5) Traité de la Demois. N. Vol. I. p. 71, 84. Vol I
p. 33 etc.
6) Ansichten von der Nachtseite der Naturw. S. 339.
7) REILs Archiv. für die physiologie 9 Bd. 2 Hft.
8) Histoire critique du mag. animal.
9) Journal der pract. Heilkunde 29 Bd. 2 St. s. 6.
io) Der Magnetismus egeu die Stiegliz- Hufeland'sche Schrift S. I15, und Jahrbucher 3 Bd. I lift.
mi) T. a. pl. S. 53.
12) Archiv. für den thierischen Magnet. I Bd. I St.
S. 22. 2 St. S. 14, 26. 3 Bd. 2 St. S. 97, 98. 3 Bd.
3 St. S. 116, 144, 127, 4 Bd. 3 St. 5 Bd. 2 St. S. 25.
2 St. S. 50.
13) NORDHoFs Archiv f. d. th. Magn. I Bd. I St. BCKMANNS Archiv. I St. S. 21.
LE BLANC. MOUILLESAUX,
d'Esser in Exposé, de cures de Strasbourg. T. II p. 122.

T. III p. 34.
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§ 27.
Opgeklaard instinct en het zich zelven voorschry'ven van geneesmiddelen.
Tegelijk met dit helderder ontwaken der aanschouwing en het verplaatsen van de verrigtingen der zintuigen op zoo ongewone plaatsen, breidt het natuurlijke instinct zich uit en verheldert zoodanig, dat zij
middelen, die hun passen , uitkiezen en voorschrijven ,
met naauwkeurige bepaling van den tijd en de opgaaf van derzelver gebruik. Dit zelfde weten zij met
betrekking tot de krises, die komen zullen, of hunne
vermoedelijke genezing; niet alleen voor zich zelven, maar soms ook voor andere met hen in rapport
gebragte personen. In de opgaaf der middelen en
derzelver gebruik waarschuwen zij bepaald voor nalatigheid of toegevendheid (die zij anders zelf in wakenden toestand zouden vragen), ook dan wanneer dezelve geheel vreemdsoortig en moeijelijk te gebruiken zijn.
Hoe vreemd nu ook zulke voorschriften zijn mogen
en strijdig met bekende ervaringen, in hoogere toestanden zijn zij evenwel zoo bepaald en zeker, dat
zich de voorzigtige en ervaren geneesheer op dezelve
De tijdrekening heeft veel
stiptelijk kan verlaten.
zons- en maans-perioden,
volgens
eigendomnmelijks,
volgens zekere grondgetallen, menigmaal naar groote
maatstaven, van vele jaren, dikwijls echter ook.naar
uren en minuten.
De kritische dagen der aloude leer van HIPPOCRATES
3, 7, 21 enz., spelen eene gewigtige rol, en het
oplettend zijn op zulke opgegeven tijdperken is, volgens eigen naauwkeurige opmerking, voor het heil van
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den kranke doorgaans dringende pligt.
Even zoo
wordt de diëet in spijs en drank, het slapen en waken, de arbeid en de rust naauwkeurig bepaald. Dit
is wel een der menigvuldigste en met het slaapwaken naauw verbondene verschijnselen, zonder dat
men evenwel daaruit de gevolgtrekking mag alneiden, dat zulke voorschriften telkens het gewenschte
gevolg hebben. Met deze uitbreiding van het instinct
worden ook de werkzaamheden der zintuigen, bijzonder van den smaak en de reuk, veel scherper en fijner. Zoo hebben zij b. v. den smaak van zekere
zelfstandigheden, die voor hen heilzaam zijn en onderscheiden gemagnetiseerd water naauwkeurig van het
niet gemagnetiseerd enz. Zij ondervinden aangename
en onaangename geuren, die anders niemand ruikt,
en onderscheiden zelfs zaamgestelde reukstoffen in
derzelver bestanddeelen, hetwelk de reuk van een
wakend mensch meestal niet vermag. Ook uit de
verte bepalen zij heilzame voorwerpen menigmaal door
de reuk. Daarentegen maken kwalijk riekende zelfstandigheden zeer onrustig en verplaatsen hen menigmaal in krampen. Hoewel geneeskundige stoffen door
den smaak beproefd worden, bij de slaapwakenden
is toch het rieken stellig een der voornaamste nasporingszintuigen van het instinct. Onder deze omstandigheden spelen gezigt en gehoor slechts eene ondergeschikte rol, en op dezen trap menimnaal met onachtzaamheid.
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§ 28.
Beperking en onbestendigkeid van het slaapwaken.
Als het waarneming- en aanschouwingvermogen
van zulke slaapwakenden reeds zoo verhoogd is, dat
zij soms geheel geene onmiddelijke aanraking der
voorwerpen meer noodig hebben, en zelfs in de duisternis, zonder geleid te worden, de hun in den weg
staande hindernissen zeer geschikt weten te vermijden,
of dat zij voorwerpen, die buiten onzen gewonen gezigtskring liggen, door tusschen-ligchamen, b.v. deuren en wanden, verwijderd, kunnen kennen, vooral
wanneer hunne opmerkzaamheid daarop gebragt
wordt, - dan nog zijn alle deze zielsopenbaringen zeer
onbepaald en beperkt met betrekking tot derzelver
duurzaamheid en uitbreiding.
Ook worden zij door
kritische bewegingen en uiterlijke stoornissen ligtelijk
weder belemmerd en de geheele aanschouwing zoo
verdonkerd, dat het magnetisch slaapwaken met het
natuurlijk slaapwandelen zeer wel kan worden vergeleken. Met dit laatste toch behoort het, eenige kenmerkende bijzonderheden uitgezonderd, wat het we.
zen en den vorm beide aangaat, tot hetzelfde gebied.
Want ook in dezen toestand van het lagere magnetische slaapwaken, weet de zieke niet, dat hij
slaapt, of dat hij in geen wakenden toestand is,
en neemt geene herinnering bij het ontwaken mede.
Ook hier is, even als daar, het vrije gebruik der ledematen met gesloten uitwendige zinnelijkheid mogelijk, enz.
Alle de tot dus ver opgenoemde verschijnselen van
het slaapwaken brengen nog slechts eene eedeeltelijke
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en beperkte heerschappij mede van den inwendigen
zin. Het is een middeltoestand tusschen waken en
slapen; overigens, gelijk wij zeiden, met menigerlei
physieke krises- gepaard. Deze duren, naar de toestanden der ziekte korter of langer; zij houden bij
afgebroken behandeling of terugkeerende gezondheid
van zelfs op, of gaan soms in de hoogere zielsopenbaringen, met bepaaldere heerschappij van den inwendigen zin , in een helder waken over.
B. HET WAKEND SLAPEN OF IELDERZIEN.

Dewijl deze beide onderafdeelingen geene wezenlijk
verschillende zaken bevatten en tusschen beide geene
bepaalde grenzen kunnen getrokken worden, zijn eigenlijk de verschijnselen van het helderzien slechts de
hoogere ontwikkelingen, van het slaapwaken. Deze
treden echter met menige eigendommelijkheid te voorschijn, welke wij nu nader hebben te overwegen. Om
nu herhalingen te vermijden, wordt hier dan ook niet
verder aangehaald de aard en wijze van het magnetisch inslapen, noch ook de duurzaamheid, de wijze
van ontwaken, de veranderde taal, de veranderde
toestand der zielskrachten ; het karakter van zedelijkheid
en godsdienst (§ 21) ; noch ook de wijze der zintuigelijke
verrigtingen, hetzij door het algemeene gevoel, dat alle zintuigen in zich opneemt , hetzij door het zamentrekken derzelve op ongewone plaatsen des ligchaams. Het
onderscheid bestaat voornamelijk daarin , dat alle zielswerkzaamheden hier verhoogd zijn, en naar die mate
ook de verschijnselen meer of min bij opklimming zich
openbaren, waarbij eenige andere daar niet genoemde eigendommelijkheden hier nu afzonderlijk worden vermeld.
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29.
De slaap ontstaat nu ook zonder onmiddelj'k
magnetiseren door werking in de verte.
Al aanstonds is hier optemerken, dat de magnetische slaap nu reeds, als het ware , hebbelijk geworden
is, en ook zonder voorafgaand magnetiseren dikwijls
van zelf ontstaat, als gevolg van vele uit- en inwendige aanleidingen, b. v. kenmerkende gemoedsveranderingen of kritike toestanden des ligchaams, of overeenkomstig zekere tijdsorde,
voornamelijk echter
ten tijde van het gewone magnetiseren. Zoo wordt
ook nu het ligehamelijk magnetiseren, hand opleggen en bestrijken, niet meer telkenmale zoo noodzakelijk, om den patient in magnetischen slaap te
brengen, die nu reeds met een' blik , of op enkele nadering, of ook door middelen kan worden opgewekt,
welke de magnetiseur bij den zieke heeft achtergelalen of hem toegezonden, b. v. gemagnetiseerde bloemen, wol, glas, maschines, enz.
Wanneer men aldus den patient doet inslapen door
middel van tusschen beide komende ligehamen, dan
brengt men den overgang te weeg tot de hoogste sympatetische afhankelijkheid des kranken van den magnetiseur. W..ant hierdoor kan deze, enkel door eenen op
den zieke gefixeerden wil werken , hem doen inslapen
of ook anderzins besturen. Men kan zich, wel is
waar, op dit punt minder op de vroegere spiritualisten, inzonderheid niet op de school van Boabarin in
Frankrijk, verlaten, die alle verschijnselen op zuiver
geestelijke wijze, als zuivere werkingen van een
vast voornemen en eenen krachtigen wil, ook bij
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nog steeds zoo bestreden verschijnsel is echter ook
doorgaans door dezulken opgemerkt en bevestigd, die
het magnetismus meer op den proefondervindelijken
weg hebben nagespoord.
Behalve de magnetische kuren, die in de verschillende opgaven van Straatsburg zijn vermeld 2),
wordt de werking door middel van den wil bevestigd door GHELIN 3), WIENHOLD 4), WOLFARD 5),
KLUGE 6), en vele nieuweren, die in het archief voor
het dierlijk magnetismus door ESCHENmAER en KIESER
zijn opgenoemd. Zoo moet b. v. de wil van den
inagnetiseur door den somnambule onvoorwaardelijk
vervuld worden 7). Zoo heeft de enkele wil somnambulisme voortgebragt 8); de innerlijke kracht van het
slaapwakend leven vermeerderd 9); zoo doet de enkele wil eene ontsteking ontstaan in eene wrat aan de
kin 10), schokt den arm des zieken even als door middel van een' electrischen slag 11). Wat meer is, zulke
i) Systhèmne raisonné du magn. universelle etc., par
la societé de l'harmonie d'Ostende, Paris 1786.
2)

CHABERT T.

II, p. 233.

DAMPIERRE p. 277.

3) Neue Untersuch. S. 214.
3 Th. 3 Absch. S. 300, S. Miscellan.
4) Heilkraft
S. 303 . .
5) Erläuterungen zum Meszmerismus S. 167, der Magnetismus gegen die Stieglitz-Hufeland'sche Schrift in seinem wahren Werth behauptet, Jahrbücher etc.
6) t. a. pl. 2377) Archiv 2 Bd. 3 St. S. 49.
8) 4 Bd. 1 St. S. 32. 2 Bd. i St. S. II3 . 2 Bd. 3
St. S. 13.
9) 3 Bd. 2 St. S. 157.
o10)t. a. pl. 3 Bd. 3 St. S. io.
ii) t. a. pl. 3 Bd. 3 St. S. 25.
4+
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willekeurig opgewekte schokken van enkele deelen bij
den zieke deelen zich zelfs aan gezonde personen mede 1). Door den wil alleen wordt de somnambule
van GHERT op den stoel gekluisterd 2); en op een
andere keer door zijnen, op het onderste deel van
den ruggegraqd, gevestigden wil, wordt diezelfde somnambule zonder manipulatie, even als door het strijken over den ruggegraad, op stoel en grond gekluisterd. Verscheidene met elkander in rapport gebragte
personen kunnen ook zoo op eens worden vastgekluisterd 3). Omgekeerd kan ook de zieke door zijn'
wil de magnetische werking weerstand bieden 4).
Als in het algemeen de enkele wil op geheel onmiddelijk geestelijke wijze op dien eenes anderen vermag
te werken, het is dan ligtelijk te begrijpen , dat zulk
eene betrekking van sympathiserende personen ook
uit de verte, zonder eenig geleidend ligchaam, mogelijk is. Hierover zijn in de geschiedenis van het
magnetismus menigvuldige opmerkingen opgeteekend.
Hoe ver echter deze werkkring van den wil zich uitstrekt, is niet te bepalen; dewijl geestelijke krachten
zich naar geene ruimte laten meten, afwegen en berekenen. Om van andere verhalen, die op het geestelijk werken in de verte betrekking hebben, niet te
gewagen, gaan de magnetische opmerkingen over
vele honderde mijlen.
Dit is, wanneer inderdaad
zulk een werken in de verte bestaat, ook waarlijk
hetzelfde; of er een of duizend mijlen tusschen
liggen, maakt geen onderscheid.
De geest, ge-

') t. a. pi. 3 Bd. 3 St. S. 82.
2) t. a. p. S.

29, 31.

3) t. a. p. 5 Bd. 3 St. S. 19.
4) t.. a. p. Bd. 3 St. S. 2 ; 6 Bd. 1 St. S. 26.

-63heel onbeperkt, is aan geene ruimte of tijd gebonden, en neemt niet af of toe volgens quadraten van
afstand.
Over dit werken in de verte heb ik bij slaapwakenden en helderzienden veelvuldige opmerkingen gemaakt, vooral over het inslapen. Ook heb ik gezien, dat zij naauwkeurig mijne verwijderde werking
op hen, b. v. bij smartelijke toestanden, ondervonden. Mej. i. magnetiseerde een patient, door verscheidene kamers van haar gescheiden, en deze sliep
daardoor in. Eene dame leed aan een chronisch
braken, hetwelk ik in den eersten tijd, door oplegging mijner hand op de maag, telken male stilde.
Eenige dagen later hield het braken op, als ik in het
huis der zieke trad; nog later konde ik ook uit de
verte dezelfde werking voortbrengen, tot dat het braken eindelijk geheel ophield en ook aiet weer terug
kwam.
Met de gravin m. stond ik vele jaren lang
tusschen Bonn en Rusland in correspondentie en in
magnetisch rapport, en wel voornamelijk daardoor,
dat ik op zekere, door haar in helderzienden staat
opgegeven tijden, de maan, als geleider der magnetische kracht, magnetiseerde. Hierdoor behield zij,
volgens hare verzekering, het helderzien verscheiden
jaren en verordende daardoor niet slechts voor zich
zelve, maar ook voor vele anderen de wijze van behandeling.

§ 30.
Afkankeljkheid

van den patient.

Uit hetgeen boven is vermeld ziet men de buitengewone sympathie en afhankelijkheid des kranken van

den magnetiseur; welke in de hoogere toestanden van
het helderzien nog veel sterker zich betoont, dan in den
lageren van het slaapwaken. Niet alleen toch gehoorzamen de zieken alsdan aan de geboden en den wil van
hunnen magnetiseur, maar treden, als het ware, met
hem in eenen sympathetischen levenskring; zoodat zij
door middel van de zinnen des magnetiseurs, gelijk
de embrijo door middel van de moeder, met de buitenwereld in verbinding treden en zelfs aan de ligchamelijke en geestelijke gewaarwordingen van denzelven
aandeel hebben. Zoo ziet b. v. een wakend-slapende
zieke met de oogen des magnetiseurs 1), hoort door
zijne ooren 2) , ruikt en smaakt zoo als de magnetiseur 3) , en ervaart do uitwendige indrukken door alle
zijne zintuigen 4) enz.
Treedt nu de zieke door middel van de zintuigen
des magnetiseurs in verbindtenis met de buitenwereld, nog veel meer deelt hij in zijn gevoel. Zoo
voelden de zieken van GMELIN een' steek aan dezelfde

plaats des ligchaams, waar zich hun magnetiseur met
eene naald prikte.

Dr.

SPIRITUs

nam eene zieke

waar, die ook door den hartkuil zag, slechts door
haren arts proefde en de smarten ondervond, als deze zich met naalden stak 5). FIscmERS zieke gevoelde
aan dezelfde plaats, waar hij zich bij zijne proeven
eenige malen hard in den deltoideus stak, en had
I

1)

Archiv für den Magn. I Bd. I H. S. 18i. 3 Bd.
S. 95.
Archiv t. a. pl. GMELIN, Materialien fiir die An-

2)
thropol. 2 Bd. S. 221.

KLUGE S. 2oI.

3) KLUGE t. a. pl. Archiv 3 St. S. 26, 46, I Heft S.
16, 26. 2 Bd. 3 Heft S. 142.
4) Archiv 5 Bd. 3 Heft S. 8o.
5) NASSE's Zeitschrift für die Anthropol. 1822, I I.
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nog den volgenden dag terzelfder plaatse een hard gezwel 1). NICKs kranke verviel in 't zelfde oogenblik,
waarop hij zich in een verwijderd vertrek met eene
naald stak, in hevige kramppijnen. Een ander gevoelde het trekken aan de haren en ooren van zijnen
magnetiseur, tegelijk met zijne smarten 2). Een dorstige magnetiseur verwekte dorst bij een dertienjarigen knaap, schoon deze, noch in den slaap, noch
voor het inslapen, dorstig geweest was. Met waterdrinken konde die dorst niet gelescht worden. Doch
met een paar glazen wijn, door den magnetiseur gebruikt, word ook zijn dorst gestild 3). Op dezelfde
wijze worden ligchainelijke gewaarwordingen niet
slechts den kranken medegedeeld, maar soms zelfs
wel ziekelijke toestanden overgedragen. Een patient
van G1MELIN bekwam denzelfden dag buikloop, met
hevige smart gepaard, terwijl hij leed aan eene diarrhee 4) , en een van de zieken, door GnERT behandeld, werd in slaap door onmagt en eene hevige
koorts overvallen, iets, waaraan hij zelf den ganschen dag leed, maar verbergen wilde 5). Eene helderziende van WIENHOLD ondervond niet alleen alle
bezwaren van haren afwezigen magnetiseur, maar
kreeg ook buikloop en braken, als deze eene purgatie en naderhand een braakmiddel gebruikte 6). In
zeer zeldzame gevallen wordt ook het tegengestelde
I) KLUGE S. 202.

2) Archiv i Bd. 2 St. S. 107,

3 Bd. 3 St. S. 26, 5

Bd. 3 St. S. 13.
3) TRITSCHLER Archiv,

I Bd.

1 St.

S. 77.

4) Material für die Anthrop. 2 Bd. S. 378.
5) Archiv 2 Bd. i H. S. 115.
6) Heilkraft 3 Th. 3 Abth. S. 260, 263-

- 56 opgemerkt,

zoodat de magnetiseur aan de ziekelijke

gewaarwordingen zijner patienten deel neemt.

Reeds

xLUGE heeft dit opgemerkt (p. 203) en ik zelf ken
eenen vriend, die door ijverig magnetiseren ten laatsten dezelfde symptomen bekwam, die ook bij zijne
zieken bestonden, b. v. hoofdpijn enz. Eenmaal zelfs
zwollen zijne handen op bij de behandeling van
eenen waterzuchtigen, en daardoor werd hij genoopt
het magnetiseren geheel optegeven. Soortgelijke opmerkingen van schadelijke terugwerking op den geneesheer verhalen GIELIN, NICK en onlangs nog HENSDe mogelijkheid is geenszins te
LER van zich zelven.
loochenen, want eene groote prikkelbare gevoeligheid, ontstemming en krankheid van den magnetiseur laat eene zoodanige terugwerking toe. Ik heb
deze laatste verschijnselen aan mij zelven en ook bij
vele andere magnetiseurs nooit opgemerkt en geloof,
dat ze ook zelden voorkomen. Al wie in zich zelven de noodige geestelijke ruste heeft en bij elk, ook
onverwacht, voorval de gelatenheid en vastheid bewaart, die ieder geneesheer behoeft; al wie met het
magnetismus vertrouwd is en bij het magnetiseren als
geen houthakker zich afmat (hetgeen ook nooit weldadig werkt), dezen zal van zijne zieken geen leed
wedervaren.
( 31.
VFabaarkeid voor geesteljke stemming.
Schaduwzijden.
De geestelijke stemming van den inagnetiseur,
vooral ligte gemoedsontstemmingen van den genees-

-ar-P heer, worden door de zieken nog menigvuldiger opgemerkt,
somtijds zelfs zijne gedachteri geraden.
Hieivoor leveren niet slechts de ouderen, zoo als
GMELIN en WIMNHOLD, maar ook de lateren menig
getuigenis op 1). Uit dit standpunt laat zich de invloed der denkbeelden, der voorstellingen en ook der
gewone geneeskundige kennis van den magnetiseur op
de wijze van zien der helderzienden verklaren. Deze
nemen volgens veelzijdige opmerkingen bijna altijd de
denkbeelden over bovennatuurlijke voorwerpen van
den magnetiseur aan. Zij bepalen ook wel hun eigen
geestelijk leven naar deszelfs gehalte, zoodat welligt
zelfs de zedelijke toestand van den helderzienden daarnaar kan afgemeten worden, en men a priori zoude
kunnen bepalen, of dat leven steeds reiner en meer
veredeld, als in wakenden toestand moet uitvallen,
zoo als men meermalen beweerd heeft, dan of er
ook eene schaduw- en keerzijde mogelijk is. Van
dit laatste zijn helaas niet zelden ook voorbeelden
bekend geworden 2). Uit hoofde van deze mogelijke
keerzijden is het ligtelijk in te zien, hoe gewigtig de
keuze des geneesheers bij het magnetismus is.
Om hier evenwel voorbarige gevolgtrekkingen
voortekomen, waardoor de geheele schuld eener zoodanige schaduwzijde telkens alleen op den magnetiseur zoude geworpen kunnen worden, moeten wij
hier opmerken, dat zulke schaduwzijden meer of min
) Archiv I Bd. I H. S. 13, 116, 3 HeftS. 13, 2Bd.
S. 30, I7, 3 H. S. 49.- KLUGE S. 22 7 . ARNDT
Beiträge zu den durch den aiiim. Magnetism. bewirkten
Erscheinungen, aus eiguer Erfahrung. 1816. - ESCHENMAIJER t. a. pl. 165.
2) Archiv 5 Bd. 3 St. S. 85, 4 Bd. 3 St. - MEIJERS
Blätter fir hohere Wahrheit. Frankf. 1818, S. 295.
2
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in ieder mensch gelegen zijn; zoodat ook een magnetisch slapende diezelfde zijde van zijnen kant openbaren kan, die toch ook in den slaap mensch blijft en
nooit een Engel wordt.
Ook de ziel van den magnetisch slapende hangt
te zeer van ligchamelijke indrukken en veranderingen
af, dan dat zij steeds klaar en helder, alleen reine
en verlichtende stralen kan uitschieten. In de menigvuldige gevallen, waarbij kritische bewegingen voorkomen, zal ieder onpartijdige opmerker bevinden,
dat de zieken, ook bij hoogere zielkundige verschijnselen, juist uithoofde dezer bewegingen gedurende
hunnen slaap niet altijd zich in eenen aangenamen
en welgevalligen toestand verplaatst gevoelen.
Dat
is ook buiten zulke krises menigmaal het geval.

§ 32.
Sympathie met andere personen.
Dat deze sympathetische betrekkingen van den zieke zich ook tot andere, met hem in rapport staande,
personen uitstrekken, waardoor hij in zijn ligehamelijk en geestelijk gevoel min of meer deelt,
De
is eveneens door menige opmerking bewezen.
door
zieke twaalfjarige dochter van een' raadsheer,
GMELIN behandeld,, vernam alleen de stemmen van
personen, die met haar in rapport geplaatst waren.
Toen de nevens haar staande zuster haren zuigeling
aan de borst legde, ineende zij de hiermede verbonden gewaarwording aan hare eigene borst te gevoelen.
Toen hare zuster onvoorziens aan den arm gewond
was met eene naald, beklaagde zij zich, dat haar
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iemand in den anderen arm gestoken had, en deze
proeve had, zoo dikwijls dezelve gemaakt werd, dezelfde gevolgen.
Voorbeelden van denzelfden aard
zouden in menigte kunnen worden opgenoemd. Meestal staan personen, door één' geneesheer gemagnetiseerd, in een naauw en sympathetisch rapport van
wederzijdsche gewaarwordingen,
voorschriften en
hulpmiddelen.
Op gelijke wijze klimt ook de antipathetische gevoeligheid en prikkelbaarheid van den zieke , niet alleen
in die sympathetische en antipathetische betrekkingen
tot andere bekende en onbekende personen, tot eene
aanmerkelijke hoogte, maar de magnetiseur mag hen
dan ook geheel niet aanraken, zonder hen onaangename
toevallen en gewaarwordingen te veroorzaken. Dit wordt
ook door WIENHOLD, HEINEKEN , KLUGE , F. en C. W.
HüFELAND en anderen voortdurend bevestigd. Deze
antipathien en verhoogde sympathien zijn noch aan
enkele eigenzinnigheid, noch aan verbeelding, noch
ook aan zedelijken invloed toe te schrijven; zij komen
uit hunne inwendige opgewektheid voort, en gaan bij
eene goede leiding zonder nadeelige gevolgen voorbij.
Overigens zal het niet geloochend kunnen worden,
dat ook het tegendeel mogelijk is, dewijl zulke kranken dikwijls even als kinderen moeten worden opgekweekt. Ik zelf durfde eene helderziende in ztdke kritische tijdperken dikwijls geheel niet naderen. De gravin x. verordende, dat ik mij gedurende haren veertiendaagschen slaap, op de bepaalde uren, slechts korten tijd in de voorkamer moest ophouden. In Karlsbad, hetwelk zij zich zelve voorschreef tot een verblijf voor 2 maanden, en werwaarts ik haar geleidde,
verordende zi zich zelve een eigenaardig gebruik

-
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van het bad, gedurende verscheidene dagen. Alsdan moest ik zelfs het huis verlaten en zelfs hare
zuster mogt bij haar niet in de kamer blijven, gedurende het bad, waarin zij magnetisch insliep.
Vreemde, maar antipathetische personen kunnen
op zulke tijden de zieken zeer veel schade doen, als
men geene zorg draagt , hen te verwijderen. Hieruit
ziet men, hoe noodig eene regte kennis der zaken is,
en de voorzigtigheid en bedachtzaamheid een vereischte van den practiserenden geneesheer wezen moet.

S 33.
Fooruit- en in de verte zien , opgave van
middelen en werktuigen.
Met dezen verhoogden toestand van het helderzien breidt zich ook het instinct, en het vermogen
om waar te zeggen uit (§ 24) tot dat merkwaardige
vooruitzien en zien in de verte, in ruimte en tijd,
hetwelk KLUGE de 5de en 6de graad noemt en ESCuENMA.JER de 4de trap, of de magnetische divinatie. De
wakend-slapende wordt niet slechts gèbeurtenissen uit de
verte en de toekomst gewaar, die op hem zelven betrekking hebben, maar hij zegt ook dikwijls vreemde
dingen vooruit, die buiten alle ervaring liggen. De
wijze echter, op welke hij de dingen gewaar wordt, is
meer passief en opnemend. Er zweeft hem iets voor den
geest, of er wordt hem iets getoond, en hij gevoelt een
drift in zich, om, hetgeen hem voor den geest zweeft,
zich toe te eigenen , of van zich af te weren, al
naar gelang het hem nuttig of schadelijk voorkomrt.
Met betrekking tot zich zelven wordt het aan-

schouwingvermnogen van den helderziende in zulk
eene mate verhoogd , dat hij niet alleen zijne inwen^
dige deelen, (menigvuldiger echter enkele organen)
den zetel en de oorzaak zijner ziekte, maar nu ook
tevens de noodige middelen tot zijne herstelling opgeeft. Hij bepaalt de behoorlijke dosis, de wijze
der toebereiding en den tijd , waarop zij gebruikt moeten worden. Zij geven ook soms nieuwe middelen
op, planten en zamengestelde stoffen, die geheel onbekend waren. Voornamelijk hebben deze echter
betrekking tot hen zelven, en daarbij geven zij dan
de plaats op, waar ze gevonden worden, b. v. op
het veld of in de apotheek. Echter zijn ook middelen tot algemeoen gebruik voor soortgelijke ziektegevallen bekend geworden.
Ik zelf heb daardoor
verscheidene dingen geleerd, en men zoude veel
meer leeren, indien men er meerdere opmerkzaamheid op vestigde, en zulke opmerkingen ook telkens werden medegedeeld.
Nevens de kennis van
den inwendigen toestand en de opgave van eene doelmatige wijze van behandeling, ziet de helderziende
doorgaans het begin, de duurzaamheid en de sterkte
van zijne toekomstige krises en van zijnen slaap vooruit. Een en ander geschiedt, zoo wel volgens anderen als ook eigen ondervinding, juister dan alle
hunne andere opgaven. Ook nog toekomende ziekteverschijnselen, of andere op hen betrekking hebbende gebeurtenissen, b. v. het terugkeeren der gezondheid, worden soms verscheidene jaren te voren
door hen bepaald. Tot het rubriek van zulke naauwkeurige tijdsbepalingen en opgaven van de behandeling der ziekte, behooren ook de zoogenaamde hoofdhorologien (kopfuhren volgens EscjIrENaIJER), te we-
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ten de naauwkeurigste maat van den tijd , naar
de zon berekend, de uitvinding van nieuwe instrunenten en van magnetische machines tot eigen gebruik zoowel als voor anderen. Zoo gaf de
gravin M. eene machine voor zich zelve op, welke
zij als middel gebruikte, eene andere voor de tering, eene andere voor de jicht, eene andere voor
verlammingen en nog eene voor de waterzucht. Alle
deze bestaan uit mineraalstoffen en water veelsoortig
zaamgesteld.
Deze verschijnselen maken nu, als 't ware, de
hoofdzaak van het helderzien uit, van de eene zijde
zoo geprezen en van de andere zoo bestreden. Het
ware onnoodig en te wijdloopig, alle gebeurtenissen en verhalen, die hierop betrekking hebben,
aantehalen; doch de volgende mogen ten bewijze van
bovengemelde opgaven strekken.
Mej. I. was vroeger, uit hoofde van krampen en een
zwaar lijden daaraan verbonden, magnetisch behandeld, daarbij buitengewoon helderziende, zoodat
zij zich zelve en vele anderen de geneeskundige behandeling voorschreef; zij werd ook gezond. Later
had zij op reis het ongeluk, bij het uitgaan uit
den wagen, te vallen en het hoofd van het dijbeen uit
de pan te verrukken. Zij leed de onduldelijkste pijnen,
welke de geneeskundige middelen van allerlei soort
naauwelijks voor oogenblikken konden verzachten. Dewijl haar op een afstand van verscheiden mijlen van
de plaats harer woning dit ongeluk trof, en zij vurig naar het magnetismus verlangde, hetwelk haar
vroeger zoo heilzaam geweest was, tot verzachting althans der smart, zoo werd ik tot haar gezonden als
een geneesheer, die haar wel bekend was, maar nog
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nooit behandeld had. Reeds bij hlet eerste magnetiseren en wel na weinige streken sliep zij in.
Haar van smarte vertrokken gelaat helderde zich op
en werd inderdaad als door een' tooverslag in een
beeld van rust veranderd en van het zaligst welbehagen. Niet alleen, dat zij nu naauwkeurig verordende,
wat er geschieden moest, hoe vaak en wanneer en op
welk eene wijze zij dagelijks moest gemagnetiseerd
worden; maar na weinige dagen stond zij in den
slaap op , maakte zich zelve (hoe, dat weet ik niet,
want zij bleef een kwartier lang alleen in hare kamer) het dijbeen in orde; en ging, zoo als zij betuigde, door mij op bijzondere wijze geschraagd en geleid, 10 minuten lang in eenen kring door de kamer
rond, schielijk en zonder te hinken. (In het bed waren hare beide beenen van ongelijke lengte). Toen
legde zij zich weder in het bed, sliep verscheidene uren, en had bij het ontwaken weder hare
pijnen, doch voortdurend bij afneming.
Zoo ging
het gewoonlijk tweemalen daags, en na 8 dagen
was haar toestand zoo verbeterd, dat zij, volgens
hare eigene voorschriften, in korte dagreizen naar
Berljn konde gebragt worden.
Op reis moest zij
bijna voortdurend in den slaap gehouden worden.
Anders had zij te groote smarten, en konde ook met
liet zieke been niet opstaan. De reis werd gelukkig en
voor mij zelven in hoogen graad leerrijk volbragt. De
zieke verkreeg weldra de rigting en kracht in het been
terug, en wel naauwkeurig op de wijze en in den
tijd, door haar zelve opgegeven.
Een patient van HEINEKEN 1) zag het inwendige van
i)

IEINEKEN t. a. pl. S. iS5.

--

4 --

haar ligchaam, alle deelen, als het ware , doorschijnend. Zij zag de zenuwen uit het ruggemerg loopen,
en het bloed in de aderen vloeijen. Ook merkte zij
de wanorde op, die daarin plaats had, en verzon middelen, om dezelve wegtenemen.
Die van GIMELIN
konde hare inwendige deelen doorzien, als zij daarin
niet van andere haar onaangename personen gestoord
werd 1). De helderziende van FISCHER 2) zag duidelijk het ruggemerg en den loop der daaruitgaande zenuwen, het hart-, de milt , de lever enz.
Een ander, van TARDI, zag een' worm, in den
twaalfvingerigen darmin (duo denum) zaamgerold , en tevens dat hij daar sinds 4 jaren geweest was 3).
Drie vvan WIENIIOLT'S patienten voorspelden, geruimen tijd te voren, wanneer en bij welke gelegenheid
zij zich den voet zouden verstuiken. Hunne voorspellingen werden op eene wonderbare wijze vervuld 4).
De zieke,

door FRIEDRICH HUFELAND behandeld,

konde dan vooral elk deel met zekerheid doorzien,
als hij zijne hand daarboven hield, buiten dat zag
zij echter doorgaans slechts de deelen, die in geirriteerden toestand verkeerden 5). In het algemeen is
het eene doorgaande opmerking, dat magnetisch slapenden dan vooral helderzien , als de magnetiseur zijne
i) Material. für die Anthropol. 2 Bd. S. 49, 63 enz.
2) Beobacht. über den thier. Magn. u. Somn. in REILS
Archiv flr die Physiol. 6 Bd. 2 Hft. S. 274, 75.
3) NORDHOFS Archiv für den Thier. Magn. I Bd.
I St. S. 144.
'4) Heilkraft 3 Th. 2 Abth. S. 128, 132, 3 Abth.
S. 43, 71, 284.
5) REILS Archiv t. a. pl. S. 245 en über sympathie
2 Aufl. I Beob. S. 154. 2 Bd. S. ox, 20o.
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hand op hun hoofd of hunne maag houdt 1). Zoo
kreeg eene patient van WOLFART 2) de meest bepaalde
denkbeelden van hare ziekte, derzelver oorzaak en
zitplaats, en bestuurde zelve hare herstelling. Ook
eene zieke van GHERT zag en beschreef hare inwendige deelen 3). Een dertienjarige knaap van TRITSCIde long, het
LER zag zijne inwendige deelen,
hart, de maag, de darmen, en gaf derzelver eigenaardigen toestand op 4). Een ander zieke van 19
jaren bemerkte de dwalingen van zijnen geneesheer
in de diagnose der ziekten 5).

§ 34.
liet aanschouwings-vermogen strekt zich ook
tot andere personen uit.
Niet zelden strekt zich het verhoogd aanschouwings-vermogen ook tot andere door magnetisch rapport met hen verbondene personen uit. Somtijds kan
de helderziende den inwendigen toestand des ligchaams
van sympathiserende personen, vooral van den magnetiseur, even als zijnen eigenen toestand, doorzien, de
geneeskundige behandeling opgeven, of andere lotgevallen, die hem betreffen, ook uit eene verwijderde
verte. WIENHOLTS patient bezat van de ziekte hares
i)

NAssE in REILS Archiv 9 Bd. 2 Hft. S. 301. TRITSCII-

LER in KIESERS Archiv I Bd. I St.
2) Jahrbucher 2 Bd. I St. S. 22
3) Archiv 2 Bd. I Hft.
4) Archiv. I Bd. I IHft. S. 133,
5) Annales du Magn. anim. no.

Hft. S. 142,
S. 134-137.

5

S. 133 enz.
B. I, I St. S. Ioi.
134.
7. Archiv. 2 Bd. 3

3 Bd. I Hft. 3 Hft. S. 6, I Bd. 3 Hft.
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broeders vrij naauwkeurige kennis, schoon hij meer dan
100 mjjlen van haar verwijderd was 1). Die van
GHERT in de Nederlanden ziet haren broeder in Spanje
Zij ziet haren zieken
en voorspelt zijne aankomst.
broeder, die zich te Utrecht bevindt, en het nummer
van zijn bed; zij ziet en beschrijft zijnen inwendigen
toestand en dien van haren magnetiseur; ook plaatsen, waar zij nooit geweest is 2). Gelijksoortige voorspellingen deed ook de borst- en zenuwzicke, door
woLFART behandeld 3). Die van NICK wist in den
magnetischen slaap, in welke huizen hij ter bcpaalden tijd was in- en uitgegaan, ja zelfs zijne gedachten
en handelingen in de verte 4).
Eene helderziende in Stuttgart , wier geschiedenis
KLEIN verhaalt 5) , zag den zoon haars weldoeners bij
het leger in Rusland met een' witten doek om het
aangezigt gebonden, in Spital gewond.
Dit werd
eerst in een' twepden, van daar ontvangen, brief bevestigd. Zij voorspelde eene reeks van sterfgevallen in
de familie ST. , van welke er destijds (1816) eendrietal werkelijk gebeurd zijn, op den bepaalden tijd en
in de opgegeven orde. Eene andere helderziende in
Weenen verklaarde in den slaap, dat haar vader in
Polen gestorven was, hetwelk eene doodstijding van

j) Heilkraft, 3 Th. 2 Abth. S.34, 103, Io5,10o7, 246.
140, 146, 160,
181, 186, 2 Hft. S. 7
3) Jahrb. I Bd. I Hft. S. 97, lIo enz.
4) Archiv i Bd. 2 IHft. S. 25, 33, 40, 95. - Vergelijk ook soortgelijke gevallen , 3 Bd. I Hft., 3 Hft.
5 Bd. I Hft.
5) ESCIIHENMAIJER t. a. p. S. 17, 18; IHUFIEL. journal,
2 St. Febr. 1815.
2) Archiv 2 Bd. I Hft. S. 123, 125,
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daar eerst na 10 dagen bevestigde. Een soortgelijk
geval verbaalt ook SCHELLING 1) aangaande eene helderziende, die een sterfgeval in hare familie op 159
nijlen afstands voorzeide, hetwelk door een later verkregen berigt volkomen werd bevestigd. Eene andere voorspelde eveneens op den 14den dag van de
maand, op een afstand van 15 mijlen, den dood van
liaren schoonvader, die op den 15den plaats had. De
zieke van Dr. VALENTIJN zag in andere landen en oorden personen, die haar genoemd werden, en beschreef hen, met hetgeen hen omringde en met lietgeen zij deden, volkomen naauwkeurig 2). Ook eene
patient van ARNDT voorspelde een toeval van haren
vader, die 70 mijlen verwijderd was 3). Eene andere voorspelde de kinderpokken van een kind van haren magnetiseur een geheel jaar te voren 4). Vroegere
opmerkingen van dezen aard van GMELIN , WIENHOLD,
TARDI en van de Straatburgsche kuren heeft reeds
KLUGE verzameld 5).

Men treft ook beschouwingen over den toestand
der gezondheid van vreemde personen bij de helderzienden aan; zelfs wanneer hun slechts dingen worden toegezonden, die den zieke toebehooren en door
hem gedragen worden, b. v. zakdoeken, halssnoeren enz. 6).

i) Jahrb. der Medic., 2 Bd. S. 43-46.
2) Archiv. 3 Bd. 3 Hft. 7 Bd- 3 St. S. 49.
3) Beitrage, t. a. p.
4) Archiv. 2 Bd. 3 St. S. 104.
5) T. a. p. S. 203, 204, 205,

6) Archiv 3 Bd. H. 3 S. 23.
5*

217.

-6Sô~--

5 35.
Zaken, die buiten den kring des helderziendengelegen zjn , worden voorspeld.
Ook andere dingen, die niet zoozeer den helderzienden zelven, of andere met hem verbonden personen , betreffen, komen somtijds op wonderbare wijze
in den kring zijner aanschouwing. Deze worden daar
toevallig of met opzet heengeleid, en blijven, met
opzigt tot tijd en ruimte beide, voor de gewone werkzaamheden der zintuigen verborgen. Zoo verhalen
b. v. PICIHLER 1), WIENHOLT 2) , GHERT 3) en anderen
gevallen, waarbij zekere personen en de wijze van den
door hen gepleegden diefstal werden opgegeven 4) ,
de dood van aangewezene personen vooruitgezien 5)
of vreemde personen onderkend, zonder dat men
hen gezien heeft 6). Nog anderen beschrijven plaatsen, waar zij nooit geweest zijn 7). Zeker iemand
voorspelt het toevallig neêrvallen van eene dakpan en waarschuwt er voor. Een ander eenen donderslag, voordat hij was losgebroken. Nog andere
kondigen het weder aan maanden en jaren te voren 8).
Ik zelf heb velerlei dingen van dezen aard waargenoi)
2)
3)
4)
5)
6)

Journal magniiétique Vol. I. p. 20o etc.
Heilkraft 3 Th. Abth. 2 S. 27, 69. 3 Abth. S. 34.
Archiv f. d. thier. Magn. 2 Bd. i St.
Exposés des cures de Strasb. T. I p. 261.
Archiv I Bd. I St. S. 35, 42.
T. a. p. i Bd. I Hft. S. io6.

7) ENNEMOSER t. a. p. S. 139. Archiv 2 Bd. I Hft.
146 v. ESCHENMAI ER t. a. p. S. 77.

S. 140,

8) Archiv 1 Bd.

2

St. S. 94, 95, e St. S. 14, 15.
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men. In het bijzonder heeft eene door mij behandelde patient reeds in het jaar 1816 politieke gebeurtenissen voorspeld, die in de naaste 30 jaren,
vooral wegens godsdienstige twisten, zouden plaats
grijpen. Maar noch de tijd der opgegenoemde jaren,
noch de wijze der omwentelingen, is naauwkeurig
uitgekomen. In 't algemeen heb ik opgemerkt, dat
voorspelde gebeurtenissen, afhankelijk van den vrijen
wil der menschen, veel onzekerder waren dan die,
welke volgens de wetten der natuur plaats hebben.
Doch ook hier gebeuren vele dingen òf ganschelijk
niet , bf althans niet met de opgegeven naauwkeurigheid.

s 36.
Bovenaardsche Phantasiebeelden.
Er komen ook gevallen bij helderzienden voor,
waarbij hunne gezigten zich niet alleen tot de verwijderdste deelen der aarde, maar zelfs tot de bovenaardsche dingen, de planeten en de sterren uitstrekken 1). De woningen, oorden en werkzaamheden
der geesten en afgescheiden zielen worden met statistieke naauwkeurigheid beschreven; ja zelfs het onderling verkeer, hetwelk zij met de geesten onderhouden.
Dewijl hier echter geene controle kan gehouden
worden en de gezegden dienaangaande niet overeenstemmen; dewijl de menschelijke kennis, naar den
tegenwoordigen toestand van beschaving, zich tot boi) Archiv I Bd. 2 St. S. 74, 80, 131,
S. 36, v. ESCIENM. t. a. p. S. 77.

S. 141.

Die Seherin van Prevorst.

5 Bd.

i Hft.

ENNEMOSER t. a. pi.
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venaardsche dingen niet uitstrekt, indien men eenige
wiskunstige berekeningen uitzondert; en dewijl juist
deze wetenschap niet aantoont, dat de vatbaarheid
van den mensch op aarde ooit zoo zal ontwikkeld
worden, dat hij de inwendige levensbetrekkingen van
de planeten of zelfs van de zon en de sterren zal leeren doorzien; zoo moeten wij deze gezigten voor als
nog tot de beelden der phantasie rekenen , welke zoo
gaarne allerlei verschijnselen voor den spiegel der aanschouwing voert, bij welke waarheid en bedrog elkander in de menigvuldigste vormen afwisselen.

§ 37.
Visioenen.
Aan deze beelden der phantasie sluiten zich die
verschillende gezigten aan, welke soms bij de magnetisch slapenden voorkomen, b. v. van schoone,
aanminnige oorden, geniën, geesten, verwijderde
of afgestorvene bloedverwanten, die hun dan verschijnen, hen geleiden, randgeven, vervrolijken, of
ook plagen, van liet doel trachten aftebrengen en
te verwijderen.
Deze beelden verschijnen hun op zeer verschillende wijze. Somtijds in plastische, werkelijke gedaanten van inenschen of engelen, zeer vaak echter
ook van dieren, als: duiven en vogelen in goeden
zin, of katten, honden en andere hatelijke gedaanten in kwade beteekenis. Daarentegen zin zij dikwijls vreemde onverklaarbare beelden als in den
droom. Somtijds zien zij niets en het is hun, als of
iemand onzigibaar met hen sprak. liet schijnt soin-
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tijds zeer beteekenisvol voor de kennis van den ligchamelijken en geestelijken toestand der zieken, als
hun watervlakten of stroomen en onstuimige vloeden
bejegenen; een aetherisch licht of een vuurbrand;
een mild ruischen der lucht of een bruischen van
den wind enz. Dit alles trekt hen aan of wekt hen
óp; het brengt hen in een maalstroom of ontmoedigt hen; het versterkt en verfrischt hen of dreigt
hen, in de hatelijkste gedaanten, en somtijds met ondragelijken stank gepaard, te verderven.

§ 38.
Beelden van licht en kleuren.

Lichten.

Menigmaal vertoonen zich aan hen zekere voorwerpen in verschillende kleuren, even als of er licht
van uitstroomt, b. v. bloemen, boomen, metalen. Bij
hun magnetiseur in het bijzonder zien zij uit oogen,
vingertoppen, haren enz. vonken of stroomen van licht
uitgaan, of ook wel zijn geheele ligchaam verlicht.

§ 39.
Gevoel van eene dubbelde persoonli'kheid. Iijze
van herinnering.
Wonderlijk is echter vooral het verschijnsel van
eene vreemde of dubbelde persoonlijkheid, waarbij
de magnetisch slapende meent, dat hij zelf in eenen
anderen persoon veranderd is, of zich als eenen tweeden persoon beschouwt, en van zich zelven als van ee-.
nen vreemden en in een' veranderden tongval gewaagt.
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De gravin ~i. had eenige dagen achtereen het merkwaardig verschijnsel, dat zij zich in den slaap als de
gravin M. beschouwde en tevens als een schepsel, dat
slechts God en mij toebehoorde, en alzoo eene zamenspraak hield. liet eigenlijk helderzien was echter geheel
verdwenen en in wakenden toestand was zij half en
half verbijsterd. Ik konde haar slechts met moeite
uit dezen toestand verplaatsen, en als zij weder helderziende werd, verklaarde zij , dat dezelve zonder
haar nadeel niet lang mogt duren. Hiertoe behoort
ook, dat de helderziende zelfs aan verwijderde personen door zijn' wil verschijnt, zoodat deze hem in
levenden lijve meenen te zien en te hooren 1). Geheel het tegenovergestelde is die zoogenoemde magnetische dubbelslaap, waarin de zieke te midden
van het helderzien in een bewusteloozen en diepen
slaap vervalt en daaruit, zonder herinnering, weder magnetisch ontwaakt 2). De gravin m. had eens
een voor mij tot hier ongeeen dubbeld waken hoord verschijnsel. Zij was wel slaap-wakend, maar
wist in den slaap zelfs niets van haren toestand. Bij
't ontwaken werd zij echter geheel helderziende, en
hare uitwendige zintuigen waren geheel ontsloten.
Dit was mij inderdaad een geestvol verschijnsel, terwijl het helderzien in den slaap overigens voor mij
niets vreemds heeft.
In 't algemeen bezit hij, die uit eenen lageren toestand van het magnetisch slapen ontwaakt, slechts
eene donkere of geheel geene herinnering van alles,
i) Archiv. v. KIESER « Bd.

S. I19. 6 Bd.
2)

1 St. S. 35.

HEINEKEN,

WIENHOLD ,

bei KLUGE t. a. pl. S. 212.

2

St. S. 159. 3 Bd. 3 St.

TREVIRANUS , SCIJUBERT,
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wat met heni gedurende dezen slaap is gebeurd. Maar
in de hoogere toestanden van het wakend-slapen hebben, volgens eigene opmerking en die van anderen,
sommigen somtijds van zelf eene meer of min duidelijke herinnering van hun leven in den slaap. Ook
kan deze herinnering door den magnetiseur kunstmatig
worden opgewekt, als hij de gedachten van den helderziende op eenige zaak, eenig woord of een zeker
getal opmerkzaam maakt, waaraan hij het voorwerp
der herinnering verbindt, en zoo in wakenden toestand overbrengt.

§ 40.
Electrometrische verschynselen.
Onder de dusver opgenoemde verschijnselen van
het slaap-waken en helderzien vermengen zich ook
nog andere eigendommelijke , doch meestal ziekelijke
Deze wisselen daarmede ook af, en
verschijnselen.
hangen af van de eigenaardige gesteldheid van den
zieke en van bijzondere ligchamelijke invloeden. Daartoe behooren de korter of langer durende aanvallen
van onmagt, kataleptische toevallen van enkele leden
of van het geheele ligchaam: verstijving, verrukking
(extasis), verbijstering (door een' zieke van GMELIN narrenparoxysmus geheeten), idiosynkrasiën van allerlei aard. Uit kracht daarvan verwekken zekere zelfstandigheden eenen eigendommnelijken, aangenamen of
onaangenamen, indruk op de menigvuldigste wijze, al
naar gelang het zenuwstelsel verschillend gestemd is,:
of de ziekte in de toestanden der krises gewijzigd. Deze
alle zijn voorbijgaande verschijnselen. Maar de ge-
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neesheer dient ze te kennen en moet het weten,
hoe zij behoorlijk dienen geleid te worden.
Hierop berusten in het bijzonder ook de verschillende opgaven der waarnemers ten aanzien van de gewaarwordingen hunner zieken bij de aanraking, of
bij opzettelijk ondernomen proeven met de eene of
andere zelfstandigheid, of de metalen. Velen hebben b. v. onaangename gewaarwordingen bij de aanraking van zijde, boomwol, lak enz., anderen weder niet. Metalen inzonderheid veroorzaken bij velen zeer verschillende gewaarwordingen , in dier voege
echter, dat het ijzer, staal, zink, goud en glas de
zieken het aangenaamst, lood, kwvikzilver en koper
het onaangenaamst aandoen. De proeven met edelgesteenten zijn even onbepaald. Ik had eene zieke
dame, die liet ijzer ook buiten den slaap geheel
niet kon verdragen, zoodat zij steeds zeer onaangenaam werd aangedaan, als ik heimelijk iets van ijzer
in hare beurs verborgen had. Daarentegen werkte
het glas telkens zeer weldadig , zoo dat zij daardoor
Voor den
de hevigste smarten konde verzachten.
invloed van den magneet zijn de meeste gemagnetiseerden zeer gevoelig, dikwijls reeds in de verte. Ik
heb hiermede vele proeven gedaan, ook bij andere
niet magnetische zieken. Menigmaal werkt de magneet zeer spoedig en weldadig bij hoofdpijn en andere rheumatische pijnen, ook bij inwendige ziekten.
Maar even zoo vaak helpt zij geheel niet, en maakt
het kwaad zelfs veel erger. Belangrijk is ook de plaatsing van den zieke tegcn de zuid- of noordpool der
aarde, die ook eerst gezocht moet worden. Want
terwijl ik den eenen tegen het noorden plaatste met
het gezigt, moest ik den anderen tegen het zuiden
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plaatsen, om eene heilzame werking voort te brengen.
Deze plaatsing is ook bij het dierlijk magnetismus niet onverschillig, zonder dat een vaste regel
is optegeven. Dikwijls genezen de zieken spoedig, als
het bed slechts wordt omgekeerd. HIet magnetiseren met zuid- en noordpool geeft slechts onbepaalde
Metalen, die zamengesteld zijn, of de
resultaten.
galvanische kolom, kunnen magnetisch slapenden nog
minder verdragen dan den magneet , en zelfs anderen,
die niet slapen, maar magnetisch behandeld worden,
verwerpen deze wijze van behandeling als onaangeEven zoo gevoelig zijn zij voor
naam en stinkend.
de electriciteit en geëlectriseerde zelfstandigheden.
Volgens mijne eigene ervaring werden magnetisch
slapenden reeds bij het langzaam omdraaijen van de
schijf der electriseer-machine, die in eene 2de of
3de kamer van hen verwijderd was, zonder eenige
kennis daarvan, zeer spoedig onrustig, beklemd en
zouden hierdoor uit de kamer kunnen verdreven worden.
Integendeel heb ik ook gezien, dat electrische stoffen,
als zwavel, harts, wol enz., en het electriseren
zelf, aangenaam aan anderen was, en dat het eens
door een'van hen voorgesehreven werd, waardoor de
gevoeligheid voor de electriciteit en andere metalen
zeer verminderde.
Worden de schijf of de metalen
eerst gemagnetiseerd, dan kunnen zij de werking beter verdragen. Over het algemeen is het behartigenswaardig, dat gemagnetiseerde voorwerpen, zelfs geneesmiddelen, hun beter bevallen.
Alle gemagnetiseerden beminnen het water en
drinken het even als een algemeen geneesmiddel,
somtijds in groote hoeveelheid. Hierbij geven zij echter de oorkeur aan het gemagnetiseerde en weten

--

t~6 --

het van het niet gemagnetiseerde te onderscheiden.
Alle andere proeven met metalen, door de verschillende geneesheeren en magnetiseurs aangewend,
hebben tot geene bepaalde gevolgtrekkingen geleid.
Ook kan men daartoe moeijelijk geraken, dewijl de
prikkelbaarheid nooit in dezelfde verhouding tot de
prikkelende middelen staat, en bij de verschillende
organisatie en ziektetoestand der menschen zeer verschillend is.

Ik voor mij ben met MESZMER volkomen

overtuigd, dat de menschelijke hand alle deze prikkelende middelen verre overtreft, dat dezelve veel algemeener, weldadiger en veiliger voor de gezondheid
werkt, en dat alle onvoorzigtige proeven met de metalen enz. den kranke telkenmale schaden.
Ten gevolge van zoodanige bijzondere prikkelbaarheid en toevallen, hebben de slaapwakenden somtijds ook andere electrometrische gewaarwordingen
van zamengestelde of enkelvoudige dingen, en worden electrisch aangetrokken of terug gestooten. Watervlakten b. v. werken somtijds aantrekkend als de
magneet. Ik zag de hand van eenen gemagnetiseerden in den wagen tot eenen ijzeren nagel heengetrokken, van welken dezelve ter naauwernood kon
worden losgerukt. Eveneens openbaren zich de verschillende sympathiën en antipathiën jegens dieren op
eene merkwaardige wijze. Bij kataleptische toevallen
kunnen zekere deelen, b. v. de handen en voeten,
gelijk het ijzer door den magneet, naar welgevallen
in elke positie gebragt worden door de hand van
den magnetiseur. Zoo kon ik de hand van eenen
zieke doÔr mijnen vinger naar alle rigtingen laten
volgen, en kwamen zij in aanraking, dan waren
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zij aan elkander vast geklemd en konden zij alleen
door tegenstreken,
vooral door het aanademen
van de hand, weder losgemaakt worden. Nog merkwaardiger zijn de proeven van Dr. NICK , die ten deele
hetzelfde opmerkte en met zijne beide duimtoppen,
gehouden tegen die van den slapende, haar van den
grond vermogt opteheffen en op de beenen te stellen 1).
Ook Dr. sPIRITrs merkte dezelfde electrieke aantrekkingskracht in de duimen op 2).

§ 41.
Overgang in de hoogere graden.
Alle tot dus verre pgesomde verschijnselen hebben nog meer hliet kenmerk eener lijdelijke ontvangbaarheid, eener zekere onbestendigheid en verwisseling van vormen en overgangen van den ligchamelijken
in den onligchamelijken toestand. Zoo als des ligchaams prikkelbaarheid toe- en afneemt, naar gelang
van den invloed der natuur en der elementen, zoo
is ook de ziel als in deining tusschen waarheid en
dwaling, tusschen blijdschap en droefheid.
Het
slaapwaken zelf kan ook door geweldige verstoringen, verkeerde behandeling, of door de wederkeering der gezondheid geheel ophouden , of slechts nu en
dan, als bij tijdperken, met zekere trekkingen weder te voorschijn komen, en alzoo, naar den aard der
verkregen resultaten, door de magnetische behandeling
òf weldadige 6f verwoestende gevolgen voor ligchaamn
i) Archiv f. den thier. Magn. VON ESCHENMAYER.
2) NASSE'S Zeitschrift f. Antrop. 182 , I Hft.
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Hiermede zijn nu echter de
en geest achterlaten.
verschijnselen van het magnetismus in hunne waarde
en hunnen omvang niet uitgeput. Wij moeten nog
de hoogste, hoewel zeer zeldzame toestanden van den
menschelijken geest opgeven en leeren kennen, waarin die geest van de lagere banden der natuur en den
lijdelijken strijd ontslagen, zich vrij en inagtig verheft
tot zelfstandigheid, tot een rustiger zelfbewustzijn,
tot een' stelligen wil met bepaalde handelingen en daden. Dit nu is een dier voorwerpen van onderzoek,
welke òf niet gekend, òf opzettelijk gering geacht en
vermeden wordt, en van daar zoo vele verkeerde
oordeelvellingen over het wezen en de waarde van
het magnetismus.

§ 42.
Denkbeeld van de nagnetisclhe verrukking.
Men heeft de verrukking (extase) als een ziekelijk, daemonisch, den mensch vreemd en oneigen
verschijnsel beschouwd. Wat nu den naam betreft,
reeds deze schijnt mij ongeschikt, om er bij gewone
opvatting ook de hoogste toestanden van het helderzien onder te verstaan. Wij toch verstaan daardoor geene
verrukking, ontrukking aan de zinnelijke wereld , als
of de verrukte slechts in de gezigten der inwendige wereld zoude verloren zijn, en zonder alle deelneming
en zelfstandige terugwerking 'blijven. Maar wij verstaan
daardoor een' vrijen blik en een zeker scheppend handelen, met nadenkende zelfbewustheid en een bepaalden wil. Het woord ziek is dus op de ziel in de
magnetische extase niet toepasselijk; want eene vrije
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beschouwing en een hepaald handelen is veeleer het
tegendeel van alle zielekrankheid. Daemonisch, d. i.
aan het werken van vreemde geesten onderworpen,
of volkomen tooverachtig van aard , is de magnetische
extase even zoo min. Dan toch zoude er geene zelfbewuste vrijheid en geen werken volgens beweegredenen van een redelijk willen plaats hebben. Als men
niet op het wezen ziet, dan is die extase wel is waar
vTreemd van aard in vergelijking
an het wakend
handelen des menschen in zijn dagelijksch verkeer,
maar toch niets minder dan onwezenlijk eigen aan
de zelfstandigheid van 's menschen ziel. Juist hier
openbaren zich de hoogste en bovenzinnelijke eigenschappen des geestes op de reinste en duidelijkste wijze;
hij althans zal er zich wel nict over verwonderen, die
deze eigenschappen als een eigendommelijk en ingeschapen goed in waarheid kent. Voorlijgaande zijn
deze toestanden op de lagere trappen van het slaapwaken; maar op de hoogste worden zij duurzaam,
gaan dikwerf in het wakend leven over, zoo zelfs,
dat zij dan met opene zintuigen nogtans inwendig
zien, of ook met uitwendig geslotene zintuigen niet
van een zeker punt des ligechaams uit, maar naar alle rigtingen heen, voor- en achterwaarts zien en
hooren. Dit noemen wij magnetische extase, die de
volgende verschijnselen heeft.
. 43.
Ferschjnselen.
Het zoo even genoemde vreemd verschijnsel van
eene alzoo ontsloten werkzaamheid der zinnen, die
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uit den slaap iu het waken en omgekeerd kan overgaan en aldus eene zekere vastheid verkrijgt, wijst
reeds op het verschijnen van een helder licht aan eenen onbewolkten hemel. Het innerlijk aanschouwen
wordt bij de rust des ligchaams duidelijker en uitgebreider, de stemming des gemoeds opgeruimd, vrolijk,
met aangename gewaarwordingen en zuiver zedelijke
aandrift gepaard. De wil treedt thans, vrij van vroegere banden, te voorschijn en openbaart zich door
de taal, zoo wel als door bepaalde handelingen.
Zulke helderzienden in de hoogere graden betuigen, dat zij zien en denken in een helder licht, hetwelk geenerlei duisternis achterlaat en toch ook niet
verblindt, ja, niet meer van eenig voorwerp uitstroomt, b. v. van het ligchaam, de hartkuil enz.
Zij hebben gezigten van personen of gebeurtenissen
uit verre tijden of ruimten , waarmede zij anders in
geene betrekking, stonden, of ook van hunne eigene
aangelegenheden en die hunner naastbestaanden, die
nu eens op het verledene , dan weder op de toekomst
betrekking hebben, van nabij en van verre. Hun
geest volgt onmetelijke banen, treedt zelfs tot in de
bovenzinnelijke wereld, werwaarts het ons niet vergund is hen te volgen.
Deze stille, rustvolle helderheid verstoort ook de
rust des ligchaams niet, want de innerlijke strijd
heeft opgehouden. De ingewanden verhinderen den
natuurlijken omloop der vochten niet, en de leden
staan den geest gewillig ten dienste.
De natuurlijke behoeften zwijgen, zoodat voedsel
en ontlasting beide dikwijls zeer lang gemist kunnen
worden, zonder het ligchaain uitteputten. Ook de
adem is gering en langzaamn, zoo als dit anders
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het geval is bij ingespannen gedachten. Het hart is
zoo rustig, dat men somtijds naauweljks een' pols kan
voelen, zonder dat daarvan eenige onmagt de rede is;
gelijk dan ook de uitdrukking van het gezigt en de
rede en vreugdé
kleur zelve levendigheid en kracht,
te kennen geeft. Ja, de zwakheid en de traagheid
des ligchaams in de lagere graden w-orden nu verhoogd tot sterkte en vlugheid, zoo dikwijls de geest
van hetzelve gebruik wil maken, naar eigen behoefte
of zeker voorgesteld doel. Gaarne willen zij in aanhoudende beschouwingen volharden, zonder gestoord
en afgetrokken te worden in de zinnelijke wereld.
Dag en nacht worden niet meer onderscheiden, want
hunne werkzaamheid vermoeit hen niet meer, gelijk de werken van den dag en den nacht. Als men
spreekt, zijn zij niet gebonden, en beminnen dikwijls
de levendigste wisseling van gedachten.
Het denkbeeld van extase is ontleend van de bovenmatige vreugde in de stemming des gemoeds. Gelijk de beelden en voorstellingen hun klaar in het
licht verschijnen, zoo zwcmmen zij als in bevindingen
van zaligheid en wenschen uit dezen toestand nooit
weer terugtekeeren. Dit aangeonaam gevoel is echter
geen bewusteloos zwelgen, aan het genot van eenigen aardschen of ligchamelijken prikkel gelijk. Het
is de vreugde niet van het vrolijk kloppende hart bij
de harmonische toonen van eene geestverheffende
muzijk, noch ook die, welke door eene blijde boodschap van zeker reikhalzend begeerd en verkregen
doel of onverwacht geluk ontstaat; maar het is een
liefelijk suizen van verkwikkende hemellucht, die
verlichtend verwarmt, en het gemoed met eenen
goddelijken lichtstraal ontsteekt. Van daar die diep-
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kleine wereld en derzelver wederkeerigen invloed; van
daar die overgegevenheid in onvermijdelijke omstandigheden; van daar die innigheid van treffende gebeden tot hunnen Schepper; gebeden, welke niet meer
in mechanisch van buiten geleerde vormen, als het
ware, zonder handen en voeten kruipen, of op gebrekkige beenen hinken, maar die in dichterlijke uitboezemingen met opgeheven hoofde Gods lof vermelden met levende woorden, met waarachtigen ootmoed
en dank, en in vertrouwen om den goddelijken zegen
en bijstand vragen tot bevordering van hun eeuwig heil.
Van daar dan ook hun moed en hunne onderwerping, om van uit dat rijk van vrede tot het gewone
leven vol nood en angst, (als in eene gevangenis) terugtekeeren, en de mate van Gods tijd op aarde te
vervullen. Van daar die liefde tot allen, die hen
omringen , zelfs die vriendelijkheid en vergevingsgezindheid jegens menschen, van welke zij vroeger een' natuurlijken afkeer hadden.
Gelijk het gevoel van geen' zinnelijken aard is en
de begeerten, die zich tot hartstogten vcrheffen kunnen, geheel ontbreken, zoo zijn ook de driften door
geenerlei onreine vlam verhit. Elke schijn van onzedelijkheid bij de omstanders zoude de zachte warmte
des gemoeds aanblazen tot een verterend vuur. Ja
men heeft strenge strafpredikatien uit den mond van
zulke, anders geheel onbeschaafde , helderzienden gehoord, tegen personen, die noch door hun' stand of
aanzien, noch door het hen omgevend masker beschermd waren voor hunnen doordringenden en alles
hoog ernstig beproevenden blik.,
Bij zulk eene geslotene harmonie der gezamenlijke
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zielsvermogens, zijn de zinnelijke beelden tot zuivere
voorstellingen der aanschouwing opgevoerd; begrijpt
het helderste verstand de waarheid onmiddelijk; is
het gevoel een zalige vrede der ziel; volgen de driften niet meer het blinde instinct, maar slechts de
beweegredenen van de zuivere ideën der rede. En
zoo kan en moet dan ook wel de wil met ware vrijheid
en wezenlijke kracht op de buitenwereld werkzaam
zijn, en getuigenis geven van deszelfs onbelemmerd
vermogen in stellige en zich zelf bewuste daden.
Het is reeds eene dwaling, als men, zelfs op de
lagere trappen van het helderzien, eenen geheel lijdelijken toestand en eene volledige afhankelijkheid van
den magnetiseur onderstelt. Integendeel heeft de helderziende zijnen zeer bepaalden wil, waarmede hij
beveelt, en menigmaal over hetgeen hem omringt en
over den magnetiseur zijne magt uitoefent, althans
wanneer hij vrij kan regeren, naar zijne nog ongeregelde driften en onduidelijke bedoelingen. Zelfs ziet
men hem soms met willekeur handelen, zoodat eene
goede leiding en liet houden in den juisten maat dikwijls even noodig is, als dat de geneesheer bij het
zich zelven geheel verzaken en inkeeren tot zich zelve, van den anderen kant, eenen schok mededeelt,
om den lijdelijk geworden wil te versterken en het
zwakke vleesch in beweging te brengen.
Op dezen hoogsten trap van menschelijke werkzaamheid des geestes kan echter van gebonden afhankelijkheid van de omringende voorwerpen niet meer sprake
zijn. De wil is zich zelven door en door bewust, zoo
wel van het voornemen, als van het einddoel.
De
helderziende spreekt òf uit eigen beweging, 6f, des
gevraagd zijnde, vol uitdrukking en zarnenhang , deels
6*
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leerend , waarschuwend , vermanend, radend, vertroostend, bestraffend; deels dichterlijk, in versmaat en
vervrolijkend, menigmaal ook in nieuwgeschapen beelden of zinnebeelden, zoo verstaanbaar, dat derzelver
beteekenis niets raadselachtigs heeft. liet doen en
laten draagt den stempel van innerlijke vastheid en
echte deugd, want de geest werkt alsdan zoo magtig
op het zwakke ligchaam, dat men hij eene plotselinge verheffing van hetzelve eene groote en bijna
ongelooflijke verandering bespeurt. Reeds boven heb
ik gezegd , dat mej. n. haar dijbeenhoofd zelve op
deszelfs gewone plaats terugbragt. Ik heb ook gezien, dat eene zwakke patient, gedurende haar
helderzien, eene andere, die aan hevige krampen
leed en jaren lang vruchteloos naar hulp had omgezien, in de kuur nam. Eerst liet zij haar een
tijd lang rustig aan hare zijde zitten op de canapé,
vervolgens legde zij een tapijt op den grond en legde
de zieke daarop. Nu begon zij haar te strijken, te
knijpen, aan handen en voeten te trekken, op den
buik te drukken, op den rug te kloppen, met de
handen te stooten en te slaan, ja zelfs met de
voeten te trappen, hetwelk de zieke alles geduldig
liet verrigten. Tegenspraak of terughouding van deze
originele behandeling zoude haar in razernij gebragt
hebben, en ik moest het uit de verte aanzien, tot
dat, na ongeveer een half uur, de zieke, op de canapé gebragt, insliep. Deze proeven, ongeveer 8 tot
10 malen herhaald, herstelden, nevens eene bijzonder voorgeschrevene levenswijze, de zicke geheel en
al, en duurzaam. Er is geen voorbeeld bekend, dat
welwillendheid en weldadigheid niet de hoofdeigensilihp van dezen verhoogden toestand is; eene wvel-

willendheid, met de grootste zelfopoffering gepaard,
welke zich niet alleen tot de naaste, maar ook tot
verwijderde voorwerpen, en tot eene verre toekomst
uiitstrekt 1).

5 44.
Zeldzaamheid.
Deze hoogte en diepte, deze kalmte en kracht des
geestes,. mag intusschen wel een zeldzaam verschijnsel heeten, en komt in al deszelfs volheid volgens
de gegeven teekening gewis nog zeldzamer voor.
Eene zoo gelouterde volkomenheid in aanschouwen
en werken schijnt op deze aardsche woonplaats niet
te kunnen bestaan, want de aarde is een land van
arbeid en eene school van beproeving. Gelijk de dag
en de nacht, het licht en de duisternis, zoo wisselen ook, als ebbe en vloed, de hoogste lichtpunten des geestelijken levens af met de lagere graden, of zijn ook wel de bliksemstralen van eene allengs toenemende ligchamelijke ontbinding.
Ik heb daarom ook slechts in algemeene omtrekken, maar getrouw den hoofdzakelijken inhoud van
deze verschijnselen opgenoemd , zoo als dezelve zich
voor de naauwkeurigste beschouwing met open oogen
laten regtvaardigen. Niets integendeel heb ik gezegd

i) Uitvoerig zijn de verschijnselen der extase, door
beschreven: die Philosophie im Fortgang

WINDISCuMAN

der Ieltgeschichte I Th. Die Grundlagen der Philoso-

phie im Morgenland, 3 Abth. Bonn 1832, waar tevens de
Magische toestanden der ziel met de trappen van de inwijdingen der Brahmanen worden vergeleken.

van het spelen eener dweepende phantasie; niets van
visioenen en de opgaven eener vreemde geestenwereld; niets van die uitstappen door de wereld, en
naar de starren; niets van zinnebeeldige hieroglyphen
en teekenarijen; niets van het overdragen der aanschouwingen van den helderziende op hetgeen hem
omgeeft en eene geestelijke besmetting ; niets eindelijk
van een zweven en verheffen des ligchaams in de lucht.
Hetgeen echter noodig is, om het magnetismus te
karakteriseren en werkelijk bestaat; al wat tot eene
duidelijke, omvattende kennis en een grondig oordeel vereischt wordt, dat vindt de lezer. Bovendien
is er nu ook reeds stof genoeg, die tot verdere gevolgtrekkingen en beschouwingen leiden kan , b. v.
over den geest en de natuur; hetgeen de mensch
niet is en wat hij worden kan; welke onderlinge
werking der verschillende krachten in het menschenleven aanwezig is; hoeverre zich het veld van de
wonderen uitstrekt, waarop men zich nog ruim genoeg kan bewegen, enz.

§ 45.
Duur en afneming rvan den magnetischen slaap.
De duur en de afneming van het helderzien is,
even als deszelfs aard in den vorm van deszelfs overgangen en veranderingen, onregelmatig, gelijk het slaapwaken. liet kan uren, dagen, weken duren, en is
bij behoorlijke rust en leiding steeds weldadig en heilzaam. In dit geval noemt men het te regt eene weldadige krisis. Want de zieken ontwaken bijna altijd versterkt en verkwikt , en als men door hetzelve de genezing
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der ziekte beoogt, dan wordt het tevens een zeer
gewenscht middel, om het beoogde doel des te zekerder te bereiken. Komen echter slaapwaken en
helderzien op bepaaldere tijden weder, en zijn deze
doorgaans ook van tamelijk gelijken, dagelijkschen
duur; de hoogere toestanden der extase zijn minder
bepaald. Deze komen en gaan dikwijls onverwachts,
duren korter of langer, dalen meestal tot de lagere
trappen af, of gaan ook wel geheel in het waken
over. In dit laatste geval herinneren zich de ontwaakten, wat zij in den slaap gezien hebben, en zet.
ten wakende dit aanschouwen onverhinderd voort tot
En deze is dan de zeldzaamste,
op zekere hoogte.
maar ook de edelste ontwikkeling van de magnetische
verschijnselen.
Het ontwaken uit den magnetischen slaap geschiedt
niet altijd van zelf; de slapenden geven den tijd
meestal naauwkeurig op, waarop zij moeten gewekt
worden; ja de geneesheer is dikwijls gedrongen,
zulks uit zich zelven te doen, als de zieke niet ontwaakt, of als hij bij zijn afzijn stoornissen vreezen
moet, die zeer schadelijk kunnen worden. Het slaapwaken houdt doorgaans nog gedurende de ziekte plotseling geheel op, het helderzien zelden, zonder gewigtigen grond, of gaat over in den natuurlijken slaap.
Bij terugkeer der gezondheid wordt de laatste korter,
en eindelijk verdwijnen de vreemdsoortige verschijnselen geheel en al. Intusschen zijn er gevallen,
waarin ook bij herstelde gezondheid het slaapwaken
voortduurt, geheel vrijwillig terugkeerende, of door
herhaalde magnetische opwekking. Zoo heb ik drie
gevallen van dezen aard opgemerkt, en de gravin r.
sliep jaren lang nu en dan weder in, en schreef aan
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vele zieken, ten deele ver verwijderd, de heilzaamste
middelen voor. Deze dame was voor mij over het
algemeen eene der merkwaardigste helderzienden, van
welke ik ook het meest geleerd heb. Hlare aanschou.
wingen strekten zich alleen tot gezondheidstoestanden
uit zoo wel over zich zelve als over anderen, welke
echter zoo bepaald en zeker waren , dat , hoe zonderling
dikwijls hare voorschriften waren, geene enkele dwaling
mij is voorgekomen. Gelijksoortige opmerkingen maakten ook WOLFART en PASSAYANT 1),

en HENSLER haalt

eene opmerking aan, welke hij bij zeker iemand gemaakt heeft, die slechts vijf maanden lang magnetischen slaap voor hare herstelling noodig had, thans
reeds in het vijfde jaar volkomen hersteld , en echter
nog gaarne slaapwandelend is, hoewel dit magnetisch
slaapleven naar verkiezing kan worden opgeheven 2).

i) Untersuchungen iber den Lebens-Magnetismus and
das Hellsehen.
2) Ueber die verschiedenen Arten des Thier. Magnetismus uud ihre verschiedeiien Wirkungen auf den Menschen im kranken Zustande. Wirzburg 1833, s. 40o.

TWEEDE AFDEELING.
VERSCHIJNSELEN EN GESTELDHEDEN, WELKE AAN DIE VAN HET MAGNETISMUS GELIJK EN VERWANT ZIJN, BENEVENS EENE BEOORDEELING VAN DEZELVE.

5 46.
In hoe verre de magnetische versch'inselen
nieuw uzyn.

Zijn nu deze vermelde magnetische verschijnselen
nieuw en geheel op zich zelve staande? Openbaren zich daarin wezenlijk nieuwe, tot dus verre onbekende vatbaarheden der menschen ? Of worden er
ook soortgelijke en van elders bekende verschijnselen
aangetroffen, aan welke deze nieuwe zich aansluiten ?
Tot regt verstand der zaak verdienen deze vragen eerst
volledig beantwoord te worden.
Ik zal daartoe
eerst soortgelijke verschijnselen uit elken tijd geschiedkundig aanwijzen, en vervolgens door het gelijksoortige daarvan den zamenhang en de overeenkomst aanschouwelijk trachten voortestellen. Zoo
wordt het wonderbare reeds ten deele weggenomen, en de verklaring, die daarop volgen zal, op
verstaanbare wijze voorbereid. Door het regt verstand
van deze nieuwe verschijnselen zullen zelfs vele,
te voren raadselachtige dingen worden opgehelderd;
zoodat ons het nieuwe en ongewone, dus door de geschiedenis bevestigd, als noodzakelijkheid; en het
oude, tot dus ver onbegrepene, door deze nieuwe
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wonderen, als een opgelost raadsel
zal voorkofilen.
Bij de vergelijking van de magnetische, met soortgelijke verschijnselen, die in alle landen en tijden
overlang bekend zijn, hebben wij hier alleen te doen
met de meer opvallende zielsgesteldheden van het slaapwaken en helderzien. De meer algemeene, natuurlijke toch hebben niets bijzonders, dan alleen, dat
zij bij het magnetiseren meestal zonder stoffelijke
middelen ontstaan. Trouwens dit laatste zal bij de behandeling der volgende afdeelingen gemakkelijk opgehelderd worden, als wanneer over de ontwikkeling
en de middelen van de magnetische behandeling zal
gesproken worden.

EERSTE DEEL.
GESCHIEDENIS VAN VERSCHIJNSELEN EN TOESTANDEN,

WELKE MET DIE VAN HET MAG-

NETISMUS

GELIJKHEID EN OVEREENKOMST HEBBEN.

§ 47.
Het droomen, nachtwandelen en sommige ziekten
bieden ook soortgelijke verschijnselen aan.
Aangezien wij de zielkundige verschijnselen van
het slaapwaken en helderzien in het benedenstaande
onderzoek bedoelen, hebben wij te letten op hetgeen men vroeger van denzelfden aard heeft opge-
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merkt en aangeteekend.
Er bestaat namelijk eene
groote menigte verschijnselen, welke men ook heden
nog zonder magnetismus bij droomen , nachtwandelen
en verschillende ziekten opmerkt, en welke ook bij
schijnbaar gezonde menschen van zelf ontstaan. Eveneens werden zulke verschijnselen bij de oude orakelen
enz. reeds voor lang kunstmatig , en ten deele
volgens bepaalde methode voortgebragt.
liet
helderzien in de bespiegeling en de prophetische
voorzegging behooren ook te dezer plaatse.
Alle
deze toestanden zijn echter overeenkomstig de tijden,
landen en het klimaat, naar gelang ;an beschaving,
opvoeding,
het nationale, staatkundige en godsdienstige standpunt, en den persoonlijken aanleg,
gewijzigd. De geest, die daar in de tijden en geslachten spreekt, spreekt op verschillenden toon in
hieroglyphische teekenen en moeijelijk verstaanbare
talen. Daar is geheimenis, verborgenheid, wonder!
Dewijl wij ons echter niet hebben voorgesteld eene
volledige geschiedenis te geven, zoo vergenoegen wij ons
slechts met zoo veel aan te halen, als tot opheldering van ons onderwerp vereischt wordt en ten volledigen bewijze kan dienen, dat de magnetische verschijnselen, in des menschen natuur gegrond, niet
nieuw, noch op zich zelve staande, noch ook zonder zamenhang met andere bekende verschijnselen
zijn, en dat de mensch daarin ook eigenlijk geene
nieuwe vatbaarheden te aanschouwen geeft. Meer uitvoerige geschiedkundige verhandelingen over dit onderwerp zijn er in menigte, zoowel van vroegere als
latere dagteekening. Ik heb dezelve in mijne geschiedenis van het mnagnetismus nader opgegeven. Ook
PASSAVANT in zijn onderzoek naar het levensmagne-
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tismus, alsmade DELEUZE 1),

KIESER e. a. , die daar-

over kunnen worden nagezien.

§ 48.
Ferschil tusschen de nieuwe en oude verschijnselen.
Wij vinden deze gelijksoortige verschijnselen reeds
in de oudste geschiedkundige oorkonden der Israëliten, Indianen, Egyptenaren, Grieken, en wel op
eene zoo duidelijke wijze beschreven, dat er menigmaal geheel geen onderscheid plaats heeft. Later,
met de opkomst van wijsgeerige stelsels, zijn deze
zeldzame verschijnselen aan menigvuldige beschouwingen onderworpen, en de nieuwe tijd heeft derhalve
wel niets nieuws ontdekt, hetwelk niet oorspronkelijk reeds in de menschelijke natuur gegrond, ten
allen tijde en overal, slechts in den vorm eenigzins
verscheiden, te voorschijn trad. Nogtans heeft onze
tijd de verdienste, dat mei deze verschijnselen getracht heeft te verklaren, en met andere te verbinden,
volgens de wetten der natuur, alsmede dat men beproefd heeft, dezelve naar willekeur en kunstig voort
te brengen , door stelselmatige leiding te besturen en
eindelijk ten nutte aan te wenden. Men zoude dus
ligtelijk meenen, dat er, althans onder beschaafden,
geen twijfel, geen gebrek aan kennis, nog minder
tegenspraak bestond van geleerden; ja, dat eene zoo
algemeene, geschiedkundig bevestigde daadzaak, als
deze, het onderwerp der nasporing ware van alle faI) IHistoire critique du magn. Animal. Paris.
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culteiten. In geenen deele. De natuur- en zielkundigen nemen er soms eenige oppervlakkige, geschiedDe natuuronderzoekers en gekundige notitie van.
neesheeren maken er zich gewoonlijk van af, als van
eene zaak, die de moeite van naauwkeurig onderzoek
niet beloont, en de wetenschappelijke akademien hebben het tot dus verre beneden derzelver waarde geacht, zich er om te bekommeren en tot verdere navorschingen op te wekken. Zelfs hebben zij aangeboden onderzoekingen aan hunne opmerkzaamheid laten voorbijgaan en enkele gemaakte opmerkingen met
een afkeurend vooroordeel behandeld !
Desniettemin willen wij thans, met eene bijzondere
liefde tot nadere opheldering van ons onderwerp, de
geschiedkundige sporen nagaan. Deze zullen ons zeker eene rijkelijk beloonende stoffe opleveren. Wij
zullen den slaap, den droom, gezigten en visioenen,
liet waarzeggen en de inspiratie daarbij inzonderheid
raadplegen. Vermits evenwel de oorzakelijke verhoudingen dezer toestanden òf geheel niet aangehaald,
bf slechts oppervlakkig zijn opgegeven, zoo veroorloven wij ons somtijds eene verklaring, ten einde
ze door inductie aan te duiden. Hiertoe geeft ons
de naauwkeurige overeenstemming en gelijkheid met
de magnetische verschijnselen het regt, dat wij intusschen van den kant der natuurstudie ook buitendien
mogen vordercn.

Fat beleekent

ADAMs slaap?

liet loek der goddelijke openbaring, (te Bijbel,
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behelst niet alleen de betrekking der menschen tot
God, de wetten van godsdienst en zedelijkheid , maar
liet levert ons ook eene volledige geschiedenis van den
ganschen aanleg, alle de vatbaarheden en levensopenbaringen des geestes, in alle verhoudingen en rigtingen van zijn lijden en streven.
Tot ons onderwerp
behoort, al wat de Bijbel over den slaap, de droomgezigten, het voorzeggen en de aanverwante toestanden behelst.
Beginnen wij al aanstonds bij den eersten mensch
en werpen wij een blik op ADAnS slaap. Wat mag
die slaap beduiden? Gewis, gelijk elke slaap, eene
zekere zwakheid en onmagtige eenzijdigheid.
Om
dit te betoogen, blijven wij slechts bij het bijbelsch
verhaal. Nadat God reeds geboden gegeven had,
en liet niet goed vond, dat ADAM zonder eene hulpe
was (Gen. 2: 18), liet hij eenen diepen slaap op
hem vallen (Gen. 2: 21), gedurende welk en Hij uit
eene ribbe van hem EVA voortbragt. God kende
ADADMS

onmagt

en zwakheid,

want anders zoude

hij noch die geboden, noch die hulpe hebben noodig gehad.

De kerkvader AUGUSTINUS

Dei 1. 22 c. 17)
> worde.

zegt (de civit.

> ADAM slaapt,

CHRISTUS

sterft,

opdat EVA geboren
opdat de kerk een be-

> gin hebbe. Uit de zijde van den slapenden ADAM
» ontstaat EVA; eene speer doorboort de zijde van
» den gestorven CHRISTUS, waaruit bloed en water
> vloeijen, die wij als de verborgenheden kennen,
De geboden zelve
» waaruit de kerk gesticht is."
behelsden (en dit is hoogst merkwaardig in dezelve),
dat hij , als Heer der aarde, den hof Eden moest bebouwen en bewaren, dat hij alzoo moest arbeiden,
en van den boom der kennis des goeds en des kdlads

-- 0

---

niet eten, dat hij aldus een gehoorzame dienstknecht
wezen moest. ADAo was niet weinig, verwonderd
bij zijn ontwaken, de manninne van zijn vleesch en
zijn gebeente bij zich te zien. Zij waren beide naakt
en schaamden zich niet.
Onmiddelijk daarop nu
volgt de geschiedenis van de listige slang, de verleiding en de zonde, alsmede van de straf, doch
met den troost der belofte van den Messias. Ik
weet niet, waarom wij hier allerlei mystische verklaringen volgen en niet veeleer bij den tekst
blijven zullen; dewijl dezelve een getrouw en volledig beeld van de menschelijke geestes-werkzaanmheid bevat, zoo als deze nog steeds bestaat. Want
afhankelijkheid, hulpeloosheid en arbeid is het lot
der menschen. Zinnelijke lust en twijfel vervreemden hem van de wet en de waarheid, en de verbeelding brengt, als oorspronkelijke moeder aller
dwalingen, de wangedrogten van leugen, zonde en
dood in do wereld. Gods liefde geeft echter vooraf
het gebod, dat de mensch zich aan zijne afhankelijkheid herinneren en in zijn onvermogen daaraan, als aan een anker, zal vasthouden. Dat hij
zich in gehoorzaamheid oefenen en daardoor versterken zal, ten einde zich aan de verzoekingen van
het zwakke vleesch en de bedriegelijke zinnelijkheid
te onttrekken. In zijn doen en laten ligt dus ook
onimiddelijk straf en loon begrepen. Ja Gods ontferming heeft den troost eveneens onmiddelijk in liet
geweten gelegd, dat de verzoening alleen langs den
weg eener berouwhebbendo bekeering en geloovige gehoorzaamheid aan het gebod, derhalve door
geestelijke wedergeboorte kan plaats hebben. Hleeft
God reeds voor de schepping dles menschen op aarde
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dat al
alles zoo schoon toebereid en voorbereid
wat Bij gemaakt had zeer goed was, en de mensch den
schoonen hof slechts behoefde te gebruiken en zich
te verblijden; diezelfde God zal het dan ook wel
aan middelen niet laten ontbreken, om den waarachtigen wil des menschen te ondersteunen , in het streven, om het waarachtige doel, Gods gelijkenis namelijk, weder deelachtig te worden.
Hebben wij nu, volgens den woordelijken tekst
der Schrift, de wezenlijke eigenscháppen des menschen
hier aangetroffen, eene korte vergelijking van eenige
plaatsen derzelve met de verschijnselen van het magnetismus moge dan nog wel geoorloofd zijn.

s 50.
ergel'king van

o4DAn
S slaap met de verscijn-

selen van hiet magnetismus.
Met den slaap en zijne gevolgen begint de geschiedenis van den eersten mensch. Met den slaap nemen
ook de zielkundig nmagnetische verschijnselen een aanvang. HIouden w'ij ons ook hier streng aan het verhaal, met een bespiegelend oog op ADAMS waken
vóór den slaap. De Schrift vermeldt hieromtrent niets
meer, dan dat de Heer den uit eent' aardklomp gemaakten mensch den adem des levens in zijne neusgaten blies, waardoor hij eene levende ziele werd.
De eerste mnensch, door God geschapen, verscheen
terstond bij zijn eerste optreden op aarde volkomen
volwassen van gestalte en kracht. Dit is overeenkomstig de Schrift, en kan ook, philosophisch gedacht, niet anders zijn.
Immers wij houden den
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strijd thans afgedaan, en als erkende waarheid aangenomen, vooreerst dat elke soort van schepselen in
derzelver wezenlijke geaardheid, oorspronkelijk op eigendommelijke en ingeschapen wijze, begon te leven, en er dus geene trapsgewijze verandering van
het lagere tot het hoogere heeft plaats gehad. Bij den
mensch vooral is dit onloochenbaar, dewijl deze van
het dierenrijk door zijn' redelijken geest niet slechts
in trappen, maar ook in wezen verschilt. Eveneens
houden wij ten anderen den strijd beslist: of de hen,
dan wel of het ei eerst geweest zij , dewijl het ei eerst
door de hen uitgebroeid en het kieken opgekweekt moet
worden; dewijl liet menschenkind, vooral zonder verzorging der ouders, aan zich zelf overgelaten, geheel niet kan opgroeijen, tenzij men tot nog veel
onbegrijpelijker wonderen de toevlugt zou willen nemen.
Diensolgens heeft ook de mensch, in volwassen gestalte en kracht uit de hand des Scheppers voortgekomen, in zijne levende ziele met bewustheid van
zich zelven , en wel in wakenden toestand zijn geestelijk leven begonnen. De levende, in zijne neusgaten ingeblazen adem Gods is de boven al het vroeger geschapendom verhevene , bovennatuurlijke , wakende, redelijke geest (Vernunftgeist). Hierdoor werd de
mensch een beeld van God, Hem gelijk. Zoo is dan
de eerste mensch ook geestelijk volkomen, met eene
zich zelve bewuste scheppende kracht van ideale ontwikkelingen en redelijke aanschouwingen, in het leven getreden. Het hoofdonderscheid tusschen den in
den beginne door God geschapen mensch en den uit vroegere geslachten voortgebragten is derhalve: dddr volkomene gestalte en ligchaamskracht met een redelijk,
wakend zelfbewustzijn des geestes; kier eene hoogst-
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onvolkomene, onvermogende zwakheid des ligchaams,
met onbewuste sluimering des geestes. De mensch,
door God voortgebragt, vangt zijn leven wakend aan,
de van eene vrouw geborene in den slaap!
liet wezenlijk waken van den mensch bestaat in
de zelfbewustheid, en deze sluit weder in zich het
verstandig kennen en geregeld willen, met zelfwerkzaamheid gepaard , in verband met de buitenwereld.
De gewone slaap neemt deze bewustheid met hare
gevolgen weg. Toen dus ADA3 in den slaap verviel, daalde hij ongetwijfeld van dien staat der volkomenheid af. Doch zonder ons nu langer op dit,
overigens zoo belangrijk zielkundig veld optehouden,
kecren wij, na dezen uitstap, op geschiedkundigen
grond terug, en gaan tot eene voortgezette vergelijking over.
Waardoor ontstond wel ADoAMs slaap? JACOB
BönHME zegt: » ADAM liet zich door zijne boeleersters,
de wonderen der aarde, misleiden, leide zijn hoofd
in haar schoot en sliep veilig in. Zoo ging zijn
licht uit, de magt en kracht verdween en werd van
den Behemot in zijn' buik verslonden. De buitenwereld verkreeg magt over hein. De magische dingen streden tegen elkander, uit welke de begeerte
in den wil ontstaat, totdat ADAM aardsche beelden
schiep en aardsche vrucht begeerde. Zoo gebeurde
het, dat zijne edele beeldtenis, die alleen van het
woord Gods zoude leven, verlaagd en verdonkerd
werd. ADAni kende wel het gebod, at ook niet van
die vruchten, maar hij schiep beelden van dezelve,
werd in die verbeeldingskracht bevangen, krachteloos, mat en zwak, tot dat hij nederviel en sliep;
zoo viel hij in het gebied der tooverwereld, en het
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was gedaan met zijne heerlijkheid, want de slaap
duidt henen naar den dood" 1).
Zoo hield dan de regte , met zelfbewustheid
gepaarde betrekking tot de buitenwereld op, en zijne zintuigen geraakten in den slaap; liet liefdevuur
verflaauwde en zoo was hij reeds half dood. Het
rad des wezenlijken levens kwam in rust en hij wist
niets meer van zijn ligchaam.
Dewijl nu in den
slaap cene volstrekte werkeloosheid niet bestaat , zoo
heeft ADAT althans eenen somnainmbulen droom gehad , en zijne verbeelding stelde hem , behalve de
vlugtige beelden der phantasie, wel v·oornamelijk het
gezigt zijner manninne voor den geest. Want dat
hij behoefte aan eene helpster had , blijkt daaruit,
dat God zeide (Gen. 2: 18): » het is niet goed, dat
» de mensch alleen zij , ik wil hein eene hulpe ma» ken." Zoo ging hij dus zelf zwanger van liet beeld
der phantasie , liet gezigt van EVA en het verlangen
naar eene hulpe. En brengt nu de phantasie, mnagwaartig en aanhoudend op één punt werkzaam,
lijk levende en ligchamnelijke beelden voort, zoo als
wij later zien zullen, dan ontstond alzoo, door de
magt van God, EVA inderdaad uit eene ribbe, uit
het middenpunt van het ligchamelijk vormend leven, de borst. 2) Dat zij zich beiden over hunne

I) JAC. BOHME's schriften : Das umgewandte Auge,
oder von der Seele und ihr Bildniss.
2) De plaats van EVA'S geboorte genas echter helaas!

nooit geheel, want met de verduistering van het licht der
wakende oogen in ADAMS slaap, was ook magt en kracht
verdwenen. In plaats van de zuiver ideale lichtbeelden,
broeide de slang allerlei ongedierte in het onreine nest uit,
en ,, daaruit kwamen ," volgens J. BHME ,, grimmige dieî*4
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naaktheid niet schaamden, isnatuurlijk , want zij waren nog onschuldig en zonder werkelijke zonde. De
zwakheid toch, en het gevoel van eene opkomende
begeerte in de verzoeking, is nog geene zonde, zoo
lang de wil weerstand biedt. De schaamte is eerst
het gevolg des gewetens, van een werkelijk overtreden der geboden en van het gevoel van onvolkomenheid voor het beproevend oog des regters. Daarom
luidt het dan ook na de volbragte daad: » En hunSne oogen werden geopend, en zij werden gewaar,
»dat zij naakt w,-ren, en ADAM verbergde zich voor
»den Heer, en zij vlochten vijgebladen en maakten
» zich daarvan schorten. 1)"
Nadat ADA31 en EVA zich door de begeerte en den
schijn hadden laten vervoeren, volgde onmiddelijk de
straf, en nu werden hunne oogen voor de hun overgekomen ellende geopend, en zij erkenden, wat goed
en kwaad was. Maar het Hlemelsche wezen der maagdelijke onschuld was verdwenen, en zij schaamden
zich, dat zij dierlijk geworden waren, want ,>de Heer
bekleedde hen thans met huiden van dieren." Hun
ren van allerlei soort voort, die zich verzadigen wilden
met zijn vleesch. Grimmige wolven, listige slangen,
giftige adders, stekende spinnen, grove ossen, domme
ezels, vreesachtige hazen, roovende adelaars, allerlei wormen der aarde en vliegend gegons in de lucht.'' Merkwaardig is het, dat de speer van LORGINUS juist deze
plaats in de zijde trof van den tweeden ADAM, die den
kop der slang kwam vermorselen, en dat het daaruit
vloeijend bloed en water de oude wonde van den eersten
mensch weder genas, door de opwekking uit den slaap
der zonde en den nieuwen doop van eenen reinen, wedergeborenen geest.
i) Opmerkelijk is het, dat de vijgeboom ,die de schaamte over de zonde bij den ouden mensch dekte, maar voor
het oog van den tweeden nieuwen mensch geene vrucht2n droeg, door eenen vloek verdorde.
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geweten was echter ook zoo getroffen, dat zij geen
rust of steun meer vonden. De stem des Heeren vervolgde hen overal en bragt de valsche verontschuldigingen van de phantasie tot zwijgen, die allerlei uitwegen zocht. Is dit stemmen hooren niet het inwendig hooren van het helderzien, van den inwendigen
zin, die nu op gansch andere wijze ontwaakt was,
dan vroeger? Is de cherub met het uitgetogen vlammend zwaard , ter bewaring van den boom des levens,
niet duidelijk een gezigt , zoo als zeer vele van deze in
den Bijbel worden beschreven? !
$ 51.

Vergel'king met Bj'belsche gezigten.
Gaan wij nu vérder de geschiedkundige oorkonden
na, dan vinden wij de gezigten en profetische verschijningen bij de Patriarchen en ook later bij de Profcten, bijna doorgaans als droomgezigten voorkomende. Meestal immers vernamen zij de stemmen der
Godheid of der Engelen gedurende den slaap, in den
droom. Dat heerschen en scheppen van den inwendigen zin, bij de gevoelvolle en gemoedelijke Aartsvaderen, kwam voort uit eene en dezelfde, algemeen
menschelijke, maar verschillend ontwikkelde wereld der
phantasie. Deze phantasie brengt uit eigen aandrift,
6f door de kracht van den vromen, Gode overgegevenen zin, in gewone droomen, of door ziekteprikkel, zoo als bij het nachtwandelen van zelf, of kunstig opgewekt, zoo als dit bij het magnetiseren gebeurt, die gezigten en aanschouwingen voort. Ten
-grondslage van alle deze toestanden en droomen , slaap-
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wandelen en magnetisch slaapwaken, ligt de gemeenschappelijke , inwendige, oorspronkelijke zin des menschen. Deze voert dan op dezelfde wijze, steeds door
middel van de phantasie, deels duidelijke, deels symbolische beelden voor de aanschouwing, welke doorgaans als objectief, werkelijk, worden beschouwd;
dewijl de slaapwakende zijnen toestand van het eigenlijk waken niet onderscheidt.
Dat ook de gezigten van de Patriarchen en Profeten bijna altijd droomgezigten waren, is ook de
duidelijke leer van den Bijbel zelven. Bij 31OZES
(Num. 12 : 6) lezen wij: » En de Heer zeide : » Hoort
» nu mijne woorden: zoo daar een profeet onder u
>is, Ik, de Heer, zal door een gezigt mij aan heni
Shbekend maken; door een' droom zal Ik met hemn
» spreken." " » In den droom, door het gezigt in den
»,nacht, als diepe slaap op de lieden valt, in de
» sluinmering op het leger, dan openbaart hij liet voor
» de ooren der lieden en verzegelt hunne waarschu» wing." Job 33: 15, 16. » En de Heer verscheen
» SALOMO in een' droom des nachts, en God zeide:
» begeer, wat ik u geven zal." 1 Kon. 3: 5. » God
» kwam des nachts tot ABIMELEC en zeide." Gen.
20: 3. God kwam tot LABAN in een' droom des
nachts. Gen. 31 : 24. Zoo waren ook de droomen
van ARRAHA
, ISAaK , JACOB en JOSEPH. Gen. 37:
5; 28: 10 enz. 1). - Zeer merkwaardig zijn de gex) Hier had, mijns inziens, ENNEMOSER zich ook kunnen beroepen op Gen. 15: 12-17, waar van eenen diepen slaap wordt melding gemaakt, die op ABRAM viel tegen zonnenondergang , met schrik en groote duisternis
gepaard , en waarin hij de rampspoedige lotgevallen van
zijn volk in het vreemde land, maar ook hunne terugkeering naar Kanaän en zijn eigen vreedzaam uiteinde aan-
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zigten van JAcoB over de gesprenkelde en gespikkelde
schapen, die hij in liet water drinken liet, waarin
hij afgeschilde roeden van haselnoot en kastanjenhout
legde, waarna dan de kudden, ontvangende, gesprenkelde lammeren wierpen. Men leest: » ik zag
» in den droom en ziet, de bokken, die de kudde
, beklommen, waren gesprenkelde, gespikkelde en
, hagelvlekkige." Gen. 31 : 10. Ook de gezigten van
MOZES waren gedeeltelijk droomgezigten , ten deele
gezigten der verrukking, b. v. reeds zijn eerste gezigt op Hioreb: » want de Engel des Ileeren verscheen
» hem in eene vurige vlam uit liet braambosch."
Exod. 3: 2. Num. 27: 18 lezen wij: » Toen zeide
den zoon
» de lleer tot MOZES: Neem tot u JOSUTA,
» van NUN, een man, in welken de geest is, en leg
»uwe hand op hem;" en vs. 20: »van uwe heer» lijkheid." MoZEs, de profetische ziener, met de
ellende zijner broederen bekend , vol van godsdienstigen ijver, en begaafd met eene gloeijende phantasie,
kwam bij zijn' schoonvader JETRO in Midian in een'
toestand, waarin hij, als schaapherder in de woestijn,
tijd en gelegenheid had, zijnen geest in godvruchtige
bespiegelingen zoo te verdiepen, dat hij , Gods stem
in een extatisch helderzien vernemende, de middelen
en wegen overzag, om een herder en aanvoerder van
zijn volk te worden. Zoo is de eerste Engelenverschijning op HIoreb (Exod. 3) en het brandend bosch,
dat niet verbrandde, zijn inwendig licht. Zijne gesprekschouwde.

Te merkwaardiger is deze slaap, dewijl zij

hem ten teeken des verbonds gegeven werd, dat hij het

land Kanaán erfelijk zoude bezitten , en dat wel onmiddelijk na het slagten en midden doordeelen der opgegeven
dieren. Vergl. vs. 8-12.

VFRlar.

---104 ken met God, in bedekte vreeze des aangezigts, bewijzen klaar den zielestrijd tusschen hoop en vrees,
tusschen wil en onmagt, het vertrouwen en het enthusiasme, hetwelk hem bewoog, om eindelijk de
alles overwinnende stem van God gehoor te geven,
die hem niet alleen in gezigten zijnen weg aanwees,
door de zee, naar het land der belofte, maar ook
de wonderen leerde, welke hij voor zijn volk had te
verrigten. MozEs zag in zijne verrukking de heerlijkheid Gods. God zelf spreekt tot hem: mijn aan, gezigt kunt gij niet aanschouwen, want niemand zal
» leven , die mij ziet." In deze extatische toestanden
kon MOZES lang op reis, in de woestijn en in afzondering op de bergen vertoeven, en zelfs aan zijn
verwonderd volk, als hun vereerde goddelijke leidsman, in lichtglans verschijnen. De gezigten van MoZEs strekken zich niet alleen tot de toekomst uit,
maar ook tot de hem omringende voorwerpen. Hij
gaf van den berg af niet alleen de geboden Gods,
maar hij zag ook de aan het gouden kalf gebragte afgodenoffers. Hlij zag , dat hij slechts door langdurige
afzondering des volks in de woestijn en van de omliggende heidensche volkeren, eindelijk in Kanaan
hetzelve door gestrenge wetten voor afval en afgoderij
bewaren en tot eene zuivere godsdienst kon voorberieden. Uit dit, standpunt ga ik de bijzondere gezigten
van MozEs voorbij, als ook zijne gave , om het licht der
voorspelling op anderen over te dragen, niet ongelijk
welligt aan een magnetisch in rapport verpladtsen. Ik
vermeld ook de verschillende wijze van offeren niet, het
wijden, inzegenen met water, olie en bloed en door
middel van het opleggen der handen. Ik sla zijne opmerkelijke en scherpe verboden over, om geen deel te

-

105 -

hebben aan tooverij , valsche waarzeggerij, het bezweren
en dooden oproepen ! Het regte magnetische rapport
houdt zich aan de ware reinheid vast, en uit een'
onreinen poel komt geen zuiver licht van helderziefi op.

§ 52.
Geziglen ten ti'de der Rigteren.
De ezel van BILEM.

Ook naderhand, ten tijde der Rigteren en Koningen, waren de droom- en profetische gezigten
van gelijke beduidenis. Zoo lezen wij 1 Sam. 28:
5 , 6: » Toen sAuL het leger der Philistijnen zag,
» zoo vreesde hij, en zijn hart beefde zeer. En
» SAUL vraagde den Heere, maar de Heer antwoordde
» niet, noch door droomen, noch door de Urim,
» noch door de profeten."
Desgelijks Deuter. 13:
1:
» Als een profeet of, droomdroomer in het
» midden van u zal.opstaan, en u geven een teeken
» of wonder" enz. Als men van ouds in Israël God
ging vragen, dan zeide men: > komt, laat ons gaan
» tot den ziener, want die heden een profeet genoemd
» wordt, heette eertijds een ziener." 1 Sam. 9: 9.
Ook elders vindt men veelvuldige bewijzen van
gezigten, b. v. van SAMUEL, die reeds als kind een
extatisch helderzien had, van DAVID en anderen. Merkwaardig is vooral de omstandigheid bij den melancholieken SAUL, dat zijn wankelbaar gemoed door
de muzijk zoo ligt van stemming konde worden veranderd; want als de geest Gods over hem kwam
(1 Sam. 16), dan week de booze geest Gods, die hem
plaagde, en een goede nam er in hem plaats.
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SAvL was een teeken- en wonderzoeker, want nu eens
vroeg hij SAM UEL om zijne verlorene ezelinnen, dan
eens de tooveres te Endor, dan weder zelfs den
bedriegelijken droom. Hij bezat den waren innerlijken vrede niet, om in de betamelijke stemmingin
des gemoeds te komen, en een waar profeet te
zijn. En de tooveres zeide tot hem: »Wat vraagt
gij mij, daar de Heer van u geweken is, en het
rijk van uwe hand gescheurd ?" 1 Sam. 28 : 16, 17.
Van vele andere, ons te ver leidende, gebetrtenissen kunnen. wij de wonderbare wijze' van opwekking, die ELIA en ELISA aan een tweetal knapen
verrigtten, niet stilzwijgend voorbijgaan. De eerste
toch leide den dooden knaap op zijn bed, en mat
zich driemaal over het kind en maakte het zoo weder levendig, met aanroeping van den Heer. 1 Kon.
17: 17. De laatste echter wilde liet doode kind der
Sunamitische eerst, door zijn' dienaar GEHASI, door
middel van zijnen staf opwekken. En toen dit niet
gelukte, leide hij zich zelf op het kind, en zijnen
mond op den mond des kinds, en zijne oogen op
deszelfs oogen, en zijne handen op deszelfs handen,
en breidde zich alzoo over hetzelve uit, dat des
kinds ligchaam warm werd. Dit herhaalde hij nogmaals, tot dat liet kind zijne oogen open deed.
2 Kon. 4: 18. Is dit niet eene soort van magnetische behandeling, die aan kracht van uitwerking
welligt zijns gelijken niet hebben zal, maar in gelijkheid van behandeling door helderzienden (hoewel
niet bij dooden) werd nagebootst. ELSA kon ook
door uitwendige middelen, zoo als de slaapwakenden,
tot helderzien gebragt worden, want door het snarenspel van een' speler kwam de hand des Hleeren
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over hem, en hij voorspelde aan Israëls Koning de
overwinning. 2 Kon. 3: 15.
Dat zich echter niet alleen tot de heilige zieners
deze gezigten en de gave der profetie bepaalde,
bewijst de geschiedenis van BILEA3M (Num. 22). BALAK , de Koning der Moabiten , wilde zich uit vrees
voor de Israëliten met de Midianiten verbinden. Aangezien echler de beide verbondenen geen lust hadden ,
om hen op het open veld te bestrijden, namen zij
de toevlugt tot de tooverij , en zonden, bij gebrek
aan eenen eigen waarzegger, tot den verwijderden
BILEA
te Pethor aan de rivier, die wegens zijn
vermogen, om te zien en te vervloeken, bekend
was. De gezamelijke volken toch van het Oosten,
met name die an West-Azië, bezaten het geloof
aan waarzegging en tooverkracht in zeer hooge mate. De afgevaardigden kwamen met liet loon der
waarzegging in hunne hand tot BILEAM, die er zich
dus voor betalen liet, en vorderden van hem,
BILEAM verom liet vreemde volk te vervloeken.
zocht hen, om te overnachten ; stond des morgens
dat God
op en verkondigde den afgevaardigden,
hem noch den vloek, noch het medegaan vergunde, dewij l dat volk van God gezegend was. BAmeenende geene genoegzame
LAK zond daarop,
geschenken te hebben aangeboden, grootere en luisterrijker vorsten, opdat zij magt zouden hebben,
BILEA31 met zich te brengen en het volk te vloeken.
BILEAM, een mengsel van geloof en wankelmoedigheid,
waarheidsliefde en geldgierigheid, echte waarzegging
en tooverkunstenarij, sprak tot de dienaren BALAKS :
» Wanneer BALAK mij zijn huis vol zilver en goud
» gave, zoo vermogt ik niet het bevel des Heeren
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» mijnes Gods te overtreden." Toch stond hij, nadat
hij in den nacht met den Heer gesproken had, op;
zadelde zijne ezelinne, om met de vorsten der Moabiten te trekken; en ook later deelde hij aan de
vijanden Israëls den raad mede, hoe zij dat volk tot
afgoderij zouden kunnen verleiden. En nu volgt de
geschiedenis van den geheel slaapwandelenden BILEAMI.
De tot inwendige gezigten geneigde man geraakte met
zich zelf in tweestrijd, dewijl hij God en den Mammon dienen wilde. Het geweten folterde hem. > De
» toorn Gods werd ontstoken, omdat hij henen toog,
» en de Engel des Heeren stelde zich in den weg,
» hein tot eene tegenpartij." Thans verwisselt hij
zijne subjectieve aanschouwing met den objectieven Engel, en draagt haar zelfs op zijne ezelin over, die
nu ook den Engel met het ontbloote zwaard in den
weg ziet staan, en met zijn' ruiter eene teregtwijzende zamenspraak houdt. De ezelin deed geheel naar
ezels gewoonte, gaande namelijk liever op het veld,
dan op den slechten weg in de wijnbergen , en drong
zich, gedwongen om derwaarts te gaan , zooter
zijde, dat de voet van BILEA3n beklemd raakte. Daarop
sloeg deze haar, en toen de ezelin zelfs nederviel
op den naauwen weg, daar geen uitweg te vinden
was, noch ter regter, noch ter linker zijde, toen
ontbrandde de toorn van BILEAX, en hij sloeg haar
met den stok tot driemalen toe. Eindelijk bragt hem
de ezelin tot stilstand met beschuldigingen over zijne
onbillijke behandelingen, en hij komt in zoo verre
weder tot zich zelven, dat hij den Engel ziet, in plaats
van de ezelin. Maar het geweten folterde hem; hij
beleed zijne zonde, en bood zich aan, om weder
terug te keeren. De Engel echter veroorloofde zijn
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medegaan onder de voorwaarde, dat hij niets anders
spreken zoude, dan wat de Heer hem werkelijk in
de aanschouwing zeggen zou. En dit woord heeft
hij dan ook , trots alle verlokkingen en verzoekingen van
BALAK, gehouden, gaande niet meer, zoo als anders,
naar de toovenaars, maar rigtende straks zijne oogen
naar de woestijn, en geheel volgens ingeving, in
stede van den gcvraagden vloek, Israël zegenende,
deszelfs groote vermeerdering , ja zelfs de ster uit
Num. 24: 17.
JACOB voorspellende.
Deze onechte profeet had geene waarlijk goddelijke inspiraties, maar was en deed gelijk onze
magnetische helderzienden. Want 1. ging hij steeds
ter zijde in de stilte, als hij waarzeggen wilde, om
zich zoo zonder uitwendige stoornis en verstrooijing
te verzamelen, iets , dat aan echte profeten nooit
eigen is. 2. Was hem, bij gesloten uitwendige zintuigen het innerlijk oog geopend, » dit zegt de hoorder der redenen Gods, die verrukt wordt, dien de
oogen ontdekt worden" 1). Immers was de Engel met
het zwaard duidelijk een gezigt, en de sprekende
ezelin was hem niets vreemds, hetgeen bij een natuurlijk waken zeker het geval niet wezen kon.
Volgens de Arabische uitdrukking, wordt BILEAM
de man geheeten met het gesloten oog 2), waardoor ook THOLUCK bewogen wordt, de geschiedenis
van BslEbAM met de magnetische extase te vergeliji) Nog duidelijker is het in de vertaling van ENNE-

MOSER, die, waar de onzen vertalen : Die verrukt wordt,

leest: wenn er niederkniet, naar den Lutherschen Bijbel.
DE WETTE leest: dahingesunken. Die H. S. des A. u.
N. T.
VERT.
2) Ook CASTELLIO vertaalt clausis oculis.

VERT.
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ken 1). 3. Wist BILEA zijne subjectieve gezigten zoo
weinig van de objectieve wezenljkheid te onderscheiden, dat de sprekende ezel hem geheel gceene
verwondering baarde, en hij , toen hij wat meer tot
zich zelven gekomen was, den Engel voor den ezel
staan zag, zich voor hem nederboog en bukte met
zijn aangezigt. 4. Bediende hij zich van zel~ere middelen, om zich in extase te brengen, hetgeen ware
profeten ook niet doen. Want hij zonderde zich
af, lettede op den invloed der plaatsen , dewijl hij
meermalen naar elders geleid werd , welligt om een
ander, aan BALAK welkomn gezigt te verkrijgen. Ook
zal hij wel toovermiddelen gebruikt hebben, want
IH. 24: 1 lezen wij » Toen BILEA31 zag , dat het
" goed was in de oogen des Heeren, dat hij Israël
» zegende, zoo ging hij ditmaal niet henen, gelijk
» meermalen , tot de tooverijen, maar stelde zijn aan5. Eindelijk waren de
» gezigt naar de woestijn."
extasen van BILEAM onbestendig en onzeker, even als
de magnetische, de beelden en uitdrukkingen dikwijls zinnebeeldig en onverstaanbaar, b. v. » God
heeft zich nedergelegd als een leeuw en als een jonge leeuw 2)." De valsche profeet toog daarna weder naar zijn land, en verschijnt eerst later nogmaals
in het leger der Midianiten, waar hij dan eindelijk
te gelijk met hen, door de van MOSES wege tegen hen
afgezonden krijgers, met het zwaard wordt omgebragt.
i) Vermischte Schriften apologetischen Inhalts. Erst.
Th. 1839.
2) Deze plaats heeft ENNEM OSER zekerlijk verkeerd op

gevat.

Want en in het oorspronkelike en in de Lu-

thersche vertaling, de Staten overzetting en andere,

is niet God, maar Israël het naaste subject, van hetwelk
sprake was.

Num. 24: 9, Vergel. vs. 8, II. 23: 24.
VERT.
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§ 53.
iHet Nieuwe Verbond.
In het N. V. zijn eveneens vele soortgelijke droomgezigten opgeteekend. Zoo werd b. v. aan JOSEPIi in
den droom verkondigdd,

dat

miAnIA zwanger was door

den IH. geest, dat zij den ieiland der wereld zoude
baren, dat hij met het kind JEZUs naar Egypte vlugten moest om HERODEs te ontgaan, en naderhand we-

der terugkeeren naar Nazareth , enz. De drie wijzen
ontvingen in den droom het bevel, om niet van Bethlehem naar IIERODEs,

maar langs een' anderen weg in

Ook de Apostelen ontvinhun land weertekeeren.
gen hunne gezigten in den droom , b. v. dat PAU.LUS
naar Macedonien moest henen gaan; dat hij niet vreezen inoest, maar spreken en niet zwijgen. Hand. 18:
9; 23: 11; 27 : 23.
Wat nu de in den Bijbel vermelde wonderen van
CHRISTUS en zijne jongeren betreft,
ook deze mogen al in een of ander opzigt met de magnetische
uitwerkingen kunnen v-ergeleken worden, wij zijn er
echter verre af, dezelve hiermede te vereenzelvigen of
op ééne en dezelfde lijn te plaatsen. Want oogenblikkeljke genezingen van lammen , blinden , kreupelen enz.
door oplegging eener hand , of het uitspreken van een
woord , zoo als de opwekking van LAZARus , die gestorven

was, is geheel iets anders, dan de uitwerking, die het
magnetismus te weeg brengt. Eene uitvoeriger opsomming der verschijnselen en heilzame wonderen des
N. T., als mede eene naauwkeurige vergelijking derzelve met de verschijnselen van het magnetismus , hier
overslaande, en op de meer uitgebreide aanwijzing
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derzelve in mijne geschiedenis van het magnetismus verwijzende, zal ik evenwel in de volgende afdeeling nog
met eenen kritischen blik op dit onderwerp terugkomen.

§ 54.
De Orakelen.
Wanneer wij ons tot onderzoek der geschiedenis
van de orakelen begeven bij de Egyptenaren, Grieken
en Romeinen, dan treffen wij daar, zoowel de verschijnselen, als ook de wijze van behandeling aan,
welke met die van het dierlijk magnetismus bijna altijd volkomen overeenstemmen. Dewijl echter dit onderwerp in lateren tijd reeds elders met groote vlijt
is bearbeid, zal ik mij bepalen tot mededeeling der
resultaten, en van de oudere schrijvers slechts eenige
plaatsen ten bewijze aanvoeren 1).
Deze orakels bestonden namelijk daarin, dat zieken meestal in gemeenschappelijke inrigtingen of tempelen opgenomen en door de priesters van de eene of
andere godheid werden behandeld. De zieken plagten in die tempelen inteslapen, en dan in den slaap
hunne eigene ziekte, en de geneesmiddelen, zoowel
ten behoeve van zich zelve, als van anderen te voorspellen, zoo als zij ook allerlei andere aan hen gerigte vragen beantwoordden. De slapenden waren in bei) Men vergelijke hier, behalve de Schriften van WOLF,
Vermischte Schriften und Aufsâtze. Halle. Der Tempelschlaf etc I802.

Beitrag zur Geschichte des magn. Som.

nambulismus aus dem Alterthum.
Sept.

1787, nog

KINDERLING

Berl.

Monatschr.

der Somn. unserer seit

mit dem Tempelschlaf verglichen. Dresd. 1788, alsmede
Geschichte des Magnetismus, van ENNEiOSER.
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paalde vertrekken en wel in de plegtigste stilte aan
hunne eigene aanschouwingen en den omgang metde
Goden overgelaten. Dan deelden de priesters hun bij
het ontwaken de voorgeschreven geneeswijzen, als
van God ingegeven bepalingen, mede. Want de zieken-hadden alsdan geene herinnering van het in den
slaap gebeurde. Ook werden hunne gezigten door de
priesters verklaard, want de slapenden zagen ook
toenmaals enkel zinnebeelden, en bedienden zich ook
het liefst van beeldrijke en dubbelzinnige uitdrukkingen. Menigmaal spraken zij in verzen en somtijds
ook in andere, als de hun eigene, talen, even
als wij dit bij onze slaapwakenden hebben opgemerkt.
Zoo zegt PAUSANIAS 1) van het Orakel te Thebe,

dat

hetzelve eenen vreemdeling, niet in het Grieksch,
maar in eene Barbaarsche taal had aangesproken.
Hetzelfde deelt ook HERODOTUS mede 2).
Nogthans waren er ook toenmaals zieken in de
tempelen, die niet sliepen , en tochli, raad van anderen erlangende, genazen; anderen, die trots alle aangewende moeite geheel niet genazen, en in dit geval
werden zij , als verworpelingen der Godheid, uitgesloten. Zoo wel in Egypte, als in Griekenland en
Rome, bediende men zich in den eersten tijd van
deze gave der voorspeling, enkel in ziekten. Eerst
later werden de Orakelen ook bij andere, b. v. politieke aangelegenheden, geraadpleegd. En van daar
ontleent de roem der Orakelen en Godspraken zijn'
oorsprong.
Wil men nu deze verschijnselen, die zoo veel
i) Boeotic. c. 23.
2) Uranu. c. 135.

8

-114-gelijkheid hadden met die van ons magnetismus, leeren kennen, men behoeft zich dan slechts tot de
gezamenlijke oude geschiedschrijvers te wenden, onder welke het genoeg zij:

nnRODOTUS 1) , STRABO 2),

PLUTARCIIUS 3), PAUSANIAS 4) , SUETONIUS 5), CICEno 6), PLINIUS 7), VIRGILIUS 8), en OVIDIUS9), te
hebben opgenoemd, en van welke wij hier ter nadere bevestiging eenige plaatsen zullen aanvoeren.

De Orakelen in Egypte.
Behalve den ouden prachtvollen tempel van BELUS

te Babel, waar,

volgens HERODOTUs,

elke nacht

eene godgewijde vrouw op een hemelsch bed sliep,
en een ander Orakel aan de Kaspische Zee, waarvan
STRABO melding maakt,

vindt men in Azie geene zul-

ke tempelinrigtingen, als er in het oude Egypte
werden aangetroffen. Daar was eene groote menigte
derzelve aan verscheiden Godheden toegewijd, maar
die van Isis, Osiris, Serapis en Apis waren de voornaamste.

Ten

tijde van GALENUS

noemde men Isis

nog een algemeen geneesmiddel, en HIorus,

1) Iistor. . I. c. 144, etc.
2) Geograph. lib. 17, 67.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

De Iside et Osiride, de oracul. Asiat.
Graeciae descriptio Boeot.
De vita Imperatorum.
De divinatione et de Natura Deortum.
Historia Natur, lib. 28.
Aeneid. lib. VII, vs. 89.
Metamorph. 1. I5, vs. 650.

die ook
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werd, heeft, volgens HERODOTUS 1),
de geschiedkunde en het waarzeggen van zijne moeder Isis gelcerd. De beroemdste tempelen waren die
van Isis, te Memphis en Busiris, en de tempelen van
SERAPIS, te Canopus, Alexandrië en Thebe. In deze tempelen werden de zieken neergelegd, om in
den slaap en den droom verschijningen der Godheid
en opgaaf der geneesmiddelen te erlangen.
» De
APOLLO genaamd

zieken ,"

zegt PLUTARCHUS,

» werden in de tempelen

gebragt, waar zij door aanraking der Priesters in eene
soort van slaapzucht werden verplaatst en alzoo van
hunne ziekten genezen." En STRABO vermeldt, dat
in den tempel te Canopus eene menigte van gewijde tafelen, aangaande zulke wonderkuren, waren
opgehangen.
Te Alexandrië werd de tempelslaap
zeer veelvuldig beoefend en de zieken wel bij uitnemendheid van hunne kwalen verlost. STRABO zegt:
» daar gebeuren vele medische wonderen, aan welke
» de beroemdste mannen gelooven en voor zich zelve
» en anderen den tempelslaap bevorderen."
Bekend
is ook de geschiedenis van Keizer VESPASIANUS, die
op aanraden van dien God , in den tempel, eenen blinde met speeksel bestrijken en eenen lamme met de
voeten aanraken moest, - zoo dat hij , dit na eenigen aandrang eindelijk toegevende, beiden genas 2).
Te Canopus deelde SERAPIS ook raad mede aan afwezenden,

volgens het getuigenis van STRABO.

De priesters bereidden de zieken gedurende langen tijd ligechamelijk en geestelijk voor, eer zij in
het binnenste van den tempel werden toegelaten.
i) Lib. II, c. 144.
2)

SUETON, in Vespasiaf.

8*

TACITUS Hist. 1. IV , c. 8.
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Stilzwijgen was eene hoofdwet in den tempel van
waarzeggende godheden.
Reeds in de voorhoven
werden de beelden van het zwijgen ten toon gesteld,
namelijk een op de lippen gelegde vinger. In de
tempelen zelve werden de zieken berookt,
gezalfd , gebaad en voornamelijk bestreken en gewreven, waarvoor zij in lateren tijd bepaalde instrumenten (xystra) uitvonden. Voor liet slapen en voorzeggen waren, volgens PLUTARCHUS, ook toenmaals
reeds jongere menschen, vooral jongens, geschikter,
weshalve deze ook somtijds voor Goddelijk gehouden
werden.
Dat ook de wijze van behandeling bij de priesteren aan die van het magnetismus gelijk geweest
is, daarvoor schijnen verschillende gevondene mystische figuren te pleiten, b. v. handen op hoofd en
maag gelegd, zoo als de bronzen handen aan SERArIS en Isis toegewijd, te vinden op de wijtafelen bij
ONTFAUCON 1), van welke de drie eerste vingeren uitgestrekt zijn en naar den zieke gerigt ; ook de raadselachtige handen bij APULEJUS 2). Soortgelijke voorstellingen op Talismans en Mumiieën treft men aan bij
MONTFAUCON

en DENON 3),

waar staande figuren nu

eens de voeten en het hoofd, dan weder de zijden
en de dijbeenen bij liggenden aanraken.

I) Antiquité explique.

Tom. II, p. 330, 242 , Tab.

37, suppIem.
2)

Metamorph. 1. II.

3) Voijage d'Egypte. Toinm. III, p. 179-
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§ 56.
De Orakelen in Griekenland.
In Griekenland was het waarzeggen, door middel
van voorspellende droomen, deels bij enkele fainiliën
reeds in den vroegsten tijd, deels later in de tempelen, met religieuse geheimenissen omsluijerd. liet
kwam aldaar nog veel menigvuldiger en merkwaardiger
voor dan in Egypte, hoewel, volgens het getuigenis
van HERODOTUS 1) , de Grieken van daar hunne gods dienstige handelingen ontleenden. Ook hier was eene
menigte van tempelen aan verschillende godheden gewijd,

van welke de Orakelen van AESCULAPIUS te Epi-

daurus en Pergamus, die van APOLLO te Delphi, het
Orakel van AmPIIaRAUS te Oropus, TROPHONIUS en a. a.
HIERODOTUS vermeldt, dat
de beroemdste waren.

het oudste Orakel te Dodona bestond, en reeds noMERIUS bezingt liet als eene geheel geordende inrigting 2). Ook hier was de tempelslaap ( yvocr'l;)
een zeer gewoon veren het waarzeggen (gzvyTxii)
schijnsel, en in de tempelen waren ordelijke slaaphuizen gemaakt, waar de zieken de uitspraken der
Goden in hunno droomen vernamen, en daartoe
door de priesteren op doelmatige wijze werden voorbereid. Alleen de priesteren wezen gemeenlijk de
dagen aan, op welke men het Orakel vragen moest,
zoo als ook onze slaapwakenden niet altijd helder
zijn, en gewoonlijk vooruitzeggen , wanneer zij weder
helder zullen worden.
i) Lib. II c. 50.
I/iad. 16, vs. 233.

2)

-
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Zoo was te Epidaurus, om slechts het gewigtigste
voor ons doel optenoemen, de zeer beroemde tempel
van AESCULAPIUS, van uit welke zich de tempeldienst,
volgens PAISANIAS, over een groot gedeelte der oude
wereld verbreidde. Derwaarts namen geheele scharen
van kranken hunne toevlugt, om door goddelijke
droomen verlicht te worden en hunne verwoeste geDe tempel was in een
zondheid te herkrijgen.
zeer bevallig oord, op eene hoogte gebouwd, met
lustwaranden en heilige bosschen omgeven. In derzelver voorhoven waren de zinnebeelden van het geluk, den droom en den slaap opgehangen. Achter den
tempel stond liet huis des slaaps voor de zieken, en in
de nabijheid daarvan een marmeren bad. In liet binnenste des tempels werd niemand toegelaten, en zij,
die denzelven wilden naderen , moesten eerst in eenen
nabijgelegen tempel worden voorbereid. Dus verre
PAUSANIAS.
Verder moesten de zieken eerst vasten en
beloven, om alles te vervullen, wat hun werd aanbevolen. Daarbij toonden de priesters aan de zieken
in de voorhoven de goddelijke beelden en wijdingstafelen, om hunne opmerkzaamheid te spannen.
Heilige gebeden werden verrigt en liederen opgezongen. Vervolgens werd er geofferd, meestal een
liet baden was, als het ware, de kuur, die
ramn,
voorafging en eene onmisbare voorwaarde. Ook het
waterdrinken mogt niet verzuimd worden. Zoodat
» door de wonderbron te Pergamus zelfs de stomme
,zijne spraak weder kreeg, en diegene, welke de
» heilige wateren dronken, ook plagten waar te zeg» gen" 1).
i)

otio
ARISTIDES 01

i/ PutC;te

eCSCliapii.

-
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Deze baden waren met wrijvingen en verschillende
manipulaties verbonden. Vervolgens werden de zieken met verschillende, menigmaal zeer zaamgestelde
reukmiddelen bewierookt en daarna in het slaaphuis
gebragt, waar zij dan op een ramsvel of in een bed
sliepen. Dit een en ander geschiedde, volgens PAISnixAs, meestal des nachts, met uitgedoofde lichten
in de plegtigste stilte en donkerheid, zeker dewijl
geruisch en licht hen, even als onze somnambulen,
stoorden.
Dan droomden zij en voorspelden voor
zich zelve en anderen doorgaans in rijm. Zoo hoorde
ARISTIDES in dichterlijke taal geheele levensregelen
opgeven. Hunne visioenen in den droom waren doorgaans het beeld eener godheid, die zich met den
zieke onderhield , en hen de toekomst onthulde.
Maar niet allen sliepen , en van degene, die sliepen,
waren niet allen droomers en waarzeggers 1). De
artsenijen en andere dingen verschenen hun, of in derzelver ware gedaante , of in allegorische beelden , die
eerst door de priesteren werden verklaard. In vele
tempelen waren zelfs bepaalde uitleggers voorhanden,
zoo als ons HERODOTUS en PAUSANIAS vermelden. Doorgaans verordenden zij eenvoudige middelen met eene
doelmatige levenswijze, soms echter ook de sterkste
heroike kuren, sterke aderlatingen en koude baden.
De kuur duurde meestal een' langeren tijd, en de
tempelslaap moest dikwerf herhaald worden. Dikwvijls hielp het ook geheel en al niet, zoo als ARNOmIus dit nog bevestigt 2) van » teringachtigen , die ge» heel geene middelen vonden,

ook als zij alle go-

» dentempels hadden afgereisd."
I) Philostrat. de vita Apo!laiii 13. I.

2) C'wtra Gentes.
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Met de herstelling der zieken werden aan de Godheid offers en geschenken gebragt, en de beschrijving
(der ziekte, benevens de daarbij aangewende middelen, op tafelen en zuilen opgeteekend en in den tempel achtergelaten.
Bij het orakel van APOLLO te Delphi was dit
merkwaardig, dat PYTHIA, op een' drievoet gezeten,
waarzegde, opgewekt door onderaardsche dampen,
die uit de diepte opstegen 1). Daarbij geraakte zij
menigmaal in woede en stiet, terwijl zij zich de haren
uitrukte , met eenen schuimenden mond , hare waanzinnige woorden uit. Hoogst merkwaardig is het, dat men
die PYTITIA, ook de waarzegster noemde, uit het
onderlijf 2). PrTHIu zelve kreeg men niet te zien,
en de vragende moest in een nabij gelegen vertrek
op het antwoord wachten, hetwelk hier meestal in
verzen volgde. Daarenboven werden slechts jonge
meisjes uit de lagere volksklasse tot den dienst des
waarzeggers bestemd, volgens PLUTARCHUS. De antwoorden strekten zich niet alleen tot de verschillendste soorten van vragen, maar ook tot de
meest verwijderde wereldstreken, uit.
Van de overige Orakelen geldt meer of min hetzelfde, wat hier van die van AESCULAPIUS en APOLLO
gezegd is. Vele van dezelve , vooral in Boeotie , hadden zich in onderaardsche holen gevestigd , en werden aldus door de dampen der aarde, zonder kunst,
voor het waarzeggen toebereid. Behalve het Castalisch hol van PYTHA , waren er meerdere slaap-ver-

i) Terrae vis Pythiam Delphis incitabat naturae sibyllatu.

CICERO.

2) Ventriloqua vates,

btpi.avn,

ycperpiPh&o.

wekkende wateren. lHet water, dat orakelen uitlokte, verkortte, volgens PLINIUS, 1) in de grot van APOLLO te Kolophon, het' leven. SENECA 2) noemt die eigenschap van de rivier Lyncestius en andere meeren,
welke de ekstase of den slaap deed ontstaan, aquas
sulphureae vis, en de bron te Dodona, waar de priesteres Orakelen mededeelde, welke tegen den middag
verdroogde en tegen middernacht weder opborrelde,
blusclite brandende fakkelen uit. Dit was dus koolzuurgas. De profetische grot werkte op hen, die
het orakel raadpleegden, zoo verdoovend en ontstemmend, dat de van daar komenden er zeer neergedrukt uitzagen. Van daar het spreekwoord over een
duister gezigt : » hij heeft eene waarzegging gehad in
» lihet hol van TROPHONIUS."

S 57.
De Orakelen in Rome.
lbhalve de vele van zelf zich openbarende somnambule verschijnselen bij enkele personen, zien wij
ook bij de Romeinen den droomslaap 3), op dezelfde wijze als bij de Grieken en Egyptenaren. Zij toch
hadden eenen tempel van AESCULAPIUS op het eiland
van den Tiber en een' tempel van SERAPIs en een'

tempel van Isis op het veld van Mars.

Buitendien

i) Lib 2 c. 103.
2) Quaest. Nat. Lib. 3 c. 20.
3) Incubatio. ,, Incubare dicuntur proprie hi, qui dorincubatJovi,
,,niiunt ad accipienda responsa , unde ille
,,i. e. dorinit in capitolio, ut responsa possit accipere"
sERVrs supIa irgilium:.
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huldigden zij ook nog andere medische godheden,
zooals HERCULES en MERCURIUS volgens LIVIUS; en
noemden MINERVA met den bijnaam van waarzegster ! 1).
PODALIRIUS werd reeds zeer vroeg in Daunie vereerd. Van hein zeide men : » Zij wieschen zich in
» de vloeden van den Althaenus en hoorden , slapende
» op vellen, de ware orakelen van den Godenarts."
den ziener in de Ilias, moet
Ook aan KALCHAs,
in Daunie een heiligdom zijn toegewijd geweest. Daar
werd aan droomenden geantwoord en viel aan vragenden,
op vellen van eenen geofferden ram, profetische ingeving te beurt. De Latiers vroegen eveneens antwoorden van het Faunus-orakel: 2)
De priester, die gaven der godheid wil wijën ,
Gaat onder de plegtigste stilte bij nacht,
Op huiden van schapen , geofferd, zich vleijeii,
Ziet slapend veel wond'ren van godlijke kracht,
En hoort dan, in zaal'ger verbindt'nis getreden,
De stemme der Godheid, uit d' afgrond beneden.

§ 58.
De Sibyllen.
Van even groot gewigt, als de Orakelen, is bij
de Romeinen ook de geschiedenis der Sibyllen, die
eveneens in ziekte en bij algemeene staatsaangelegenheden om raad gevraagd werden 3).
Men verstond onder Sibyllen voorspellende vrou-

1) Fatidica medica.
2) Virgil. Aeneid. VII. 86.
3) Vergel. mijne Geschickle des Magi. s. 549 etc.
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wen, die door haren geest van waarzeggen toekomstige dingen verkondigden 1). Onder deze hadden vooral de uit Persie afstammende Sameta, de Libysche,
die van Cuma (de beroemdste van allen) , de Erythraeische, de Samische e. aa. een' grooten naam. Zij hielden zich meestal in holen op, waar zij waarzeiden,
en hare namen op anderen overdroegen, die dan na haren dood hare plaatsen innamen. Van daar de meening ,
dat eene Sibylle soms verscheidene eeuwen telde.
Naar dezelve zijn de Sibyllijnsche boeken genoemd,
die, naar men meende, hare gewigtigste oorspellingen behelzen, en zoo belangrijk geacht werden, dat
zij zorgvuldig in het capitolium te Rome door eenige
wachters bewaakt, en in ziekten of andere aangelegenheden geraadpleegd werden.
Dat de Sibyllen in een' toestand van natuurlijk
slaapwaken verkeerden, welke deels door den damp
der aarde in de holen veroorzaakt werd, deels zelfs
gevolg van krampachtige zenuwontstenmingen en hysterische aanvallen was, bewijzen genoegzaam de berigten , aangaande haar opgeteekend. Wij willen daarvan
het een en ander opgeven.
Als de Cumacische Sibylle mondeling antwoorden
gaf, dan was zij in de hevigste beweging, even als
eene hysterische zieke.
VIRGILIUS beschrijft dezen
toestand meesterlijk 2).
De
De
De
De

profetes omlaag laat vreemde dingen hooren,
kleuren van 't gelaat gaan straks geheel verloren,
haren hangen los, de borst zwoegt op en neer,
volle boezem hijgt en zwelt al meer en meer.

i) Sibylla est puella, cujus pectus numen recipit. PEITrTus de Sibyllis libr. III.
2) Acneid. libr. 6 vs* 46-4n , 77-79.
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Ja, als men ihaar zoo hoort, al razende in haar hol,
Dan is 't, als wilde zij,

in overmoed,

APOL,

Den God, zoo groot van naam, in magt zoo hoog geprezen,
Verdrijven uit de borst, dat ongeduldig wezen.
Hier zijn ook de vreesselijke en menigvuldige
krampen, die bij onze somnambulen "zoo dikwerf
voorkomen, meesterlijk geteekend.
De Sibylle beschrijft dezen toestand zelve geheel aan onze gemagnetiseerden gelijk: 1).
»Ik ben geheel gestrekt, en mijn ligehaam is
» verdoofd, zoodat ik niet weet, wat ik zeg. Maar
» God beveelt mij te spreken, en daarom moet ik
» dit gezang aan een ieder verkondigen. En als mijn
» geest na de goddelijke hymne heeft uitgerust, dan
»beveelt mij Cod van nieuws te voorspellen."
Deze Sibylle heeft ook volgens PLUTARCTus 2) de

uitbarsting van den Vesuvius verkondigd, welke Pompeji en Herculanum verwoest heeft.
JusTINus 3) beschrijft den slaapwakenden toestand
der Sibyllen, geheel gelijk aan die onzer gemagnetiseerden:
» Vele en groote dingen spreken zij juist en waar» achtig uit, niets verstaande van hetgeen zij zeg» gen. Want der Sibylle bleef geenszins het ver»mogen over, gelijk onze dichters dit hebben, ook
» nadat zij hunne verzen schreven, om hunne ant» wootden te verbeteren en te beschaven. Maar op
lhet eigen tijdstip der aanblazing speelde zij hare
»rol uit, en na het verdwijnen van het instinct,
I) BLONDEL, Traité, de la Créance des Pères á l'occasion de l'Esprit attribué aux Sibylles. 1652 p. 25, 64 etc.
2) Cur Pythia non amplius reddat oracula.
3) Admonit. ad Graecos.

-
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» was ook de herinnering der woorden geweken."
Dat de Sibyllen even als onze slaapwakenden nu
eens met klare woorden , dan eens in geschrifte , dan
weder door teekenen en aanduidingen spraken, getuigt SERVIUs (ad .laronis verba) met duidelijke
woorden :
» Op drieërlei wijze voorzegt zij de toekomst , door
» de stem, een geschrift, of een teeken. Zij bezingt
» vreesselijke omwentelingen en loeit in haar hol, het
» waarachtige met het duistere vermengende."

S 59.
Gelijksoortige behandeling als de magnetische.
Men indt ook duidelijke sporen van eene aan het
magnetismus gelijke wijze van behandeling, b. v. het
aanraken en strijken met de handen. Ilierdoor heeft
men regt aantenemen, dat, behalve het natuurlijk
somnambulisnus, ook een kunstmatig slaapwaken,
vooral bij den tempelslaap, wel bekend was en bedoeld werd. Even als men in verschillende landen,
zelfs bij de wilden, zulke wijzen van behandeling
en ook onder het volk hier en daar nog aantreft.
Zoo zegt SENECA : 1).
» Ik zoude mucius wel gelukkiger achten, die het
» vuur behandeld heeft, alsof hij zijne hand aan een'
» bestrijker had toevertrouwd."
Bij MAnTIALIS lezen wij : 2).
» De bestrijkster (tractatria)overloopt het ligchaam
I) Epist. 66.
2) III. Epigr. 82.
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» met hare bewegelijke kunst, en spreidt de geoe» fende hand over al de leden uit."
Bij PLAUTus:

1).

» Hoe, indien ik haar bij wijze van trekking aan» raak, zoodat zij slaapt!"
In de Spreuken van SOLON,

door STOBAëus ver-

zameld, leest men: 2).
Groot lijden is dikwijls uit geringe smarten gekomen,
En vruchteloos worden verzachtende middelen beproefd.
Doch wie bitter gekweld is, van booze en lastige ziekten,
Handen raken hem aan, en plotseling staat hij gezond.
Reeds BRUNCK verklaart dit van het levensmagnetismus, als hij zegt: dat men hier waarschijnlijk
dat geheim der natuur ontdekt, hetwelk in de geneeskunde wordt opgenomen, onder den naam van
dierlijk magnetismus.
Gelijksoortige dingen, deels de verschijnselen,
deels de behandeling zelve betreffende, vinden wij
in velerlei geschriften door verschillcnde schrijvers verzameld en bewaard.
Zoo behelzen de opschriftcn op de zoogenaamde
Mafaische tafelen bij GRUTEr3) verordeningen der
orakelen aangaande twee blinden, die door bestrijking
der oogen met de handen, ziende, en twee borstkranken, die door opgegeven middelen gezond werden.
Desgelijks verhaalt AELIANUS verscheiden genezingen door middel van voorschriften van SERAPIS 4),
i) In Amphitruo.
2) Zie de uitgave der Grieksche gnomici van BRUNCK.

SOLON's V. Fragm. vs. 59-62, Strasb. 17843) Deze vindt men bij WOLF t. a. pl. s. 493, SPRENEnnemoser t. a. pl.

CGEL Geschichte der Aritsneik. en

s. 575.
4) 1. g. de animalibus.
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gelijk ook, behalve de tempelslapenden en sibyllen,
eene menigte gebeurtenissen zijn opgeteekend van
personen, die in slaap of droom waarzeiden en voorschriften gaven. Bekend is de beruchte ATTIUS NAEvus, die met zijn waarzeggen de gave vereenigde,
om de gedachten van anderen zelfs te raden. Ook
TRASYLUS leest de gedachten van TIBERIUSs, en PLINItU verhaalt 1) van de moeder van eenen soldaat,
die in Spanje was, dat zij in den slaap den wortel
der wilderoos zag (rosa silvestris cynarhodon) , welken zij aan haren zoon moest zenden. Deze was
zoo even van eenen hond gebeten en reeds vreezende voor liet water, toen de brief der moeder kwam
met liet bevel, om der godheid gehoor te geven.
Hij gehoorzaamde en werd gezond.

§ 60.
De

Vedas der Indische Jraihmanen.

De oudste godsdienstboeken der Indianen, die
door sommigen zelfs voor de oudste oorkonden van
het menschengeslacht gehouden zijn, zijn de Vedas
of de Brahmanische openbaringen en het wetboek
Daarin zijn de godsdienstbegrippen ,
van Manu.
hunne wijsgeerige leerstellingen en die magische toestanden der ziel, waarin deze met de Godheid gemeenschap heeft , vervat ; ja God zelf wordt daarmede
in één geheel zoo zaamgevlochten, dat het een onoplosbaar mysterium blijft, zoo lang men het slechts
van ééne dezer zijden beschouwt. Zoodanig is het

1) lib. 25, c. 2.
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ook gebleven , tot dat men eerst in den nieuwstcn
tijd dat mnysteriumn van uit het physiologisch standpunt,
van de beschouwing der magische ziclstoestanden en
van de vergelijking derzelve met de verschijnselen
van het magnetismus, gepoogd heeft optelossen. De
analogie, tusschen het extatisch aanschouwen der
Brahmnanen en het magnetisch helderzien, is tot op
den grond aangewezen, nadat reeds vroegere reizigers,
onder anderen de arts BERNIER reeds in de 17e eeuw,
de belangrijke- overeenkomst dczer verschijnselen hebben medegedeeld. COLEBROOK 1), FR. VON SCHLEGEL 2) en WINDISCHMrANN 3) hebben dit onderwerp,
voor zoo ver het ons hier aangaat, niet alleen wat
het Psychologisch verschijnsel betreft, maar ook met
opzigt tot deszelfs motiven, duidelijk opgespoord en bepaald. Wij mogen dit niet geheel voorbijgaan, dewijl wij bij de beschouwing van de trappen der Brahmanische inwijding, niet alleen de verschijnselen
van ons magnetismus, in derzelver hooge geestelijke
helderheid, en pathologische misvorming wedervinden ,
maar ook daarom, dewijl wij hier veel aantreffen,
waaruit wij leeren kunnen, hoe de mensch door eenzijdigheid der middelen, door verkeerde leiding en
door de miskenning van liet ware einddoel, slechts
op bijwegen afdwaalt en een betreurenswaardig spel
van booze geesten wordt.

I) Asiatic Researches.
2) Ueber die Sprache und Weisheit der Indiër.
3) Die Philosophie im Fortgahg der Weltgesch. 2 Boek,
Indien. Van dezen laatsten hebben wij het voornaamste
ontleend.
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§ 61.
Inkioud van de Feda's en vergel'king van
de Brahma'nen met de Profeten.
Vó6r alles is optemerken, dat de geheele inhoud
der Veda's als onmiddelijke openbaring, door inspiratie der Zieners medegedeeld, wordt beschouwd.
liet woord Feda beteekent liet duidelijk (evidente)
weten in de aanschouwing. Wat de ziel in verrukking ziet, hoort, verneemt, is als het ware iets , waarvan
wij ons onumiddelijk bewust zijn , dat wij ervaren, - eene
bepaalde epenbaring. Van de zinnelijke wereld uit
kan men niets hoogers gewaar worden. Daarom is
dit dan ook rigtsnoer en wet des levens. De zieners
krijgen hunne ingevingen van de hemelsche geesten
cn van God zelven, met wien hunne ziel in de verrukking gemeenschap en eenheid heeft. De openbaringen gaan over den oorsprong, de bcstemming en den
zamenhang aller dingen, in liet bijzonder over de
eigene plaats, die de ziel des nienschen in de rangorde
der geesten bekleedt en derzelver lotgevallen. Maar
ook wat het eigen ik, de geest des menschen op
zich zelven is , wie de buiten zich zelven verplaatste en
stralende God is, dit gelooven zij in hunne openbaringen waartenemen. Zoo gewoon, zoo zeker en diep is
dat innerlijk subjectieve aanschouwen bij de Brahlimanen, dat de geheele objectieve wereld , zelfs God en de
Geesten in hen opgenomen worden , en nict meer , zoo
als bij mozEs, de Profeten en de Zieners van de Orakelen, liet uitwendige als het positief bepalende
wordt aangezien, zoo dat de Ziener zelf slechts orgaan
en onderworpen werktuig blijft. Hieruit volgt nu
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echter ook het kenmerkend verschil van de opvoedings-inrigtingen der Brahmanen, zoo wel met betrekking tot de motieven en middelen, om zich in het
magisch aanschouwen te verplaatsen, als ook met betrekking der godsdienstige geheimenissen, werkingen
en betrekkingen van het psychologisch leven. 1.
De Brahmaan brengt zich door eigen wil en zelf
uitgekozen middelen in extase en vereeniging met
God. MozEs en de Profeten ontvangen onverwacht
2. De
de Goddelijke roeping als zijne dienaren.
Brahmaan verheft zich eigenmagtig in een' hoogeren
toestand en verheffing boven de omgevende wereld;
hij zondert zich daartoe opzettelijk af, ja de afzondering is gebod, waaruit eene trapsgewijze verdeeling
der standen volgt, die op @le levensbetrekkingen , op
hunne vorming naar de wereld en naar den geest invloed uitoefent en eene bepaalde rigting voortbrengt.
MoZEs is meer toevallig en uit inwendige passieve vrees
in zijne afzondering. Plotseling hoort hij de roep-,
stem des Ileeren en verneemt zijne roeping in ootNiet zijn eigen
moed, zijn aangezigt bedekkende.
wil is oorzaak van de bevrijding zijns volks, en hij
zelf begeert geen voorregt.
ij zondert geene standen, maar hij zondert eene organische eenheid des
volks van het blinde Hleidendom af, en wijdt hetzelve
den Heere toe.
iij zelf is verkondiger des geloofs
aan de wereldregering van God ; der hoop op belooning en straf; van de liefde Gods en van orde en
geregtigheid der inenschen onder elkander. 3. Verachting der wereld , trotschheid en gevoel van eigen
waarde bij hunne vernedering kenmerken den Indischen Ziener; terwijl daarentegen een wijs gebruik
'an het leven, gehoorzaamheid in de dienst van
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Cod en eene bestendige herinnering aan zondige zwakheid den Profeet dringen, om Gods hulp te smeeken ,
om verlichting en kennis der waarheid deelachtig te worden, om Gods, niet eigen wil op te volgen. Den Brahmaan is de aarde eene hel, den Profeet eene school,
om door pligtsvervulling den waren vrede en de zaligheid te verkrijgen. 4. Daar zijn de Zieners zelve
wetgevers; hier zijn de Profeten kinderlijk gehoorzame leerlingen, verkondigers en uitleggers der openbaringen Gods. 5. Dair zijn de middelen, om in
verrukking te geraken, verachting, afscheiding van
de wereld en onnatuurlijke kastijdingen des ligchaams.
Hier is de wereld ingerigt tot een doelhnatig gebruik
des levens. Middelen, om in verrukking te geraken,
zijn bij den Profeet overbodig. Hij spreekt het onmiddelijk ontvangen Woord van God zonder voorbereiding en ligchaamspijnigingen uit, deelt het mede,
leeft met en onder zijns gelijken. 6. De inhoud der
gezigten is in de hoogste verrukking der Brahmanen
eene soort van lichtglans, waarin zij verzonken zijnde,
de wereld met hare beeldtenissen, en welligt ook de
inwendige gesteldheid des geestes, duidelijk aanschouwen, zoo als onze somnambulen. Maar hun mond
zwijgt in de zaligheid der verrukking en den verblindenden glans van eene pathologische zelfverlichting.
Van daar de vele verwarde beelden van waarheid en
bedrog; de bevindingen en herscnschimmen in afgebroken orde en onevenredige vormen; de trekkingen
en verrukkingen van ligchaam en ziel, zoo als wij ze
bij onze slapende sprekers als bliksemstralen en met
schokken zien voorkomen. Hunne gezigten zijn, zoo
als die der somnambulen, ook niet alle even geloofwaardig, en worden in derzelver juiste betrekkingen
9*

niet altijd verstaan, hebbende eerst opheldering noodig. Bij de Profeten zijn de gezigten, wat den vorm
betreft, stralen van een milder goddelijk licht, weerkaatsende op den spiegel van het rein gemoed, hetwelk deszelfs geheele persoonlijkheid behoudt en in
zelfbewuste afhankelijkheid en betrekking tot God en
de buitenwereld blijft. De inhoud der gezigten zijn
algemeene aangelegenheden des levens in godsdienstig
en burgerlijk opzigt.
De Profeet spreekt en zijne
woorden zijn leerstukken der waarheid, klaar en verstaanbaar voor alle menschen en tijden. Hij zoekt
en bezit zijne zaligheid niet in de verrukking zelve,
maar in de vreugde van zijn beroep, om het woord
Gods te verbreiden; niet in de afgesloten beschouwing, maar in de mededeeling en eigene werkzame
medewerking met zijns gelijken.
De echte Profeet
verzinkt dus niet in zijne inwendige aanschouwing of
verliest zich zelven in de wereld , maar blijft in levende betrekking tot God en zijne naasten door woord
en daad.
Eindelijk 7. Zoo als bij beide de soorten
van inspiratie de motieven en de geheele loop der
zaken verschillen, zoo verscheiden zijn ook doel en
gevolg. De Brahlimanen klagen zelve over het trapsgewijze-nederdalen des geestes van zijnen oorspronkelijken glans, overeenkomstig de op elkâar gevolgde wereldperioden in de vergankeljke natuur en in het rijk
des doods.
Zij betreuren de daarmede verbondene
ellende, de onrust, de verwildering en verdeeldheid des geestes, zoo als wij dit alles bij de naar
ligchaam en ziel wegzinkende heidenvolkeren van Indië waarnemen.
Hoe is nu daarentegen de verklaring van den geest door de echte Profeten in betrekking op godsdienst, gezellige inrigting en verbroede-

-

133 -

ring trapsgewijze toegenomen in de geschiedenis ! De
geest des Christendoms, die over liet Westen waait,
breidt zijnen vrede al verder uit, en terwijl dár,
door een onvruchtbaar aanschouwen, alles inkonv ermogen en nacht wegzinkt, worden hier door werkzame geloofskrachten bergen verzet, en door echt
Christelijke liefde in wederzijdsch hulpbetoon met raad
en daad boomen geplant, welker vruchten tot wezenlijk genot eerst voor eene andere wereld rijpen, werwaarts w j ons streven en onze gezigten hebben heen
te rigten. Het innerlijk aanschouwen is den Brahmaan des levens doel.
De echte profeet leeft in geloof en niet in aanschouwen.

S 62.
Middelen der Brahmanen om in extase te geraken.
Het eigenlijk doel van het hooger geestelijk leven
is bij de Brahmanen de beschouwing en de geestverrukking in visioenen, zoodat de ziel, volgens hun
geloof, geheel en al datgene verwerft, waarmede zij
zich uitsluitend bezig houdt, en door haar streven
en trachten zich in het wezen dier dingen bevestigt en
verliest , die haar uitsluitend ter harte gaan 1). Diensvolgens is ook de geheele wilskracht daar heen gerigt,
om zich in het gebruik van zulke middelen te oefenen, zich in magisch rapport te brengen, om alzoo
door trapsgewijze voorbereiding en wijding die hoogte
te bereiken, waarop hun Brahma zelf verschijnt,
het Goddelijk licht en woord zich met hen verI)

Zie WINDISCHMANN,

t,

a. p1.
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eenigt. De middelen daartoe zijn zeer streng: boete,
verloochening van alle zinnelijke en aardsche dingen ,
dooding van vleeschelijke begeerten des ligchaams,
ten einde de ziel los te maken van de ketenen der
wereld en haar geheel en al in de vrijheid te verplaatsen; men moet zich van alle natuurlijke betrekkingen ontdoen ; men moet zich terugtrekken van het
gedruisch der wereld en volledig afzonderen van de
onreine stammen. Men moet zijne kuischheid nacht
en dag beowaren, en vasten, om de driften geen
voedsel te geven. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en overgave aan den leidsman, die ons op deze
wijdingstrappen voert, is dus onmisbaar, om volkomene zielsrust te verkrijgen, en » het ligchaam moet
» geheel zonder eenige opwekking gehouden worden,
» aan hout gelijk, zonder iets gewaar te worden en
» zich te bewegen, terwijl alle deszelfs poorten voor
» den natuurlijken uitgang moeten gesloten blijven."
Verhaalt men nu, dat deze extatische zieners eten
noch drinken; geene natuurlijke behoeften verrigten;
den adem ophouden, zoo lang zij kunnen; bewegingloos met een op de neusspits gerigten blik, bij
allerlei weder in koude en hitte dikwijls in de zonderbaarste positien, gedurende langen tijd als een
stuk hout met de aarde ineengroeijen; zulke berigten
van reizigers zijn wel niet geheel te verwerpen. Hier toch
ontmoet men kataleptische toestanden, eene soort van
willekeurige schijndood; en bij een' volledigen stilstand van alle beweging is ook de vertering tot de
geringste hoeveelheid beperkt, ja zij worden als het
ware door de lucht onderhouden, iets, dat wij bij geljksoortige kataleptische en extatische verschijnselen
niet zelden waarnemen, zoo als wij naderhand nog

zullen opmerken. Zoo vertelt BERNIER, dat zulke
Jogi's (afgezonderde zieners), door extasen weggesleept,
bewegingloos, buiten alle indrukken der uitwendige
zinnen, verkeeren, zoo zelfs, dat steken , knijpen en
branden geen' indruk maken. Tot zich zelf gekomen,
spreken zij van visioenen en stemmen , die zij vernamen. Neemt men nu zulke geweldige, onnatuurlijke
middelen in aanmerking, om zich in extatischen
toestand te verplaatsen, dan behooren de medegedeelde verschijnselen zeker niet in het rijk der fabelen, hoewel ook veel daarvan overdreven en poëtisch
opgesierd mag zijn. Hiertoe behoort wel de beschrijving van eenen Jogi in de Sakuntala 1) » die op het
» punt staat, om zijne zoogenaamde solare Tapas
» uitteoefenen, met de oogen op de zon gerigt; zijn
, ligchaam half bedekt met een Termnilengebouw
» van klei: een bosch van planten omslingert zijn
» hals en van rondsom bedekken de vogelnesten zijne
» schouderen."
In het wetboek van mainx komen nog meer
plaatsen voor, in welke van nog andere uitwendige
middelen wordt gewag gemaakt, om het inwendig
aanschouwen te bewerkstelligen, b. v. de werkingen
van het vuur, de maan en de zon, de offerhanden
en liederen, zelfs een zekere drank , welken zij Somadrank noemen. Soma , het door de zon bestraalde,
staat in verband tot de zonnen-plant, de lotusbloern.
Haar melkachtig sap strekt als zonnedrank tot volmaking van de joga. Hletzelve moet in eenen magischen
toestand verplaatsen , die hen boven alle wereldkreitsen in het centrum verheft , in hetwelk zij , met Brahma
i) Bij WINISCHlMAN , S. 1310.
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vereenigd , alles geheel doorzien. Dit melksap vain den
Soma-drank is, volgens DE CANDOLLE, het sap van de
Asclepias acida L (Cynanclim viminale) , althans deszelfs voornaamste bestanddeel. » Dit sap is scherp en
» prikkelend ," zegt DE CANDOLLE, » en kan , in groote
In menig
» dosis gebruikt, ligt vergiftig worden.
, geval worden de zenuwen als door narkotische mid» delen aangedaan, welke beter nog als verstijvend
» kunnen beschouwd worden, dewijl zij de bewegings» kracht der zenuwen belemmeren, zonder eenen be» dwelmenden slaap te veroorzaken." WINDIscCH AN
voegt er nog bij, » dat het genot van den Soma-drank
» r eds in ouden tijd als cene heilige handeling, schier
» als een Sacrament beschouwd werd, waardoor de
» vereeniging met Brahma moest bewerkt worden;" en
dit bewijst hij dan uit vele getuigenissen van de Indische s riften, waarin- men meermalen leest, dat
zelfs Paradschapati deze melk drinkt, de essentie van
alle waarneming en voeding , de melk der onsterfelijkheid. Bij de maanoffers werd de Soma-drank met
tooverachtige ceremoniën toebereid, te midden van
zegeningen en verwenschingen , waardoor dan de krachten der hoogere en lagere werelden aan den drank
werden medegedeeld. Naar gelang van de verschillende doeleinden, werden er ook verscheiden kruiden
met het hoofdingrediënt verbonden. Men maakte ook
melding van het opium, hetwelk men te minder konde ontberen, dewijl zoowel de verschijnselen van
bedwelmenden slaap en extatische visioenen ann deszelfs werkingen beantwoorden, als de hartstotelijkheid van de Indiaansche opium-eters bekend is. Dien
overeenkomstig verhaalt ook KäIPFER, dat hij eens in
Perziën , nadat men hem eene bereiding an opiumi
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toegediend had, in eenen extatischen toestand geraakt
was, waarin hij geloofd had , door de lucht tot over
de wolken te vliegen en met hemelsche bewoners om
te gaan. Ook PROSPER ALPINUS vermeldt, dat bij de
Egyptenaren, door opium, droomen verwekt werden
over paradijsoorden en hemelsche tafereelen.

§ 63.
De dr2ie toe.standen der zicl: het waken , de droomende en de vreugder ke slaap.
De dric toestanden der ziel in deze wereld zijn,
volgens MANU'S wetboek, liet waken, de droomende
en de vreugdevolle slaap. liet waken in de uitwen(ige zinnenwereld is geen waarachtig kennen. On-wetendheid en bedwelming heerschen daar, van wege
liet verzonken zijn in de voorwerpen en de begeerte, om in derzelver bezit te geraken. Vandaar de
hebzucht, de verkleefdheid aan het vergankelijke en
handtastelijke , de schaamteloosheid in het najagen
van bedriegelijke goederen, de vermenging en de onbestendigheid van goed en kwaad, hoog en laag,
dier en mensch, ondeugd en deugd. Deze toestand
beantwoordt aan de duisternis, in derzelver verschillende trappen van het eerste ontwaken af, in liet
aardsche bestaan, tot op de levendigheid der wezens,
die doorslepen en als bevleugeld zijn in ijdele kunsten ,
wetenschappen en werken.
In den droomenden slaap heerscht nog de beeldendienst der zinnen. De ziel zweeft nog in schemerlicht rond, in hartstogt en beweging tusschen vreug<de en leed , liefde en haar, koenheid en vreeze voor
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gevaren, Het geheele leven, ijdelheid en hersenschim in deszelfs bestendige afwisseling van kleuren,
is alsdan een spel der voorwerpen, een roes, een
droomend leven, zonder ooit het ware doel te bereiken. Hiertoe behooren de liefhebbers van alles te
zien en altijd regt te hebben, de strijdlustigen in
woord en daden, de heerschzuchtigen en de hof brahmanen, de zangers en uitlokkende verleiders. Nogtans zweven zij toch reeds in den overgang tot het
ware ontwaken in de wereld van Brahma. De vreugderijke slaap opent eerst het ware licht der kennis,
en het regte waken is het zien van een licht , hetwelk
onzigtbaar en voor het gewone oog ontoegankelijk is.
Hier is het inwendig oog geopend en het zien niet
meer het zinnelijke, aan toeval en zonne prijs gegeven, bedriegelijk aanschouwen, maar het is een
helderzien, juistzien , een .doorien van den geheelen magischen kring van den omvang tot in liet mid..
denpunt. Ware kenteekenen van dezen toestand zijn:
reinheid , boetvaardighcid , volledige verloochening van
al het aardsche en onbedrieoelijke kennis van den waren geest, van den geheel en al wakenden Brahma
in onbelemmerde klaarheid. Deze vreugdevolle slaap
heeft echter verschillende graden van inwendig waken,
waarin de slapers in diepen slaap verzonken, en als
in eenen droomenden slaap aan de zigtbare wereld
zijn onttrokken. Onmagt, rust en halfontsloten inwendige zin heerschen ook in den droomenden slaap,
en alle menschen vervallen daarin dagelijks; maar
daaruit weèrgekeerd weten de minsten daarvan iets,
en vallen ontwakende in de buitenwereld weder in
dezelfde onwetenheid terug.
Wij zien hier eene voortreffelijke beschrijving van
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den zielstoestand des nienschen, in deze drievoudige
afdeeling in het algemeen, en in derzelver slapende
toestanden. Ook komt de verdeeling in droomenden
slaap en vreugderijken slaap volkomen niet de onze
overeen, en beantwoordt aan het lagere slaapwaken
en helderzien. Wij willen nu de verdere vergelijking
van de speciale verschijnselen nog wat naauwkeuriger voortzetten.

§ 64.
letl ontstaan en de voorwaarden van het slaapwa.
ken b j de Brahmanen.
Volgens een verhaal in de Upanischade 1) antwoordt een der oude wijzen op de vraag: Welke toch
wel in een' persoon, die slaapt, de kracht zij, om te
waken en droomen te aanschouwen, en waar de plaats
der vreugde zij ? - op volgende wijze: Als de zon ondergaat, gaan hare stralen in de kern terug; op dezelfde wijze vallen de zintuigen in het Mlanas (den
grooten zin) terug. De persoon ziet niets, hoort niets,
riekt niets, smaakt en gevoelt niets, spreekt niets,
grijpt niets met de hand aan en heeft geene zinnelijke
begeerte. Zulk een persoon is Supta (in slaap). Maar
binnen de stad van Brahma (in het ligchaam des slapenden) zijn dan de vijf Pranas (volgens COLEBROOK
de inwendige levensadem en de lichtende schaduw
van alle elementen) lichtgevend en wakend. Zoo lang
de poorten des ligchaams nog open staan en het hart
in de kreitzen (Ier uitwendige zinnenwereld rond1) Zie wVINDISCIIMAN 1. f.
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ontwaakt geen wezenlijk ik; want de zintuigen staan dan gescheiden en enkelvoudig. Worden
zij echter in het hart terug getrokken, dan treden zij
in gemeenschap (het wordt dan een gemeenzin) , en
de mensch herwint zich zelven in 't licht van die pranas. Hij is bij gesloten poorten van het ligchaam
en in diepen slaap - ook bij volledige verstijving en
ongevoeligheid - inwendig wakend en geniet de vrucht
der kennis van Brahma telken dage ten tijde van den
zaligen slaap.
Daar ziet hij dan, wat hij wakend
deed en zag, op iedere andere plaats alles op nieuw,
alles te zamen, geziene en niet geziene dingen; gehoorde en niet gehoorde; bekende en niet bekende.
En dewijl Atma (de geest op zich zelf) zelf oorzaak
van alle handelingen is, zoo verrigt hij nu in den slaap
als 't ware alle handelingen en neemt zijne oorspronkelijke gedaante (de nadenikende, steeds wakende
werkzaamheid) weder aan. Om nu daartoe te geraken, moeten de zintuigen en zinnelijke begeerten gesloten zijn, ook van binnen in het ligehaam moet deze
magt in de poortaderen intreden en de gal het uitvloeijen beletten: » Want liet Ianas bindt dan die
» ader, die de weg der begeerte is, en de slapende
» ziet dan geene droomen meer, maar wordt geheel
> Alma, lichtaartig, en ziet de dingen zoo als zij zijn.
» HIij werkt redelijk en volbrengt alles."
Hier hebben wij 'de zeer merkwaardige, duidelijk
uitgesprokene leer van het ontstaan en de onderscheiding van liet slaupwaken en het hooger helderzien,
van de voorwaarden voor het inslapen en het terugtrekken der uitwendige zinnen-werkzaamheid af, tot
op het onmiddelijk inwendig aanschouwen, betwelk
eigenlijk eerst het regie waken en ongestoord bewustzweeft,
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zijn des geestes is, terwijl het zinnelijk , gewone w·
ken slechts in droom en bedrog bestaat. De opinerking over liet sluiten van de poortader en de werking der
gal, getuigt ook van eenen diepen blik in de physiologische oorzakelijke betrekkingen, namelijk , dat van de
beroering der gal en de kranke verstoringen van de
poortader, welke zoo menirgmaal de somnainbule verschijnselen vergezellen, de bedriegelijke droomen en
wisselvallige beelden en gewaarwordingen afkomstig
zijn. Tot een hooger en zuiver aanschouwen behooren dus ook wezenlijk, behalve de uitwendige stilte en
de kalme zielerust, de gestilde bewegingen der ligchamelijke sappen. De hoogste beschouwing mag door
geen vleesch en bloed , urine of excrement enz. gehinderd - worden. Van daar het sluiten van de poorten des ligchaams, het zich onthouden van alle spijze
en drank, om van alle banden zich te ontslaan en zoo
nabij mogelijk te komen aan de volkomene bevrijding, het algeheele verdwijnen , den dood. Want
volgens liet Indisch geloof is het hoogste helderzien
in den slaap of in onmagt of in de nabijheid van den
dood nog altijd nict de volle goddeljkheid, zoo als
dezelve eerst bij den wezenlijken dood verkregen wordt.
Eerst in den dood wordt de afgescheidene één met
Brahma , als de droppel met den oceaan.

§ 65.
De zon- en maankinderen hebben overeenkomst met
de helderzienden en slaapwakenden.
Zulk eene tweevoudige verdeeling in eenen lageren en hoogeren graad van zien wordt bij de Indi-
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enen ook door derzelver zon- en maan-vereering be-.
vestigd.
De zon is de goddelijk vereerde Isvara =
» Brakma - de verbreider van alle licht, de ver» lichting van al wat leeft. Het ware doel van hun
» verlangen is de zon, en de ware vereerders hecten
» ionnekinderen, - die lichten = Brahmanen. Tot
» hen , hare ijverige dienaren, laat zich de zon goed» willig neder, of trekt hen tot zich op, en zij wor»>den in de geestelijke toewijding aan de zon verrukt
» en in zulk eene verrukking met alle werelden in
» een magisch rapport verplaatst, zoodat hun geest» volle blik alsdan in de grootste reinheid en klaar» heid, zon, hemel, lucht en aarde ziet." » De toe» stand van den helderzienden Jogi op den hoogsten
» trap is, met betrekking tot kennis en wilskracht,
»van zijn ligchaam zoo vrij, dat hij als het ware
» buiten hetzelve leeft, en met helderziende bewustSheid en de herinnering van hetgeen hij gezien en
»ondervonden heeft, ook in het openbare leven te
» voorschijn treedt." 1). Door middel van deze gemeenschap met de zon , wordt deze hun ook het orgaan der wereldsympathieën en van de wederkeerige
gemeenschap met het heelal. De zon werkt door
hare weerkaatsing op de maan, ook middelijk, door
deze laatste.
Alsdan is hare magt milder, zachter,
minder geschikt tot opwekking van het hoogste leven.
Van daar, dat dan ook het geestelijk leven
meer op de lagere trappen van den droom verkeert,
dewijl de magt en werking van de maan meer op
de sappen des ligchaams en derzelver omloop werkt.
De zon- en maankinderen, als vereerders dezer ge1)

WINDISCHMAN,

1. 1.
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sternten, loopen door de geheele geschiedenis van
Indie heen, en de vereerder van de maan volgt zijnen God door den stillen nacht niet minder na, dan
de vereerder van de zon. Gelijk echter het vrouwelijke tot liet mannelijke in betrekking staat, en de
maan aan de zon is onderworpen , zoo is het ook
met de magische verheffing tot extase. De ziel komt
alleen in de volkomenste bevrijding door de maan
tot de wereldzon. Anders moet zij weder op aarde
nederdalen, en is op nieuw aan de gevaren der be» Bij de zonnekinderen is,
goocheling blootgesteld.
» dien ten gevolge, ook de helderziende toestand de
» heerschende, bij de maankinderen de somnambule
meer onligtoestand. De eersten zijn vrijer,
» chamelijk; deze nog meer aan het ligchaam ge» bonden en droomend."
De werking van de maan
is naar den aard harer vereerders, die intusschen van
de zonnekinderen, vooral in de wijze van offeren, veelvuldig verschillen, gewijzigd. Zij bestaat in verlichtin o van gemoed, vruchtbaarheid van al wat leeft,
gedijen van de kiem enz.
Evenwel bewerkt zij
ook verwarring, droefenis, krankheid en dood. De
'werking der zon heeft overal meer het solare karakter
van hoogere energie, doch treden ook de contrasten
van licht en duisternis, zoo wel in het natuurlijke als
geestelijke, scherper te voorschijn 1).
Hier hebben wij nu de eenvoudige, minder in de
bijzonderheden en trappen van het slapend leven zich
verdiepende beschrijving, als ook dat zeldzame
verschijnsel van den overgang van het helderzien
in het wakend leven; daarenboven nog de fijnere
I)

WINDISCInMAN 1. 1.

-lI1
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opmerkingen van de speciale invloeden van zo en
maan. Men let veel te weinig op de werkingen dezer magtige hemelligchamen, en slechts nu cn dan
wordt men, bij zeer opvallende verschijnselen, iets opmerkzamier. Ik wil hier slechts aan den invloed van
de maan herinneren , welken tuinlieden en landbouwkundigen beter kennen, als zij bij het zaaijen
en oogsten van zekere zaden en vruchten, bij het
vellen en schillen der boomen, ten einde het spoedig
verderf te beletten, zoo naauwkeurig op de maan
achtoeven. De invloed der maan is vooral in de
keerkringslanden ook op de dierlijke natuur en het
menschelijk ligechaamn veel algemeener bekend. Alle
periodicke ziekten , zelfs de pest, nemen met de verwisseling der maan af en toe. Bij ons wil men
slechts in enkele ziekten , vooral van het zenuwstelsel, soins nog een zekern invloed laten gelden. Als
intusschen reeds gezonde menschlen de werking van
de mniaans-verandering bespeuren en b. v. de slaap
vooral bij volle man ligter gestoord wordt; als men
de periodieke verschijnselen niet alleen bij de nachtwandelaars, bij geesten, kranken en koortsachtigen,
bij kinderen en het vrouwelijk geslacht enz. bijna altijd zonder groote opmerkzaamheid toch waarneemt;
als lijken , die tegen volle maan boven de aarde staan,
ligt tot bederf overgaan; - men kan zich dan wel
niet verwonderen , dat men reeds van ouds her aan
de maan eene zoo magti3e werking heeft toegeschreven ; te meer, dewijl vooral personen, die aan kwaadsappigheid en klierziekten laboreren , derzelver werkingen ervaren, en de opene bestraling der maan in het
gezigt beweging, trillingen en trekkingen veroorzaakt.
Deze meer hevige werkingen zijn in Indië veel
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bekender, en het is van daar, dat zij ook niet zonder invloed en gevolg op de verbeelding der menschen
konden blijven, zoodat zij haar als 't ware in hare
verschijnselen en wandelingen volgen en met allerlei
ceremoniën offeren. Op het slaapwaken heeft echter de
zon, en vooral de maan , een' zeer beslissenden invloed.
Ik wil hier de bijna eenstemmige bevindingen van de
waarnemers niet speciaal opnoemen, maar verwijs
alleen op de geschiedenis van twee somnambulen bij
J. KERNER , die op hunne wijze, 't geen al heelmerkwaardig is, volkomen overeenkomen met de zon- en
maankinderen der Indiers. Even zoo gevoelig was
de Zienster van Prevorst voor den invloed der zon.
Men heeft door zoo vele ervaringen nog maar niet geleerd , om deze magtige gesternten als geneesmiddelen te gebruiken. Slechts in 'tvoorbijgaan herinner
ik hier aan de boven opgemerkte verordening der
zeer helderziende gravin n., om haar door middel
van de maan te magnetiseren; die nog op eene andere keer, toen zij door verscheiden middelen hare regelen niet bevorderen konde, mij de aanwijzing gaf,
dat ik haar ten bestemden dage, bij volle maan,
des avonds om 9 uur, midden op eene zeer smalle
houten brug te Karlsbad geleiden, en haar aldaar
door middel van de maan moest magnetiseren. Dit
geschiedde geene 10 minuten lang, en nadat zij bijna
oogenblikkelijk was ingeslapen, en ook naderhand in den
slaap naar huis ging, bekwam zij nog dien eigen nacht
hare regelen, hetgeen een beslist heilzaam gevolg
had, dewijl juist de regelen zelve het beste middel
waren, om eene genezing van hare baarmoeder-ongesteldheid op de regte wijze daartestellen. Deze verwijderde en zaamvereenigde oorzaken, - de invloed der
10
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maan bij nacht, in haar helder schijnsel, boven een'
ruischenden stroom , op eene smalle houten brug, kunnen een' leerrijken wenk opleveren. Diezelfde patient
liet niet alleen de kracht der maan als geneesmiddel
op haar werken, maar wist ook zelfs van de zon partij te trekken. Meermalen moest zij het op vrije veld
gebragt, en gedurende een' bepaalden tijd aan hare
stralen worden blootgesteld. Dat geschiedde vooral
in twee gevallen menigmaal, namelijk wanneer zij
aan eene zeer groote zwakheid van spieren leed,
hetwelk door het sterk drinken van sprudel werd
veroorzaakt, en als zij in hare aanschouwing niet
helder genoeg was. De werking was in beide gevallen merkwaardig. Konde ik haar in het heengaan slechts met veel moeite voortslepen, op den
terugtogt was zij verkwikt en vlug van gang. En
reeds gedurende de werking der zonnestralen nam
haar helderzien in 't oog loopend toe, wanneer deze,
bij zorgvuldig overdekten hoofde, v oornamelijk op
de extremiteiten en het onderlijf gerigt werden. Bij
soortgelijke en andere gevallen, eens ook bij waterzucht, heb ik van deze werking der zon met een
even zoo verrassend gevolg gebruik gemaakt, als ik
de aanduidingen der Brahmanen aangaande de werkzame betrekkingen van zon en maan, het mannelijke en vrouwelijke, het positieve en negatieve beginsel, heb bevestigd gevonden. Want de zon werkt
dadelijk meer op de straalachtige bewegingskoortsen
van zenuwen en spieren, en alzoo ook, de dagzijde doordringend, op het inwendig helderzien; de
maan integendeel meer op de beweging der sappen en het klierstelsel. Op het gansche vrouwelijke geslachtsleven is de invloed van de maan en ha-
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re magt buitendien bekend, en liet psychische nachtwandelen in den slaap wordt zeer beteekenisvol de
maanzucht geheeten.

§ 66.
Omgang en levensw'ze.

Hlet lichten en verhefen

in de lucht.
Bij den voortgang op de gewijde baan, die naar
zelfstandigheid geleidt, letten de Brahmanen allernaauwkeurigst op den omgang met anderen, de levenswijze en de inwendige gesteldheid der ziel. De
weg tot klaarheid wordt slechts door afzondering
bereikt. De wet verbiedt allen omgang met vreemden en lagere personen, uitgenomen dien met de
geestelijke leermeesters.
De keus van spijzen en
dranken is van belang, om de zinnen en het gemoed te bedwingen. De overblijfselen van de offergaven, waarover sommigen het opzigt hebben, zijn
boven alle andere spijzen te verkiezen. Al wat van
anderen komt mag slechts dan worden aangenomen,
als het door voorafgaande Vedaspreuken gezegend is.
Even als in onze magnetische symphatiën, ook die
zaken boven alle anderen de voorkeur verdienen, die
van personen afkomstig zijn, welke binnen den kring
van het rapport staan. » De spijzen van Sudra's
» (lagere standen) -erdonkeren het goddelijk licht.
, Dit is nog erger, als zij van onreinen komen, en
» die door vuile deernen zijn bereid, zijn vol van
» verderfelijk zaad. Onvoorwaardelijk verboden is
» al, wat een misdadiger slechts heeft aangezien."
Vleesch is wel niet volstrekt verboden, maar om ver-

10"
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schillende belangrijke redenen, genieten de Bralihmanen het liever geheel niet, dewijl het veel meer, dan
plantenstof, de drift der sappen bevordert, en dat
heilige aanschouwen verstoort, om welks bezit zij het
geheele voedingsproces, en de afscheidingen als het
ware tot zwijgen brengen, zoodat de lucht alleen en
de zon den extatischen ziener, in zijne algeheele
rust, ter onderhouding van het aardsche leven dient.
In zulk eene reinheid van offeren, gemeenschap
en ontbering zich bewarende, geraakten volgens
MANru's leer dan ook alleen de zieners van het vroegste tijdperk der wereld tot de hoogste trappen van
de regte kennis. Daarom waren zij , gelijk alle ware
zonnekindeien, zoo van licht doordrongen, > dat mzj
» zelf lichteden , en hun ligchaarn in hunne magi» sche verrukking in de hoogte verheven werd."
Dit lichten is wel niet letterlijk te verstaan , als een
objectief licht geven van de Bralimanen. Eerder is
liet aan de subjectieve verrukking van den opmerker
toeteschrijven. Of het is welligt eene soort van licht,
zoo als onze magnetische zieners ook van een lichten,
van licht-sferen en van licht-uitstroomen spreken,
hetwelk zij dan b. v. aan den magnetiseur, of aan
voorwerpen, die hij heeft aangeraakt of gemagnetiseerd , waarnemen; of het is slechts eene zinnebeeldige benaming hunner verwondering. Nogtans kan
liet ook een electrisch lichten en uitstroomen van
vonken wezen, zoo als men dit bij kramptoevallen en
kataleptische toestanden heeft opgemerkt. Ook liet
aangezigt van MOZEs blonk, en de lichtglans der Heiligen is toch wel niet altijd een slechts verdicht verschijusel, of alleen van de handen der kunstenaars
afkomstig, of een bloot zinnebeeld van verheerlij-
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king. Meermalen zal het wel eenen geschiedkundigen en natuurlijken grond hebben, zoo als wij nog
later zullen opmerken.
Hetzelfde geldt ook van de verliefing des ligchaams in de hoogte. Krampen beuren liet ligchaan
menigmaal op eene wonderbare wijze omhoog, en
men kan van zulke verschijnselen in de leksenprocessen meer soortgelijke vertelsels lezen. Zoo luidt
het in de tooverbibliotheek van nonsT 1) over zekere
die wegens vele wonderlijke dinMARIA FLEISCHER,
gen berucht was, en aan convulsies leed , naar het
verhaal van den superintendent 31öLLER te Freiburg :
» Als het op het hevigst gaat, dan begint zij in de
» lucht te klimmen, zoodat men haar dan niet wel
» durft aantetasten. Ook is zij in tegenwoordigheid
» van de beide diakenen, die het ook nu weder
» beide ons hebben medegedeeld, plotseling in het
» bed met geheel het lijf, hoofd en voeten bij de
» derde half ellen omhoog geheven geworden, zoo» dat zij nergens aangeroerd en zoo vrij heen en we» der gezweefd heeft, dat het zich liet aanzien, als
» of zij ten venster wilde uitvaren."
De ijverige
verdediger der heidensche godsdienst, JAMBLICIIUS,
wegens zijne Theurgisclie schriften,
zijne vroomheid en wonderen gemeenlijk de goddeljke genoemd
» werd, naar luid van liet gerucht, onder het bid» den steeds 10 voet hoog boven de aarde verheven,
» en de huid, als ook het kleed van den biddende
» namen alsdan de kleur aan van het goud." 2) Van
zeer vrome menschen hoort men soortgelijke dingen
nog wel eens verhalen, en de legenden van Heiligen
1)

HoasT

2)

HoRsT , t. a. pl. I Bd. S. 63.

Zauberbibll. 5 Bd. S. 402.
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behelzen zulke vertelsels eveneens. Naderhand zal
ik op dit onderwerp nog terug komen.

S 67.
Extatische besmetting en gelh'jksoortige versck'nselen van de PAantasie.
Dat nu zoodanige, als door goddelijke kracht opgewekte, zieners eene zeer groote geestelijke magt over
anderen bezitten, is ligt te begrijpen. Eveneens,
dat zij met magische inspiratie anderen in rapport
brengen; een verschijnsel, hetwelk ook ons bij het
magnetismus niet geheel vreemd is. Men heeft voorbeelden, niet alleen overeenkomstig dat van de zienster VAN PREVORST, maar ook eene soort van aanstekend somnambulismus, dat zich epidemisch uitbreidt. Ook de zieners in Schotland bezitten dit aanstekend vermogen, waardoor zij hun gezigt oogenblikkelijk op anderen overdragen, zoodra zij hunne
handen leggen op iemands gezigt. - WINDISCHMANN
zegt: » het instituut van de Brahmanen berust op het
» woord en de wegslepende magt des geestes. Zij
» stichten door hunne aanstekende geestes-opgewonden» heid een magisch rapport, waarin zij de ontvang» baren onder hunne geslachten opnemen, even als
» personen in hoogere graden van magnetische krises
» op anderen, die met hen in rapport staan, eigen» aardigen invloed uitoefenen, zoodat zich deze als
» door onzigtbare vloeden omstroomd en als het ware
» zwevend voelen voortgedragen." Het is ook bekend, dat door magnetische aansteking zelfs de gezigten van de helderzienden op de hen omringenden
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overgaan, een verschijnsel, hetwelk bij opgewekte
phantasie en bij vreesachtige gemoederen vooral bij
geestenzieners wordt aangetroffen.
Ook komen nog de beelden der phantasie geheel
met die van het magnetismus overeen, en worden
menigmaal als subjectieve gezigten met het voorwerp
der aanschouwing verwisseld. » De inwendig verza» melde geest kleedt zich in het gewaad van de he» melsche lichten en van alle elementen , spreekt
» uit dezelve, als of hij stemmen van buiten verna» me, tot zich zelven en antwoordt zich zelven. In hun» ne oorkonden komt het dikwijls voor, dat stemmen
»uit de zon, de maan, de sterren, planten en die» ren, zelfs uit het roerloos gesteente zich aan den
» ziener openbaren, waar en hoe hij licht en waar» heid te zoeken heeft. Als zulke openbaringen in
Ssymbolische beelden onverstaanbaar zijn, dan legt
» hem dezelve een wijdberoemde ziener uit, dien zij
» opzoeken." Ook weten de Brahmanen zeer goed,
dat niet alle gezigten waar zijn, en er veel bedrog mede onderloopt , zoo als in illusorische droomen en op
de nog niet geheel van de dienst der zintuigen verloste trappen van den slaap. Zelfs liet vicariaat der
zintuigen en het zien door middel van de hartkuil
heeft bij de Indische zieners even als bij onze gemagnetiseerden plaats. Het zien in de aderen van het
hart,

de lever en het licht,

hetwelk

PITTAM

galle

noemt, verklaart WINDISCHlMANN voor het zien in de
hartkuil, zoo als de aether in de borstholte en de ingewanden de zetel van den slaap genoemd worden,
waar de geest, als van eenen spiegel uit, de dingen
ziet.

-
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§ 68.
De orakelen hielden met de homst van CHRsTUs niet op.

Dat de orakelen en godspraken met CHRISTUS
komst niet ophielden, heb ik in de geschiedenis van
het magnetismus wijdloopig aangetoond. De Kerkvaders voerden ze zelfs ten bewijze aan, dat zij eene
goddelijke godsdienst verkondigden, zoo als JUSTYN de
iMartelaar, EUSEBIUS,

LACTANTIUS,

HIERONYMUS,

AM-

BROSIUS, AUGUSTINUS, CLEMENS van Adlexandrië enz.
IRENA US had voorspellende vrouwen, welke hij gebood, om te waarzeggen, iets, dat in aanvallen van

kramp, maar niet altijd gebeurde. MoNTANUS en zijne
aanhangers rekenden het waarzeggen tot de geestelijke
gaven, en beroemden zich in 't openbaar op hunne
profetische gezigten. IRENAEUS spreekt hen niet tegen, en TERTULLIANUS is hun aanhanger.

TERTULLI-

ANUS 1) beschrift onder anderen zulk eene waarzegster met de volgende woorden:
» Er bevindt zich
» eene zuster bij ons, die de gave der openbaring be» zit. Gewoonlijk valt zij onder de zondaggodsdienst
» in extase. Dan heeft zij omgang met Engelen en
» Geesten , ja somtijds zelfs met den Heer zelven. Dan
» beproeft zij de harten van sommigen en geneest an» deren met artsenijen. Het lezen der H. Schrift, het
» zingen van de hymnen,

het bidden geeft haar stof

» tot gezigten, waarin zi ook eenmaal van de ge» daante der menschelijke ziele sprak." Een der ijverigste verdedigers van het waarzeggen

j) De anima c. 9.

was CONSTAN-
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de Groote. Men wil, dat hij eene lange rede
over de waarheid der sibyllen gehouden heeft, die
zelfs in de kerkvergadering te Nicea was afgelezen 1). In de 5de eeuw werden deze zielsgesteldheden door kluizenaars en monniken nog verder verbreid.
In het algemeen kunnen wiq- met CICERO zeggen 2),
dat er geen volk is, noch zoo menschelijk gevormd,
noch zoo ruw, hetwelk niet aan het waarzeggen geloofde, en bij hetwelk wij geen natuurlijk of kunstmatig waarzeggen aantreffen. Zoo zien wij bij de
Galliers de Druiden, de Alrunen bij de oude Duitschers met de beroemde VELEDA waarzeggen 3). In
de Britsche zee was het eiland Sena van wege deszelfs orakel wijd beroemd, alwaar negen maagden
als priesteressen waarzegden 4). Uit de oude Scandinavische geschiedenis lezen wij in volkssagen en
liederen der Scalden, dat voorbeduidende droomen
en magische krachten der menschen, om psychisch
op elkander, ook in de verte, te werken, als iets
zeer gewoons en alledaagsch, geheel niet vreemd
noch opvallend was. De Schotsche hooglanden en
de Hebriden eilanden zijn wegens hun zoogenaamd
dubbelgezigt nog heden ten dage beroemd, waar.
mede zij dan toekomstige en verwijderde dingen voorspellen 5). Hoe overal in Amerika, Azië en Afrika
TIJN

i) R. T. CRASSET,
Sibylles. Paris 1678.

dissertation sur les oracles des

de Divinatioiie, 1. t., c. I.
3) TAcrTus histor. IV. 61. De moribus Germanor. c. 8.
4) POMPONwUS Mela de situ orbis, 1. 3, c. 6.
5) ENNEMOSER, S. 702. KIESER, Archief. 6 Bd., 2
St., 7 Bd., I St.
2) CICERO
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ten deele deze verschijnselen voorkomen, ten deele
zelfs eene volledige magnetische wijze van behandeling aangetroffen wordt, kan men zelfs in bijna alle
reisbeschrijvingen lezen, en is ook meermalen door
mij en anderen aangewezen.

S69.
De visioenen rigten zich naar den aard
van enkele personen en volken.
Als bij somnambule verschijnselen uit den slaap
eene herinnering in het wakend leven medegaat, zoo
als dit wel zeldzaam, maar toch somwijlen het geval is, of als zulke somnambule gesteldheden van
het inwendig gevoels-leven zelfs in wakenden toestand te voorschijn treden, zoo als dit bij verscheiden personen werkelijk gebeurd is, dan ontstaat dikwijls het denkbeeld en geloof aan Geleigeesten of Daemonen, als werkelijke objectieve verschijnselen; en deze
verschijnselen komen dan voor onder verschillende gedaanten als Engelen, als liet beeld eens heiligen, als
weldadige leidslieden of beschermers, of als booze plaaggeesten of heksen. De inwendige gevoelens en spelingen van de phantasie worden als voorwerpen der
aanschouwing in den slaap of wakend met de zintuigen in verband gebragt, door welke wij ons eigen
ik van de werkelijke buitenwereld onderscheiden.
Zij schijnen dan als objectieve beelden, en naar
gelang de indrukken op het een of ander zintuig betrekking hebben, komen dan ook die beelden voor
als voor'ierpen van het gezigt, - en dan handelt de
geleigeest

werkende ,

zonder te

spreken,

-
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van het gehoor, als wanneer men niets ziet, maar
eene stemme hoort, - of als voorwerpen van alle
zintuigen, en dan zien, hooren en gevoelen zij te
gelijk.
Te dezen opzigte behoef ik slechts aan de geschiedenis van de Theurgie en de verschijning der Daemonen te herinneren, welke van de vroegste tijden af
onafgebroken tot op onze dagen is doorgegaan, en het
is ter verklaring voldoende, zoowel op de gelijkheid
van de inwendige oorzaken, als van de uitwendige visioenen acht te slaan. Bij ieder individu, en bij elk
volk komen visioenen voor, overeenkomende met de
beschaving van dat volk, de godsdienstige denkwijze
en het eigenaardige klimaat der landen. Gelijk het
gevoel der menschen aangenaam of onaangenaam is , de
menschen zelf goed of kwaad zijn, hunne denkbeelden en ontwikkeling beperkt of gereinigd, zoo vinden wij ook overal de Geleigeosten en Daemonen, de
goede of booze Geesten geëvenredigd aan de verschillende begrippen en inzigten van volken en menschen.
Van dien aard zijn de Feën in de oostersche fabelwereld, waar bloemen, kruiden en dieren , als gepersonificeerde Geesten verschijnen, dewijl de menschen
daar de geheele natuur, als in den droom, aanzien,
als een sprekend zinnebeeld. Van dien aard is de
Fetisch-dienst, als de laagste ontaarding van het
idee, dat er hooger geest leeft in de natuur. Van
dien aard zijn de Goden bij de Grieken, die reeds in
ideale menschelijke vormen te voorschijn treden.
Eveneens vinden wij bij ieder individu den Dacuiion
in eene andere gedaante. Anders is de radende ~goddelijke Daemon van den edelmoedigen SOCRATES, dien
hij hoorde, maar niet zag; anders de Daemon van
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den geestvollen PLOTINUS; anders die van deni onrustigen PARACELSUS, anders die van den waanzinnigen TASSO.
Aan de maagd van ORLEANS verschijnt
de Aartsengel MICHAëL in de gedaante van eenen edelen man. Eerst hoorde zij alleen zijne stem, naderhand zag zij hem en andere Heiligen, zoo als de
heilige CATHARINA en
nARGARETHA
met de kroon op
het hoofd. Eveneens vinden wij de Geleigeesten der
Heiligen, de geesten, de heksen en duivelen van de
Middeleeuwen, naar gelang van de verschillende gemoedsgesteldheden, het zedelijk karakter en de gezondheidstoestanden der personen verschillend. Overal komt deze Daemon naar gelang van het drama des
handelens of des lijdens in de geschiedenis van een volk
en het individu in verschillende tooneelen en gedaanten voor.
Wij laten hier de speciale geschiedenis van het
magnetismus achterwege, en de allengs ontwikkelde
beschouwing van hetzelve in de middeleeuwen en voor
MESZMER.
Daartoe verwijzen wij op de geschiedenis
van het magnetismus, welke overigens niet alleen de
waarheid der voortduring van deze verschijnselen bevestigt, maar ook de toenemende opklaring derzelve
aanwijst.

§ 70.
De droom,

het Somnambulismus en verscheidene

ziekten geven dezelfde verschijnselen.
Hebben wij nu de verschijnselen van het dierlijk
magnetismus en ten deele ook de doelmatige wijze van
behandeling geschiedkundig aangetoond, zoo als het
voor MESZMER bestond, er blijft ons nog over , dezelfde

-
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verschijnselen, die zonder magnetische behandeling
worden aangetroffen, ook schoon zij lang bekend
zijn, op te geven, zoo als dezelve in den droom , bij
het slaapwandelen en in verschillende ziekten zijn opgemerkt.
Zonder echter wijdloopig de geschiedenis van droo_
men nategaan, dienen wij toch de vormen van dezelve geschiedkundig nader te leeren kennen. De gelijkvormigheid , ja de volledige gelijkheid derzelve met
de magnetische verschijnselen, wat het inwendig wezen betreft, zal ons des te treffender openbaar worden,
als wij dezelve als natuurlijke gevolgen reeds te voren
juist gewaardeerd en erkend hebben aangetroffen.

§ 71.
De Droomen.
Het is eene aloude ervaring , dat de meeste menschen in den slaap verscheiden gezigten hebben , hetwelk men dan droomen noemt. Deze gezigten hebben betrekking, òf op wezenlijke gedaanten en voorwerpen, die bestaan, òf, hetgeen inenigvuldigerplaats
heeft , het zijn symbolische beelden, die menigmaal
van waarachtig profetischen aard zijn en zoowel op
den droomenden zelf, als op anderen betrekking
Men ziet duidelijk , dat de verschijnselen
hebben.
van den droom naar dezelfde wetten zich rigtnii, als
die van het magnetismus. Hier slaap, even als daár,
hier gezigten van allerlei soort, uit den voorleden
tijd, de verte, de nabijheid en de toekomst, even
als dáár. In vele gevallen spreken de droomenden
en antwoorden op de hun gedane vragen, even zoo
duidelijk, als de magnetische slaapredenaars. Be-

-is§-i
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halve dat, blijft er van den droom nog menigvuldiger herinnering over na het ontwaken, dan in den
magnetischen slaap. De geest schijnt ook in den
droom minder gebonden en betoont eene grootere
vrijheid in alle zijne uitlatingen. De verbinding van
denkbeelden is sneller, de verbeeldingskracht levenDaarom zeide reeds
diger en bijna onuitputtelijk.
SYLVIUS: dat vele menschen in den slaap menigmaal
zeer gewigtige werken doen, welke soms die van liet
Vele menschen volwaken nog verre overtreffen.
brengen in den droom allerlei verrigtingen des geestes, of in gedachten of in woorden; zeggen gelieele
redevoeringen of verzen' op , van welke zij wakende
nog dikwijls bewust zijn, uiten zich in klare bewoordingen en veredelde spraak (zij declameren), of oefenen velerlei ligchamelijke verrigtingen, op de meest
juiste wijze, uit. Dit laatste, als het met beweging
van het geheele ligchaam geschiedt, wordt zeer juist
slaapwandelen, droomend handelen , nachtwandelen,
Somnambulismus gehlieeten, en is van het magnetisch
Somnambulismus alleen, wat deszelfs ontstaan, niet
wat deszelfs innerlijk wezen aangaat, verscheiden.
Wat nu deze geestelijke verschijnselen in den droom
en het droom-somnambulismus betreft, waarin men
met gesloten oogen ziet, door middel van het gevoel dikwijls de voorwerpen waarneemt, hoort enz.,
deze zijn in vele geloofwaardige geschiedkundige beschouwingen medegedeeld, en ik verwijs den lezer
in dezen naar vele latere schrijvers, die over deze on°
derwerpen gehandeld hebben 1), en onder de ouden
i) RiCITER , de statu mixto somni et vigiliae, quo
dormientes multa vigilant, Götting. I756, opusc. Vol. II.
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bijzonder naar CICERO 1). Hier vermeld ik slechts
eenige droomen, medegedeeld door onRITrz en scIUBERT, en wel in het kort, om de volledige overeenkomst tusschen het droom- en slaapwaken aanteduiZoo droomde een geloofwaardig man, volgens
den.
een berigt, door hem zelven schriftelijk in dien eigen
nacht opgeteekend, herhaalde malen van de lotgevallen van zijn geheele verleden leven, dat hem , in de
kleinste bijzonderheden, in eene ras op elkander volgende reeks van beelden, als in een' spiegel, werd
Hij maakte zelfs in den droom een gevoorgesteld.
dicht en stelde het op muziek. Een ander ziet in
den droom de plaats en den persoon, door wien hij
binnen eenige dagen in levensgevaar zoude geraken,
en hoe hij door zijne tante gered werd. In den droom
werden niet alleen de moeijelijkste werken uitgevoerd ,
toekomende dingen voorspeld, maar ook even als bij
SCHENKIUS , Dissert. de ambulatione in somno. Jena
1671 item. Observ. Med. 1. I, observ. 127. Edit. Francof. 1600oo.
BERGK en BAUMGARTNER, Museum des Wundervollen,
i B. St. 2 p. 142, 2 Bd. 4 St. p. 330.

MORITS,

Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde 6 B.
2 St. S. 62, 71. 7 Bd. 2 St.

1 St. S. 54, 68, 77, 94.
S. I,

19.

GERIKE, Dissert. de insomniis, Helmst. 1742.
HIENNINGS,
von den Träumern und Nachtwandlern.
Weim. 1784.
HORST, de natura, differentiis et causis eorum, qui
dormientes ambulant. Leips. 1593.
,HALLERBibl. Med.
pr. II p. 216.
SCHULZE, Diss. de somniis, Halae 1758.

v. SCIHUBERT, Symbolik des Traumes.
[Verscheiden belangrijke voorbeelden van helderzien in
den droom, ook ten deele uit sommige dezer werken
overgenomen, vindt men in het merkwaardig werkje, getiteld: Belangrijke verschij'nselen van het zieleleven , uitgekomen te Deventer bij j. DE LANGE 1836. VERT.]
1) CICERO, de divinatione.
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het magnetisch rapport, door verscheiden personen
te gelijkertijd en herhaalde malen in wederzijdsche
betrekkingen en verbindtenissen, als van een éénig
persoon geheel dezelfde droom waargenomen, hetgeen met naauw verbonden personen, als: met echtgenooten, ouders en kinderen, niet zoo geheel zeldzaamn gebeurt.

§ 72.
1et slaapwandelen.
Eene bijzondere vorm -van droomen is het slaapwandelen , droomwandelen , droomwaken , droomendhandelen - Somnambulismus.
In hetzelve komen
niet alleen doellooze bewegingen, maar ook willekeurige handelingen met bewustheid voor, hetwelk in den
gewonen slaap geheel is opgeheven. Hier ontwaakt
dan het bewustzijn in den slaap (liet slaapwaken) , en
geene herinnering , of slechts somtijds eene zeer flaauwe, even als in liet magnetisch slaapwaken, gaat in
den wakenden toestand mede, zoo als er ook geene
zoodanige herrinnering uit het waken in den slaap
overblijft. Er zijn slaapwakenden, die spreken, lezen, schrijven en allerlei moeijelijken arbeid verrigten, welken zij wakend geheel niet vermogen te doen.
En daar deze verschijnselen bij overigens gezonde menschen menigmaal periodiek zijn , en willig niet de
maansverwisseling af- of toenemen, werd deze toestand
ook wel minaanziekte (Lunaticismus) geheeten. Een boerin mijne geboorteplaats stond menigmaal des nachts
op, om bezigheden te verrigten, die hij bij den dag niet
vermogt aftedoen. Met gesloten zintuigen ging hij ten
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huize uit en kwam na volbragten arbeid weder, leide
zich te bed en sliep weder rustig zijnen tijd door.
Eens ging hij met eene houthakkers bijl, hieuw eenen
boom af, die aan een' vreesselijken afgrond over eene
snel vlictende beek henen hing. Een apotheker las
bij nacht in zijne werkplaats met gesloten oogen de
recepten door middel van de vingertoppen, en bereidde dan alle opgegevene artsenijen op de beste wijze.
Hoewel nu dit natuurlijk somnamlbulismus in den
droom ook somtijds bij overigens gezonde menschen
wordt opgemerkt, zoo veronderstelt hetzelve toch reeds
eenen zekeren disharmonischen toestand van het organismus. Want bij volle gezondheid staan slaap en waken als poolbetrekkingen, die elkander afwisselen,
tegen elkander over. In hoogere ontwikkeling is het
steeds gevolg van zekere ziekten, vooral van het zenuwstelsel. Beeds voorlang werd liet daarom ook
bijzonder bij de volgende ziekten opgemerkt, b. v.
katalepsie , melancholie, hysterie, vallende ziekten,
beroerte, de St. Vitus dans, bij onmnagt, in verrukkingen, bij ontstekingsziekten en afgaande koortsen,
bij wornkrankheden en vooral menigmnal in ziekelijke ontwikkelings-perioden.

§ 73.
let somnambulismus in zieklen.
In zijne rijke verhandeling over het waarzeggen,
spreekt reeds CICERO van de melancholie

en de ra-

zernij en van andere zware ziektcn, gedurende welke
de mnenschen gewoon zijn waartezegged 1). Dit waarî) Dezulken noemt hij dan perfuroren vaticinantes de
divinat 1. I c. 18 c. 30 ceet.

11

-

162 -

zeggen verdeelt hij ook in een natuurlijk en kunstmatig 1). ARISTOTELES hield het waarzeggen bij
melancholische menschen voor eene gewone verschijning 2). Ook ARETAEUS toont bepaaldelijk aan, dat
en hoe zieken somtijds toekomende dingen voorspellen, vooral in zenuwziekten3), of als de dood nadert.

Hiermede stemmen

ook HIPPOCRATES,

GALE-

AVICENNA en anderen overeen. Al wie in liet eerste
het beste woordenboek der geneeskunst het woord
Katalepsie opslaat, zal doorgaans onze, bij het magnetisch slaapwaken beschrevene , verschijnselen min of
meer volledig wedervinden. SAUVAGE heeft verscheidene zoodanige verschijnselen bij kataleptische zieken
opgeteekend, bij welke b. v. twee jonge meisjes,
die in verschillende huizen woonden, reeds vier dagen te voren hare toevallen voorspelden 4). Elders 5)
verhaalt hij een geval uit iMontpellier , waar nu eens
liet slaapwandelen op de katalepsie, dan weder deze
op liet eerstgenoemde volgde. Meer andere voorvallen van dien aard verhaalt ook moNIs 6). DE SEZE
neemt als onbestredene waarheid aan, dat zekere
ziekten niet alleen nieuwe ideën, maar ook zelfs
nieuwe vermogens voortbrengen, om in de toekomst
intqzien, hetgeen hij dan in de extase, bij hersenNUS ,

i) Unum, quod particeps esset artis, alterum quod arte
careret.
2) De divinat per somn. c. I, de carmin. et incantat.
3) De signis et causis morborum 1. 2 c. I cet.

4) Nosologia method. T. IV p. 398.
5) Hlistoire de l'academie des scienc. T. 42 p. 551
anno 1737.
6) Recucil de M. DIONIS sur la miort subite et la Catalcpsie. Paris 1718.
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ontstekingen en de apoplexie het mivuldigst waarnam 1). BAco beweert, dat het vooruitzien een natuurlijk verschijnsel is in droomen , extase, en in de
nabijheid des doods 2). Evenzoo zegt ALBERTI, dat
het eene dikwijls gemaakte opmerking is, dat stervenden met de grootste zekerheid aan de omstanders
allerlei dingen verkondigden 3). Bekend is de geschiedenis van dien hysterisch-kataleptischen kranke
bij PETETIN 4) , die bijna alle zielkundige verschijnselen in zich alleen vereenigde, welke ik bij magnetisch slapenden heb' beschreven.
Deze had alle
hare zintuigen in den omtrek der maag, zag hare
innerlijke organen en voorspelde alle hare krises.
Hiertoe behooren ook de door KLEIN

en RENARD in

fucfelands Journal medegedeelde gevallen 5). Een
soortgelijk geval verhaalt GUERITAET 6) van een 18jarig meisje, die al hare zinnen in den omtrek van de
maag had, personen in de verte kende, en voor zich
zelve alle gebeurtenissen tot aan hare genezing voorspelde. Den omtrek van hare maag zag zij als een
vreemde persoon aan, die met haar sprak, zoodat
zich ook hier het verschijnsel openbaarde van eene
dubbelde persoonlijkheid. HuNAUD 7) verhaalt verscheidene merkwaardige gevallen van dezen aard, even
i) Recherches sur la sensibilité 1786 p. 294.
2) De augmentis scient. 1. IV c. 2.
3) ALBERTI, de vaticiniis aegrotorum. Italae 1742. JANITSCHI, de somniis medicis Argentor. Dissert. 1720.

4) Memoires sur la decouverte dés phénomenes, etc.
Lyou 1787.
5)

I8I5,

2 st.

6) Bulletin de la société des scienc. phys. d'Orleans.
Sept. 181r
.
7) Dissert. sur les Vapeurs. Paris 1756.
11*
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als ook PAULUS LENTULUS 1) Cn FERNELIUS 2), welke
laatste van iemand spreekt, die latijnsch en grieksch
sprak, iets dat hij wakend niet vermogt te doen.
Ook ontdekte hij den geneesheeren hunne gedachten
en verlustigde zich over hunne onwetendheid. WILLIS
en PINEL verhalen nog andere voorbeelden , die hiertoe
betrekking hebben 3).
De bijzondere eigendommelijkheid van zieken, om
somtijds in de toekomst te zien - nuttige en schadelijke dingen, als ook artsenijen in ziekten optegeven en de uitkomst derzelve te verkondigen , wordt,
vooral aan razenden en melancholieken toegeschreven
door SENERT 4) , die dit een en ander als eene hun
gewone eigenschap vermeldt, alsmede het spreken in
vreeminde talen. Ook leveren SWIETEN 5), NICOLAI 6) , en BONNET7), benevens vele lateren vele
dergelijke hierop betrekkelijke daadzaken.
Gedurende de tijdperken der ontwikkeling komen
er evcneens niet zelden somnambule verschijnselen
voor 8), bijzonder bij gebrekkige ontwikkeling van
de menstruatie en volgens de opgaven van sTonR 9)

1) Historia admiranda de prodigiosa Apollonia SCHREIER,
1604.
2) De abditis morboruin casis 1. 2 c. 16.
3) WILLIS pathologia cerebri de motibus convuls. PINEL

Ilallucinationes cet.
4) Medic. pract. lit. pars. II. v. 15.
5) Comment. in aphoris. Boerh. Tom. 3 p. 339.

6) Patholog. 3 Bd. p. 356.
7) Medic. Septention. L. I. Sect. 8. c. 12.
8) IIUFELAND'SJournal der practisch. HIeilkunde, 16Bd.
1805. S. 230. 3 St. 1813. 11 en 12 St. 1814, enz.
9) Untersuchung liber den Begriff, die Natur und Heilbedingtigu
der Hypochondrie. IIypochondrie als Kraiikheit
des gemeinen geffihls. Stuttg. 1805.
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sointijds ook bij jongelingen, die zeer schielijk opwassen. Ook bij krankzinnigheid treden niet zelden
somnambule verschijnselen tevoorschijn , en terwijl ik
over de bezetenen nog bijzonder heb te sfreken, haal
ik hier alleen het door SPIESZ vermelde geval van zekeren krankzinnigen JaCOB w. aan 1).
Deze wist,
zonder zijne kamer te verlaten, met eenen bijzonder helderen blik, niet alleen alles wat op de velden en
onder de verwijderde kudden van zijn eigendom voorviel, maar ried en onderkende ook vreemde gedachten en gezindheden.
Dat het somnambulismus met de Melancholie en
de Manie verbonden, ook geleider is van andere hersenziekten, hebben, behalve dat zulks eene
bijna dagelijksche ondervinding der geneesheereit is,
voornamelijk SENERT en KNOLL aangewezen 2). Hoe
zulks het geval is bij ontstekingskoortsen en phrenitis FRANCESCO SOAVE 3), bij typhosen, wormziekten
en afwisselende koortsen DESSESSARAT 4), bij de vallende ziekte BURSER1US en IOFMANN 5) en vele an-

deren. In extase komen de uitwendig zigtbare verschijnselen en gezegden over hunne gezigten , zoowel bij de magnetischen als niet magnetischen, volkomen overeen. In de hysterische en zenuwziekten over het algemeen zijn somnambule verschijnx) Te vinden bij v. 'SCHUBER.T, Symbolik des Traumes.
2) SENERT, Med. pract. 1. 1. KNOLL'S, abbandluig vom
Nachtwandeln, S. 18.
3) Opusc. scelti sulle scienze et sulle arti T. 3 P* 255.

v. WEIGEL Ital. Bibliothek. 46.

4) Journal géiéral de medic. et de chirurg. etc. T. 40
Febr. I81I.
Salzburg. Medic. chirurg. Zeitschr. 2 Bd.
1812.
5) BURSERIUS illstit. med. pract. Vol III 5 161 p. 136.
CAsP. 11OFFMIANN instit. medic. 1. III. c. 36 § 8.
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selen iets zeer gewoons. Zonder nu echter hier een
aantal van bewijzen aantevoeren, verwijs ik, ter
voorkoming van noodelooze wijdloopigheid, den lezer
op de medische geschriften over zenuwkranklheden
en onder deze bijzonder weder op de werken van
HOVEN en TIssOT 1), alsmede op die van REIL 2).

5 74.
Bezetenheid en geesidr2i'verij.
Van denzelfden aard en als gevolgen van ziekelijke
aandoeningen zijn ook de somnamlbule verschijnselen
door narkotische en verdoovende geneesmiddelen te
weeg gebragt. Hiervan zijn voorbeelden van allerlei
aard en in groote menigte voorhanden. Zoo wordt
in het Oosten het opium gebezigd , om allerlei magische verschijnselen te doen ouitstaan. De Indiërs
bewerken zulks nog lieden ten dage, door middel ~an
den boven vermelden Somadrank, alsmede door het genot van een mengsel van hennep en datura en andere
verdoovende dingen 3). Daardoor brengen zij eenen
slaapachtigen toestand te weeg, waarin zij de zonderbaarste en zaligste verschijningen hebben. Alle
tooverijen in de middeneeuwen, van welke ons in de
heksenprocessen cene tallooze menigte bewaard is,
I) IIOVEN Versuch iber die Nervenkrankheiten. Nriib.
1813. - TissoT traité des nerfs et de leurs imaladies T.
II1.p. I. en T. VII. - TissoTs samintliche zur Artzneikunde gehörige Schriften, übersetst von J. C.
cG. AKERMANN
Leipz. 1790.
2) Fieberlelire und Rapsodien iiber die Anwendung der
psychischen Curmethode auf Geisteszeriittuiingen.
3) IIUFELAND , jQirlalI der pract. lleilk., 44 B. 3 St.
S. 141. 18 .

-

16

-

stemmen daarin overeen, dat omgang met daemonen
nooit in een' wakenden, maar altijd in zulk een'
slaapachtigen toestand plaats had, en dat men naar
willekeur daarin konde verplaatst worden door inwrijvingen met verdoovende zalven. Van het aconitum
(Eisenhitleiii) verklaarde reeds de beroemde HELMONdaar hij bij mediTIUS deze werking op zich zelve,
sche onderzoekingen over de giftkruiden den wortel
-van het aconitum at, en terstond het geheel buitengewone verschijnsel waarnam, dat, volgens zijne eigene woorden » zijne aanschouwingen veel krachtiger
en helderder werden , en de geestelijke klaarheid met
buitengewone vrolijkheid gepaard ging. Ik sliep niet,
zegt hij , ook droomde ik niet, en mijne gezondheid
was volmnaakt.
Ik gevoelde, ondervond en dacht
niet meer met het hoofd , maar in den omtrck van de
niaag, even als of de kennis in de maag haren zetel
genomen had 1). Dezelfdile uitwerkselen zijn ook van
den wijn en de geestrijke dranken in de dronkenschap
opgemerkt 2), weshalve reeds sALoMo van het wijndrinken afm;ant, om geene vreemde gezigten te bekomen 3).

S 75.
Gezigten der ieiligen.
Er zijn nog andere toestanden van de inwendige
droomenwereld, welke niet zoo zeer het eigenlijk ge1) IIELMONT, opera omnia tractat. § ii.
2) TISsOT, 1. c. in oeuvres XIII, pag. 59, 70, ab
observ. medic. 1. I.
MANGET,
SPRENGEL,

Biblioth. med. pract. 1. XVI.
ilnStit. physiol. t. 3, § 77, enz.

3) Spreuken 23: 31-35.

HEER

---
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bied van het magnetismus, als wel het godsdienstige
standpunt toebehooren. Daar echter deze toestanden
eene inwendige psychologische overeenkomst hebben,
is het wel der moeite waardig, ook deze aan ons
onderzoek te onderwerpe'n, eensdeels, om ieder spoor
van den grooten zamenhang te volgen, welke tot
dus ver slechts stuksgewijze is opgegeven, en anderdeels, om niet zoo zeer daardoor eene bevestiging te vinden voor het magnetismus, maar veel meer
-het mnenschkundig raadsel naar alle kanten en rigtingen te doorzien en van uit ons standpunt op te lossen. Het onderwerp is reeds daarom van belang,
dewijl men hier tot resultaten komt, die ons blijkbaar in eene hoogere orde van zaken overbrengen en
den mensch voorstellen als burger van twee werelden, van welke de eene, zijn natuurlijk en zigtbaar vaderland, hem in eenen waarachtigen tooverkring nooit regt tot zich zelf doet komen, terwijl do
andere, de onzigthare hoogere wereld, aan welker ingang hij, bijna altijd bewusteloos, als in den slaap,
geplaatst is, slechts tot hem overstraalt, hein slechts
plotseling en als een bliksemstraal verlicht. Ten laatsten volgen die verrukkingen en dat flikkerv.ur van
gezigten en spookgeschiedenissen, zoo als wij deze
bij de zoogenaamde bezetenen, geestdrijvers en geesteuzieners waarnemen. Alleen bij waarlijk vromen
en heiligen aanschouwen wij die dieper gaande en
rustvolle verrukking , dat weldadige en verkwikkende
licht in het binnenste. Alleen deze zijn het, die,
van de natuurlijke handen losgemaakt, in die hoogere wereld van geestelijken vrede hunne blikken
wecrpen:
W ij laten daarom van nu af ecnige voorbeelden
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volgen van de bezetenheid,
hoogere verlichting.

de geestdrijverij en de

§ 76.
Verschiningen van goede en booze geestetn.
In eenen brief van Dr. RHODES te Lyon bevindt
zich een voorbeeld, niet ongelijk aan het geval,
door FRANS BAADER 1) medegedeeld.
Een meisje,
met vreeselijke krainpen geplaagd, (lourmentée d'une
mnaniere horrile) sloot in veertien dagen hare oogen
niet, at niet gedurende acht dagen, en stiet woorden uit, die sommige meenden barbaarsch , andere
hebreeuwsch, arabisch enz. te zijn. Van God en
de heiligen konde zij niet hooren spreken, zonder
convulsies te krijgen. Bij den aanblik van een heiligenbeeld of van het wijwater grepen de convulsies
haar aan met het vreeselijkst geschreeuw. De geneesheer liet haar mineraalwater drinken en dit veroorzaakte in den beginne dezelfde toevallen, dewijl
zij geloofde, dat het wijwater was. Daarop bragt hij
haar aan de bron en liet haar veertien dagen water
drinken, waardoor zij , na van eene menigte van vuile
stoffen en gal ontlast te zijn , weder herstelde.
IIECQUE verhaalt eene menigte voorbeelden van
bezetenen. » Nu eens ," zegt hij, » zijn het gods» dienstige nonnen uit Vlaanderen, van waar zich
» deze convulsieve plaaggeesten tot naar Duitschland
» en Zwitserland hebben uitgebreid; dan weder jon» ge meisjes van Brandenburg, meer dan honderd

1) In iEJERs B1ittern fiir hIihere Wahrheit.
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» vijftig in getal." Reeds in de zeventiende eeuw
rekent hij, met WIER, deze verschijnselen tot de geheel natuurlijke ziekten, die zelfs epidemisch kunnen
worden en door gewone middelen worden genezen.
Zoo vertelt hij ook van eenen Spaanschen edelman,
die slechts in zijne aanvallen van manie een hooger
verstand betoonde en dan alles zeer wijsselijk verordende. Als hij echter gezond was, bezat hij slechts
een zeer middelmatig verstand. Eene andere ijlhoofdige (phrenitische) vrouw verkondigde aan allen, die
tot haar kwamen , hunne deugden en ondeugden, en
nog eene andere gewoonlijk domme persoon, die
naauwelijks spreken konde, sprak in haren ijlenden
toestand gemakkelijk en meestal in Fransche verzen.
Deze duistere aanleg van den mensch , om verborgen dingen te voorspellen, welke zich slechts in
buitengewone omstandigheden en het menigvuldigst in
ziekten openbaart, is overal zeer dubbelzinnig en
wijst deszelfs goeden of slechten aard aan, welke
doorgaans ook bij hetzelfde individu zeer onbestendig
is, en naar gelang van de neigingen en inwendige
stemming afwisselend. De uitwerkingen volgen daarom ook verschillende tegenovergestelde rigtingen uit
goede of kwade beginselen, tot een goed of slecht
doel. Zij bezitten iets zoo raadselachtigs, dat men
reeds van oudsher eenen inwendigen, verborgen daemon of eene vreemde werking der geesten aannam,
welke die ongewone, dikwerf onwillekeurige verschijnselen geacht werd voorttebrengen. Deze inwendige daemon werd dan als de verborgen profeet aangezien, die naar zijnen aard den inensch aanspoort
tot goede of slechte daden.
Al wie aldus, zich
zelven onbewust of onwillekeurig ,aiets van den waar-
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zeggenden geest bezat, werd voor bezeten of betooverd verklaard, vooral dan, als daarmede nog ongewone ligchamelijke verschijnselen, b. v. verschrikkelijke trekkingen en convulsies, verbonden waren. Meermalen verschijnt deze teregtwijzende daemon als een gezigt aan het weifelend, maar overigens argeloos gemoed. Zoo werden aan dien Hollandschen predikant, die uit opgerezen twijfel zijn
eenigzins bezwaarlijk, maar vruchtvol ambt wil laten
varen, de tegenwerpingen en tercgtwijzingen van
zijn geweten, in de gedaante van eenen vreemden
man met verwonderlijk uitzigt, voor oogen gesteld.
Op dezelfde wijze werd ook aan GRYNAEUAs de goede

waarschuwende daemon vertoond, welke hem liet nabijzijnd levensgevaar,

dat hem en MELANCIITON dreig-

de, had bekend gemaakt.
Op geheel tegenovergestelde wijze , hoewel evenzeer profetisch, werkt de booze daemon in het
menschelijke hart, wanneer het tot het kwaad genegen is. Somtijds spoort hij zelfs den goeden mensch
tot booze neigingen en daden aan, aanvankelijk zachter, maar met toenemende kracht, zoodra hij hem
gehoor geeft. In de levensgeschiedenis van groote
en kleine booswichten treft men , volgens het gevoelen

van SCHUBERT 1)

,

menigvuldige

sporen aan

van zulk een' geest, die elke gelegenheid tot verbetering of tot het ontwaken van eene goede stem
vermijdt en verafschuwt. Even zoo verkondigt de
booze Engel aan den vertwijfelenden cenen nabij zijnden dood, of zelfs andere meer toevallige dingen.
Opmerkelijk is het verschijnsel van den boozen dae1) t. a. pl.
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mon bij zieken. Eene bezetene te Londen, die de
opgeklaarde artsen en wijsgeercn van haren tijd door
hare profetische gave in geene geringe verlegenheid verplaatste, verried aan eenen moordenaar en
lasteraar, die haar uitvroeg, de innerlijkste geheimen en gedachten van zijn hart, en bragt ook anderen op gelijke wijze tot verbazing. Een daemonisch jongeling van 17 jaren, van wien dr. BINNINGER verhaalt, zoon van eenen knoopendraaijer, zeide
aan allen, die hem kwamen bezoeken, hunne geheimste gedachten, en al wat zij in 't verborgen gedaan en gesproken hadden. Gaarne had hij den
arts van vele andere menschen het ergste doen gelooven; zelfs den Superintendent GRASSER beschuldigde hij van allerlei (waarschijnlijk slechts de hem
zelf bekende) gebreken, met betrekking tot zijn ambt.
Daarbij lag de knaap met gesloten oogen, het gezigt
tegenden wand gekeerd, op zijn bed. Ook den dag
en het uur van zijnen dood voorspelde hij met zekerheid. SCHUBERT voegt bij deze verhalen de treffende opmerking: » dat liet daemonische in de eerste
»plaats en voornamelijk het booze aan de personen
» die met hetzelve in rapport komen, opzoekt en
» openbaart. Het is honend , bitter, alles verdoemend
» alle hope afsnijdend , werkt daarom meestal geene be» terschap uit, maar verbittering en vertwijfeling. Er
» is intusschen ook eene daemonische werking , welke
» liet booze als iets goeds roemt, en hetwelk daarom
» ook op veel gevaarlijker wijze de waarheid in de leu» gen verkeert. Er is ook eene daemonische werking,
» die het goede prijst, om het verdacht te maken."
Ik heb menigmaal bij magnetisch slapenden een
gelijksoortig, hoewel dan ook voorbijgaand dacrno-
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nen-spel opgemerkt, en eene in zware ziekte ijlhoofdig gewordene, maar anders zeer goede vrouw, verdreef alle bewakers door de meest geraffineerde boosheid, zoodat niemand, dan ik, haar tot rust konde
brengen, wanneer ik in de kamer bleef. Hoewel ik
haar niet magnetiseerde en zij ook niet sliep , dat zij
gedurende verscheiden dagen en nachten niet vermogt, zoo wist zij mij niet alleen treffende wenken en aanleidingen tot hare behandeling te geven,
maar ook zeer harde waarheden te zeggen. Eens
was ik een' geheelen nacht bij haar, en daar ik mij
door woord en daad volkomen respect had weten te
verschaffen , beval ik haar, dat zij rustig op haar bed
moest blijven, en plaatste mij in hare nabijheid. Zij
gehoorzaamde volkomen en hield zich geruimen tijd
zelfs slapende, tot zij denken konde, dat ik na eene
langdurige onbewegeljkheid zelf ingeslapen was. Toen
verhief zij zich zachtkens en wilde op mij los, om
mij , naar zij later bekende, de neus aftebijten , want
daardoor alleen konde zij mij het gevoeligst schaden.
Toen ik echter, op mijne hoede, haar satansch plan
verijdeld had, zeide zij nog in vollen toorn: » God
heeft u lief, daar Hij u beschermt." Nadat ik nog
eenige dagen in de kalmste rust, maar met onverbiddelijken ernst haar tot gehoorzaamheid gedwongen
had , werd zij weder gezond.

§ 77.
.dlgemeen geloof aan eene geestenwereld.
liet geloof aan Daemonen en aan eene verbinding
des ienschenii met geestelijke wezens is zoo oud als
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de menschlileid zelve. Men treft hetzelve in Egypte
nan, en door het gebeele Oosten heen reeds in de
oudste tijden. Desgelijks bij de Joden, Grieken en
Romeinen, en op eene geheel buitengewone wijze ten
tijde van CInRISTus verschijnin,
maar nooit zoo algemeen, en zoo verward, als in de midden-eeuwen.
Dit algemeen geloof wortelt in de natuur des menschen, in het geestelijk levensbeginsel van zijn bovenzinnelijk wezen. De ondervinding van de inwendige
verschijnselen in de wereld der droomen en de opmerking van het geestelijk wisselverkeer onder de
menschen, konden niet nalaten , het geloof aan de gemeenschap met de geestenwereld voorttebrengen. De
profetische gave van het zien in de verte, in ruimte en
tijd, aangaande zaken en gebeurtenissen, welke voor
den wakenden zin geheel ontoegankelijk zijn; - de
inwendige gezigten van personen, die menigmaal
reeds lang der herinnering ontweken of zelfs gestorven waren; alsmede de verschijning van allerlei gedaanten in de menigvuldigste veranderingen, welke
slechts duister of nooit in de voorstelling bestonden,
moesten onvermijdelijk ten gevolge hebben het aannemen van eene objectieve geestenwereld en derzelver
terugwerkende verbindtenis met het leven. Even als
de droom en deszelfs innerlijk wezen ons aangeboren
is, even zoo komt ook de subjectieve voorstelling van
eene gemeenschap met geesten uit innerlijke aandrift
voort, en dat geloof wijzigt zich naar het standpunt
van den tijd en de individuën, zoo als dit reeds boven is aangeduid. Hoe onverdelgbaar nu echter de ingeschapen drift is, om met de geestenwereld in rapport
te treden, het is en blijft niettemin , trots alle aangewende moeite, onmogelijk, deze aandrift op natuur-
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lijke wijze te berleugclen, of eene brug te bouwen,
welke die bovenzinnelijke wereld met de tegenwoordige op gewone wijze in verbindtenis brengt, en eene
werkelijke gemeenschap tot stand brengt met dat onbekende land. Men heeft het aan proeven, om dit
doel te bereiken, niet laten ontbreken, ja men heeft
er zelfs eene wetenschap van gemaakt, om den geheimzinnigen weg te wijzen, die zulk een onmiddelijk rapport en verkeer met de wereld der geesten,
door middel van offcrs , gebruiken en woorden , zoude
moeten daarstellen. Deze wetenschap werd onder de
namen van Theurgie, Magie of Mantica van de oudste
tijden her als daemonen- ofgeestenleer beoefend door
de scherpzinnigste wijsgeeren, zoo als door PetLO,
PLOTINUS, PORPHYRIUS, JAMBLICHUS en later bij de
Romeinen en in de scholen der midden-eeuwen tot
op onzen tijd. De vormen dezer wetenschap waren
even zoo verschillend , als de tijdgeest van heerschende
denkbeelden cn ontwikkeling. Er was eene witte en
eene zwarte Magie, van goede of kwade geesten. Er
waren middelen, om zich met hen in gemeenschap
te brengen en derzelver werkingen te bewerken of te
weren. Eene andere was de ostersch-Chaldeeuwsche
daemonenleer, eene andere de Alexandrynsch-Indische,
eene andere die der kerkvaders, eene andere die van
(de middeleeuwschc scholen. Het is onze taak niet,
hier deze leeringen en verschillende denkbeelden aan
te voeren, maar hoezeer, volgens het boven opgegeven ocgpunt, het geloof aan geestverschijningen, van
den goeden of kwaden aard derzelve , om op menschen
te werken, ingang vinden kan, en niet alleen het leven van enkele personen, maar ook van gansche gezelscliappelijke betrekkingen in gevaar kan brengen,
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dit moeten wij nog leeren kennen. - Op de bezetenheid en liet heksenwezen vooral hebben wij nog
eenen blik te werpen , dewijl deze niet meer, zoo als.
in de voorgaande voorbeelden bleek, als patbologische
verschijnselen worden aangezien van wezenlijke krankheid, maar als eene op zich zelf bestaande vijandige
magt, vol van bovenzinnelijke invloeden en werkingen op de menschen, welke op geheel bijzondere
wijze uit booze geesten en duivelen gemeenschap oefenen.

§ 78.
Naam en begrip van heksen.
De naam Iekse komt oorspronkelijk, volgens het
gevoelen van KEIJSLER 1) van het woord ffaegze, d.

i. eene wijze vrouw. En dat Baegze stamt weder
van Ileggia, hetwelk wijsheid beteekent 2). Dit
woord, zegt KEIJSLER , werd in Hekze veranderd en
beteekent nu eene booze vrouw, die eenen waarzeggenden en toovergeest bezit. Deze beteekenis werd
eerst na de invoering van de Christelijke godsdienst
op het spokengeslacht overgedragen, even als men den
Alrunen, die waarzeggende priesteressen, op eene
belagehelijke wijze, alleen die magisch slechte beteekenis toegedicht heeft. De keltische Alrune is de
oudste en algemeenste naam van de waarzegsters en
heilige vrouwen bij de Germanen, zoo als wij reeds
i) De mulieribus fatidicis antiq. septentrion. et celt.
1720.

a)

Volgens OLAUS WORMIUS iii lexico runicc.
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fiermede overeenhij CAESARlt en TACITUS lezen.
komstig wordt in het IJslandsch nog heden Alrune
of heks in eenen goeden of slechten zin gebezigd 1),
als eene veelkunstenares Fiol-kuni; en een heksenmeester, een veelkunstenaar Fiol-kunnungar geAlrune beteekent letterlijk al- of veelnoemd.
uweetster, van al (veel-zeer-al) en runen (weten
of navorschen). Deze namen hebben dus oorsprondan het woord:
kelijk geene andere beteekenis,
Theurg
, propheet
,
mantiker
,
mnagus , divinator
en waarzegger bij andere volken 2).
De waarzeggende vrouwen waren ten tijde der
invoering van het Christendom in Duitschland en in
het Noorden van Europa zeer menigvuldig, en daar
zij onder de heidensche afgodendie'naars even zoo
min als elders ontbraken, en de heidensche goden
voor Daemonen, booze geesten en duivelen gehouden
werden, zoo beschouwde men consequent hare buitengewone gezigten en wonderwerkcn als tooverijen
van valsche geesten , en de vrouwen zelve als toovenaressen en duivelskunstenaressen. Wel hadden de kerkvaders van vroegeren tijd dit waarzeggen niet in de
slimste beteekenis opgevat , want CLEMENS
DIIE

VAN

ALEXAN-

zegt er alleen dit van: » Bij de Duitschers be-

» staan zoogenoemde heilige priesteressen, die naar den
" loop der rivieren, uit den toestand der bronnen enz.,
» waarzeggen en het toekomende verkondigen 3)".
Eerst later, toen het droomen van geesten der-

1) HORST Zauberbibliothek 5 Bd. p. 333.
2) Zoo zegt ook CICERo: ,,sagae a sagiendo dictae,
,, quia multa scire voluiit. Sagire enim sentire acuteest,"
de divin. 1. I.
3) STROM 1. 1. p. 99.
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mate toenam, dat men in de middeneeuwen alle elementen vervuld zag van Sylfen, Undinen, Kobolden
en Salamanders; toen men aan tooverformulen eene
bezwerende magt toekende, om geesten opteroepen
en te verbannen; toen men elk opvallend verschijnsel der natuur, zelfs de zwaarste ziekten, voor spel en
werking des duivels aanzag; toen men bij geneigdheid tot subjectieve spelingen en eene woekerende
dweepzucht, zonder objectieve kennis der natuur en
echt godsdienstige opklaring, liet teeken met de zaak,
het gezigt van eene zaak of gebeurtenis met de zaak
en de 'gebeurtenis zelve verwisselde; toen men gedroomde of herhaald aangebragte misdrijven, vooral
tegen godsdienstige meeningen, in den waan, dat zij
waarlijk bedreven waren, vrijwillig of door middel
der pijniging bekende; en toen zelfs de opgeklaarde
wereld van regters en geestelijken deze waanzinnige
ongevormde en kranke
belijdenissen van zwakke,
personen als toereikende species facti aannam en betoen had inderdaad de zwarte kunst
oordeelde, haren hoogsten bloei en de duivel het toppunt zijner
magt bereikt , en de naam heks werd het schrikbeeld voor jong en oud, voor klein en groot. Want
toen was het de tijd, die , helaas ! als een vreesselijk
getuigenis van de dwaling en geheele ontaarding van
den menschelijken geest in de geschiedenis bestaat,
waarop de heksen niet meer waarzeggende vrouwen,
maar de kwaadaardigste waarzeggende toovenaressen
genoemd werden 1).

1) KEIJSLER zegt t. a. pl.: ,, Quae nunc pessimain in,,cantatriccmn et Sagam niotat, olim a radice Haegse, mu, lier sapiens crat prudens, ac ratioiie valens."

De geheele Christelijke wereld van de 16de, 17de
tot in de 18de eeuw was zoo diep in het heksenwezen verzonken, dat alle standen en klassen van
menschen voor waarachtig behekst konden doorgaan.
Want wie er zich zelven niet voor hield, werd van
anderen voor behekst gehouden en als zoodanig aangeklaagd.
Alle buitengewone natuurverschijnselen
en werkingen waren heksenwerk, zoo als de hagel
en de bliksem, het zuur worden van de melk, de
misdragt der zwijnen, en allerlei buitengewone ziekten bij menschen en vee, zoo als kramp en verlamming, gezwellen en onvermogen. Eene bijzondere
aard van hekserij was het ook, dat allerlei natuurlijke dingen, b. v. draden en snoeren, kluwen en
garen, scherven, nagels en naalden in de verschillende deelen van 's menschenligchaam , ja zelfs levende dieren, als hagedissen, rupsen, muizen en
kikvorschen in den buik werden ingetooverd. De
heksen kookten hare eigene brij, en bereidden hare
boter en zalven, waardoor zij zich onzigtbaar maakten. De boter der heksen maakten zij, met behulp
des duivels, uit de roodkleurige uitgebroken stoffen
van gestolene en door de lucht op derrBloksberg meOnder elkander hadden de
degenomen kinderen.
heksen en toovenaars eenen wijd verbreiden geheimen band van gemeenschap. Zij hadden eene eigene
eeredienst in feestelijke togten door de lhcht, met
lustige dansen en drinkgelagen aan afgelegen oorden,
voornamelijk op berghoogten. De Bloksberg was de
voornaamste verzamelplaats van de uit de geheele
Christenheid zaamgekomen bondgenooten, onder de
leiding van hun hoofd Beëlsebub. Met dezen sloten
zij een verbond , verzegelden dat door met haar bloed
12*
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in zijn boek te schrijven , en hadden zelfs vleeschelijken omgang met hem. Hare togten maakten zij
op stokken, bezemstelen of bokken bij nacht door
wind en weer, gewoonlijk vrijdags, als wanneer het
heksen-sabbath was. Natuurlijk wisten zij alle geheimen van vorsten en geringen openbaar te maken,
en even zoo goed toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Evenmin mogt men er aan twijfelen, dat
deze of gene onbesproken rijke of voorname persoon,
die door eene heks van tooverij beschuldigd was,
niet ter verantwoording zoude geroepen worden , want
de waarzeggende heks had haar in hare nachtgezigten gezien, en dit was genoeg.

§ 79.
.Algemeen geloof aan feksen , en handelwíze
tegen dezelve.
et bovenstaand uit de wijdloopige heksenprocessen
zorgvuldig opgemaakt berigt rust op geene valsche beschuldigingen of verdichtselen, maar de eigen zelfbekentenissen der heksen bekrachtigen alle aangehaalde omstandigheden. Onder de beschaafden bestond
hierover evenmin de geringste twijfel, want wat
GOETHE zegt, was algemeen waarachtig;
's Menschen allerhoogst vermogen,
's Menschen kennis en verstand,
Lag gekluisterd aan den band,
Werd door tooverij bedrogen.
De geschiedschrijvers verzamelden vlijtig alle fabeltjes van de tooverwereld.
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En in dat Logisch leergesticht
Verloor hun geest het reedlijk licht,
De philosooph, meer slim en fijn,
Beweerde, 't kon niet anders zijn.

De regtsgeleerden hadden de handen vol van talTen gevolge van de toolooze heksenprocessen.
verbulle van INNOCENTIUS de VIII was de Reksenhamer hunne criminele code.
Maar naar de regten der natuur,
Onschendbaar heilig t'aller uur,
Helaas ! was toenmaals nimmer vraag,
Verstand was onzin, weldaad plaag.
De pijnbank was de magt der geregtigheid, om
de bekentenis van verdachte tooverij den gorgel uittewringen, welke vele arme kranken naauwelijks bij
name kenden. En wat het ijzer niet vermogt, dat
werd door het vuur der liefde tot den naasten opgelost, hetwelk vele duizende onschuldige offers op
de brandstapels verteerde.
En wil men nog den geest verstaan,
Die d' artsen leidde op hun baan,
De waarheid laat zich ligtlijk raên,
Geen studie kon 't gedrocht verslaan,
Dat men in 't eind moest laten gaan.
Beroemde geneesheeren hielden tot in de 18de
eeuw de zoogenaamde bezweringen voor geene natuurlijke symptomen of voor roekelooze kunstenarijen
van wraakzuchtige menschen,
welke ontegenzeggelijk in de heksenprocessen voorkomen, maar voor
onmiddelijk door den duivel veroorzaakte kwalen.
Ja zij hielden de wondteekenen voor de zekere bewijzen van zulke bovennatuurlijke verschijnselen,
zoo als men dezelve bij de nachtmerrie op de borst
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en aan verschillende deelen des ligchaamrs soms als
blaauwe en gele 'lekken zien kon. En de predikers der liefde! Exorcismus en duivelbannen was
Hiet godsoordeel (Exod.
hun gewigtigst werk. 22" 18) was hunne zinspreuk: »De tooveresse zult
gij niet laten leven."

§ 80.
Christelijke redevoering bij den brandstapel van
NARfI RELATA te Yurzburg.
In de Christelijke aanspraak, nevens den brandstapel van de op den 21 Junij 1749 te Wurzburgverbran4de M.ARIA RENATA, uit het vrouwenklooster te
Unterzell, voor een talrijk verzameld publiek gehouden, en daarna op genadig bevel in druk uitgegeven door P. GEORG GAAR 1) , komt onder anderen
na de aanvoering van de door God bevolen oud testamentische straffen over toovenaars en waarzeggers,
tot afschrik van het nageslacht, liet volgende voor:
» De toovenaars zult gij niet laten leven. Deze wet,
» als welke op het natuurregt gegrond is, is in het
»,N. T. in geenen deele opgeheven, maar op het
Daarom, als ooit
» naauwkeurigst te betrachten.
» eenige boosdoeners van het leven tot den dood zul» len verdoemd worden, vorderen billijkheid en ge»regtigheid, dat men de toovenaars voor allen aan
» zoodanige straf onderwerpe. Zijn dieven, straat» roovers, echtbrekers en anderen naar regt des doods
schuldig, wie durft zich verineten, de toovenaars
» daarvan uittesluiten !
i) Te Wurzburg in de hofhoekdrukkerij.
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» De toovery immers is een zamenmengsel van al» le denkbare zonden en schandalen. God wordt er
» door beleedigd, benevens zijne maagdelijke moeder
» en alle de heiligen, want toovenaars zweren deze
» allen af, lasteren en vervloeken hen. De Christe» lijke Katholijke Kerk wordt er door beleedigd, zij
» misbruiken en maken te schande verscheiden cere» moniën en sacramenten. Het menschelijk geslacht
» wordt er door beleedigd, want toovenaars boeleren
» met den duivel zelven en overtreden de wetten der
Smenscheljke natuur. Het algemeen welzijn wordt
>beleedigd door dezen tegenstand, levende en leven» looze schepselen door beschadiging op jammer» lijke wijze te gronde gerigt. In aanmerking van dit
» alles heeft men billijk ten allen tijde, vooral in de
» dagen des Christendoms, tegen de lieden van de
» zwarte kunst en de toovenaars scherp onderzoek be» volen en zich beijverd, dezelve te vuur en te zwaard
» uitteroeijen."
Vervolgens wordt de levensgeschiedenis van MARIA RENATA verhaald. Hoe zij, te Munchen geboortig,
als een kind van 6 tot 7 jaren in de omstreken van
Linz, door eenen officier, in wiens gedaante waarschijnlijk de booze geest aan haar verscheen, tot tooverij was aangezet, en dewijl de hel den naam van
MARIA niet kan verdragen, werd haar in de plaats
daarvan de naam gegeven van EMA RENATA , mj'ne we-

deigeborene. Op haar twaalfde jaar is zij reeds zoo
ver gekomen , dat haar door den Vorst der duisternis
bij tooverachtige bijeenkomsten de eerste rang werd
toegestaan. Op 19jarigen leeftijd is zij, hoewel onwillens, in het, wegens goede tucht , altijd beroemde
klooster Unterzell bij Wurzburg getreden, alwaar
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zij om het door haar aangenomen masker van deugd
aan de anderen tot subprioreswerd voorgesteld. Viftig jaren had RENATA in het klooster doorgebragt,
gedurende welken tijd God verhinderde, dat zij,
naar hare eigene belijdenis, aan eene enkele kloosterziel schade konde toebrengen. Daarom wilde de
satan, dat is zij zelve, hare razernij over de ligclamen uitstorten.
Derhalve beproefde REAATA vier
kloostervrouwen, deels door tooverachtig aanademen,
deels door tooverkrachtige wortelen en kruiden, zware en smartelijke ziekten aantejagen. In het ligchaain van vijf andere, benevens in dat van eene
leekzuster, tooverde zij verscheiden helsche geesten in.
Volgens alle deze omstandigheden werd RENATA
» aangeklaagd en aanvanlkelkjl naar geesteljkhe reg» ten onderzocht, daarna den wereldlijken arm over» gegeven, en na bevind van zaken ter dood ge» doemd. De geëischte straf is, wel is waar, door
» de lofwaardigste, zijne hoogvorstelijke genade aan» geboren goederierenheid verzacht in zooverre, dat
» zij alleen door het zwaard gedood zou worden, even» wel is haar lijk toch naar den brandstapel verwe» zen, opdat er van de tooveres niet het geringste
» ovcrblijve en zelfs hare nagedachtenis in de aarde
» verzinke."
Even stichtelijk is de rede ten besluite, om daardoor het volk te leeren: 1) Hoe God het verborgen
duivels-handwerk toelaat, opdat zoovele Atheisten ten
laatste aan heksen, toovenaars en den duivel gelooven; 2) opdat men tegen het tooverachtig handwerk
der stipwaarzegkunde , den tooverspiegel, het waarzeggen met bekers, schalen en kopjes gcestelijke wa-
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penen aangrijpe; 3) opdat men de genademiddeleu
bewondere, zoo als ook hier RENATA eindelijk aan de
klaauwen des duivels werd ontrukt.

§ 81.
liet natuurhi/k beloop en verdere verschijnselen van
het heksenwezen.
Volgens den heksenhamer eene god- en
regtsgeleerde verklaring van de tooverbul en den criminelen codex - ~y<dt het geloof aan de boelduivels en hunne gemeenschap met liet heksenheir in
allerlei ontucht en misdaad een onbestreden axioma,
en de vuurdood een onomstootelijk regt. Het algeineen bijgeloof droeg daarom ook voornamelijk daartoe het zijne bij, ten einde de phantasie, reeds door
fabeltjes, godsdienstige dweepzucht, zinbedrog en
ziektens opgewekt, geheel verward te maken; waarom men dan ook in de bekentenissen bij de verhoren
der heksenprocessen meestal eene gedeeltelijke gefixeerde
waanzinnigheid bij de beschuldigden opmerkt. Aan de
zinsbetoovering bij zulke bewogene toestanden des gemoeds was het niet moeijelijk , om het tooverwerk van
den schijn tot wezenlijkheid te maken , en den werkelijken indruk der zinnen voor den schijn aantenemen.
De illusie vestigt zich, hoewel ook in den beginne
voor bedrog gehouden, als men haar iemand herhaalde malen voorspreekt, of ook als men zich dezelve
(om zoo te spreken) inliegt, of als men het schijnbeeld ook maar vasthoudt, zoo als reeds MENGs heeft
opgemerkt: dat de figuren zich in beweging stellen,
als men ze lang aanziet. Daarom zijn ook de beken-
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tenissen, door de menschen zelve afgelegd, dat zij menschen, dieren en duivelen zagen, ligtelijk te verklaren. De medegedeelde vaarten door de lucht zijn analoog met de verschijnselen van magnetische en andere
visioenen, en de gemeenschap juist met de voorwerpen van hunne vrees, en der verbeelding met derzelver gewrochten, komt uit dezelfde bron. Wat die
verwarde beelden en voorstellingen betreft; die gedaante-verwisselingen van dieren en menschen; die
spoken en bloedzuigende vampijrs (grafspoken), welke
vooral in Hongarijen en Servien, tegelijk met het
grofste bijgeloof, epidemisch waren; die heksendansen, eeredienst en maaltijden derzelve, - het is waarlijk minder bevreemdend , dat zoodanige phantasiebeelden zich zelve konden scheppen, dan dat men haar
het burgerregt schonk, te meer, daar de aangeklaagden meestal deze beschuldigingen, althans in den beginne, ontkenden, ja zelfs menigmaal op de pijnbank
bleven loochenen.
Er waren echter ook allerlei boeken en geschriften, om te leeren, hoe men met de geesten in aanraking kwam. Zoo was er een bepaald heksenpoe--ì
der en eene heksenzalf, welke eene soort van somnambulismus voortbragten, waartoe dan verdoovende
kruiden, als .dconitum, hetwelk reeds volgens de opmerking van CARDANUS het gevoel van te vliegen voortbrengt, ffyoscianus , Taxus, IHfypericum en Asa
Foelida, Zwavel en Spiesglas gebezigd en allerlei berookingen werden in het werk gesteld. Met die
zalven, waaronder dan narcotica, knoflook enz. gemengd werd, wreef men zich krachtig in, vooral ook
de Genitalia, waarvan dan nymphomanische, hysterische en somnambule verschijnsclen de gevolgen wa-
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ren. Want achter den voorhang van deze tooveren wonderwereld verbergde zich de onzuivere daemon in het natuurlijk vleesch, dat teugeloos werd
ingewilligd. Volgens het gevoelen van JUNG STILLING 1), vloeijen godsdienstige opgewektheden dikwerf uit zeer onreine bronnen.
Zoo bragt onder anderen een fanatiek gezelschap in de dertig
bekende jaren der vorige eeuw eene dusdanige opgewondenheid voort op magnetische wijze, door
voortdurend wrijven en knijpen des ligchaams, en
die verrukten werden dan voor wedergeborenen gehouden. liet kwam dus later op de verklaring aan,
of men bij het opgewekte leven des gevoels en der
verbeelding eene heksenspokerij en een verkeer met
den duivel, of een voorbeeld van heiligheid liet gelden; want die eersten waren niet meer met lagere
driften en zondige lusten behebt, dan deze laatsten
slechts een gereinigd verstand en zuivere werken van
liefde openbaarden. Krampen en allerlei kranke verschijnselen waren bij beide deze soorten van menschen van oudsher in het gevolg. Men schreef dezelve daar evenwel alleen aan de magt der hel toe,
en meende, gelijk eenmaal H1OZEs, die duivelsdienst
met heel zijn aanhang te vuur en te zwaard te moeten verdelgen. Met deze krampen waren menigmaal
dezelfde ongewone verschijnselen gepaard , als men ze
heden nog dikwijls, vooral bij het magnetismus,
waarneemt. Die duistere tijd was niet in staat dezelve als gevolgen van abnormale natuurprocessen te
beoordeelen, maar vooronderstelde overal het kwade
beginsel, en beschouwde de krampen en de daarmede

i) THiEoBAAro, oder die SchwIrier, I Th. s. 244.
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verbonden verschijnselen , als werken des duivels, de
daarmede behebte kranken zelve als bezeten en bondgenooten van den boozen. Zoo lezen wij in de heksenprocessen, dat bij de vreeselijkste krampachtige
verwringingen der ledematen niet alleen allerlei gezigten te voorschijn kwamen, welke alleen de duivel
bedenken konde ; dat zulke betooverden in de schrikkelijkste en dolste bewegingen, zoo als in St. Vitusdans en Epilepsies niet alleen op den grond nederstortteden; maar dat zij ook langs muren en wanden in de hoogte kropen, zich in de lucht verhieven,
in dansen, sprongen en verdraaijingen het lijf en de
leden op geheel onbegrijpelijke wijze, die voor elk
gezond mensch onmogelijk was, opwaarts en benedenwaarts, her- en derwaarts plagten te verdraaijen,
zonder daarvan schade te lijden ; dat zij, even als in
de katalepsie menigmaal voor alle uitwendige prikkels, stooten en steken, knijpen en branden geheel
ongevoelig waren, en zelfs onder de vreeselijkste martelingen van de pijnbank insliepen, zonder smart te
ondervinden; dat hen de buik, even als bij Hysterici,
aan een ton gelijk opliep, zonder te bersten, dan weder ingetrokken werd, als ware dezelve geheel verdwenen, maar ook plotseling, als een blaasbalg, bij
rukken en met luid geklank op en neder ging, opzwol en inkromp; - dat (tout comme chez nous)
zulke beheksten soms allerlei stoffen en werktuigen
uitbraakten, of uit verschillende ligchaamsdeelen te
voorschijn bragten, b. v. wormen, eijerschalen, haren, doeken, garen, spelden , naalden, spijkers,
glaswerk; dat anderen integendeel gedurende langen
tijd van alle voedsel zich onthielden en toch bij lijf
en krachten bleven.

1is9 --
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§ 82.
Berigten aangaande de Heksenprocessen te Arras, Nora en JFurzburg.
liet natuurlijk beloop dezer verschijnselen kan uit
de regtsstukken der heksenprocessen, dat schromelijk
schouwspel van menschelijke verblinding, even goed
blijken, als uit de bijzondere levensschetsen en schriften der moedige bestrijders van het heksengeloof;
als TARTAROTTI 1) , MAFFEI DEL OSSA, BECKER 2) TOMAsIus 3) , WIER 4) , REGINAL SCOT enz. 5). liet zijn

deze, die ons de natuurlijke herkomst dezer verschijnselen aantoonen en den duivelschen aard van derzelver vervolging met levendige kleuren schetsen. Geen
land of volk bleef achter, om (zoo als SEMLER zich
uitdrukt)

deze vervloekte cornedie mede te spelen,
iedere godsdienst-partij Protestanten zoo wel als
Katholijken - wedijverden om den voorrang in het
vervolgen der heksen. Honderdduizenden werden de
slagtoffers, en rouw en ramp verbreidde zich alom
op de vleugelen der duisternis. De doodsengel waarde zoowel om de ziekbedden als in den rei der kinderen van 9 tot 14 jaren , zelfs de grijsaards werden
niet verschoond ; daar was geen vrijdom ook voor den
vreemdeling, die voorbij toog, ja, de voorbeelden
i) Del Coiigrcsso notturno delle lamie libri tre, s'aggiungono due dissertazioni sopra l'Arte magica. Roveredo
1750.
2) BALTHAZAR BECKER,

de betooverde wereld.

3) CHIIST. THJOMASIUS, freimüthige Gedankeii oder
Monatsgespriche; Geschichte der Weisheit und Thorheit.
4) De prestigiis deamonum.
5) Discovery of Witcheraft. London 1602.
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zijn dáár van blinde dochterkens , die niet werden
gespaard; lieden van aanzien en vermogen werden
vaak, uit nijd, wraakzucht en haat, van hekserij
beschuldigd, omdat hun verstand hen met opgeklaarde denkbeelden, hunne vlijt met rijkdommen
en hun stand met eere begiftigd had. De betuigingen van onschuld werden voor leugen uitgekreten, de angst en de ontsteltenis bij de aanklagte
voor bewijzen van schuld; en dien, die moedig de
waarheid volhield, ontwrong eene uren lange foltering eindelijk den leugen , tot dat de dood aan
al dien ijsselijken jammer een einde maakte. Reeds
HAUBER leverde die schets 1) met de bede aan zijne
lezers, vooral aan hen, die in dien duivelspoel geen
inzigt hadden, en nog altijd waanden, dat in de
leer van den ligchamelijken invloed des duivels iets
Goddelijks was en waars, bij al wat heilig is (per
viscera Christi) toch te bedenken, wie wel zijn lev-en zeker zou gebleven zijn, zoo aan dat moorden
en branden geen paal en perk ware gesteld geworden. Tot bevestiging van het bovenstaande mogen
vooral dienen de navolgende meest merkwaardige
processen, naar tijdsorde medegedeeld.
1). liet heksenproces van Arras, in Frankrijk , 1459.
2). Het beruchte heksenproces te Mora, in Zweden,
1670; en 3). Het reeds aangevoerde proces der
Don RENATA te Wurzburg, 1749. De eerste levert
reeds getuigenis van demonische zamenkomsten der
zoogenoeinde boelduivels, van liet mannelijk en vrouwelijk geslacht.
Mannen en vrouwen werden ploti) Acta magica , bei Horst. Zauberbibliothek,
S. 153.

Bd.
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seling des nachts naar afgelegen oorden en woestenijen heengevoerd , troffen daar zelfs den duivel aan
in de gedaante van een' man (in het zuiden van
Frankrijk in de gedaante van een' bok), wiens aangezigt zij nooit te zien kregen.
Wat daar bij die
voorgewende zamenkomsten gebeurde, gaat alles te
boven, wat men van bijgeloof ooft heeft gehoord, en
draagt het blijk van geile zinnelijkheid en onreine
verbeelding bij de betooverden, zoo wel als van de meest
denkbare ligtvaardigheid, waarmede voorname lieden,
heeren, prelaten, overheidspersonen, als zullende in
zulke verzamelingen zijn gezien, werden aangeklaagd.
Even plotseling werden zij ook weder op hunne legersteden teruggetooverd, waar zij bij het aanbreken
van den dageraad ontwaakten. Moge het heksenproces te Arras in regterlijke gruwelen de latere overtreffen, dat van Mora geeft hetzelve aan gruwzaamheid niets toe, ja overtreft het veeleer als bewijs van
liet algemeen geloof aan tooverij, aan onzin der vrouwelijke getuigenissen en aan eene schier algemeen
besmettelijke geestverwarring; zelfs de kinderen werden in de instructies gemengd, zoo als b. v. een vierjarig kind in het heksenverhoor te berde bragt, » dat
» hij zijne les nog niet in liet hoofd had, die hem
, was opgegeven."
De kennelijk razende wijven
schenen de kinderen te hebben aangestoken., want
sommige dezer kregen gelijktijdig de vreemdste toevallen, als krampen, flaauwten enz., waarin zij mijmerden en van heksendansen en den Bloksberg, de
plaats der zamenkomsten', droomden.
Een algemeene schrik beving geheel Zweden,
toen de Koning een onderzoek beval, waarbij in Mora
de inquisitie, die door hare folteringen de zekerheid
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der bewijzen wel wvist daartestellen , twee en zeventig
vrouwen en vijftien kinderen ten dood veroordeelde,
en eene menigte anderen aan zware straffen overleverde. Schier alle veroordeelde slagtoffers bekenden
de onzinnigste dingen en fratsen, die zij met den duivel in allerlei gedaante en kleeding hadden bedreven,
hoe en wat zij met hem gegeten hadden , terwijl hij
niet alleen met hen in huwelijksgemeenschap had
verkeerd , maar zelfs zich door eenen priester had laten doopen, enz.
Eindelijk werd met het proces van EMA RENATA
te Wurzburg (het laatste in Duitschland ; in Zwitserland was er nog een in 1780) wel het vuur der brandstapelen uitgedoofd , maar liet spook der bezetenheid
nog niet verdelgd. In het klooster toch van RENATA
te Unterzell waren nog lang daarna vele nonnen , die
zich voor bezeten hielden; overal zocht men duivelsbezweerderen op, maar geene artsen. Het blijkt
echter uit het verhoor van RENATA en uit andere berigten duidelijk, dat genoemde bezetenheid de kennelijkste teekenen van krankheden droeg, zoo als deze van oudsher in kloosters misschien menigvuldiger
dan buiten dezelve steeds werden aangetroffen. Allen klaagden over snijdingen in liet lijf en ongewone
buiksbewegingen, over angst, beklemming, sprakeloosheid, enz. nog vóór liet uitbreken der werkelijke
convulsies en de toevallen van razernij , waarin zij den
hevigsten afkeer tegen al wat heilig is openbaarden.
De zieken antwoordden treffend in de rol der verborgen spoken of der boozen zelven, menigmaal met gehuil en nabootsing van dieren geluiden , en wisten somtijds de bezweerders door aanduiding hunner onkunde
of openbaring hunner gebreken bijster in het naauw

-

193 -

te brengen. De toevallen eindigden met flaauwten,
hevige buikloop (hetgeen voor de laatste sporen des
duivels werd gehouden), met eene algemeene uitwaseming, waarna rust, opgeruimdheid er tijdelijke gezondheid wederkeerden.
Het meest ongewone, hetgeen men louter aan den invloed des boozen meende
te tnoeten toeschrijven, waren de vreesselijkste aanvallen van gezigtsvertrekkingen en verdraaijingen des ligchaams, gepaard met sprakeloosheid of met geschreeuw,
katalepsien, stuiptrekkingen met allerlei profetische
gezigten, de wijze van besmetting en overdraging der
krampen en visioenen aan de medezusteren; de straks
op tejnoemen verschijnselen der nachtmerrie, de gevoelloosheid voor uitwendige prikkeling en somtijds de
langdurige ontbering van levensmiddelen, zoo als ook
het te voorschijn komen van nagels en naalden uit
deze of gene deelen des ligchaams.
Alle deze verschijnselen vinden wij deels bij magnetische toestanden, deels ook elders hier en daar weder, zoo als reeds meermalen is aangetoond. Daar
wij in het vervolg nog meer gelijksoortigs aantreffen
en op meer van dien aard zullen terugkomen, zoo
willen wij hier nog slechts op de meest in het oog
loopende , laatstelijk genoemde, verschijnselen een'
enkelen blik werpen.

§ 83.
Opheldering van genoemde tooververschj'nselen.
De nachtmerrie; het hongeren; nagels en
naalden in het vleesch der heksen.
Die stuiptrekkingen, waarvan in de heksenprocessen zoo vaak gewag wordt gemaakt, zijn iets zeer al13
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gemeens bij alle krampachtige personen; wij troffen
die aan bij de Brahmanen en de Orakelen, zoo wel
als bij den St. Vitusdans en den waanzin. De daaraan verbonden visioenen vormen zich naar de individueele verhouding en vatbaarheid der verbeeldingskracht. Meestal paart zich een halfwakende toestand
aan eene borstkramp , en de bekende nachtmerrie ontstaat. Een dier of een wangedrocht, een reus of een
kobold komt aanstappen en legt zich op de beklemde
borst, waarin de circulatie gestremd en de werkzaamheid der spieren gestuit is, zoodat de daarmede behebte geen lid verroeren kan. Reeds bij de gewone
nachtmerrie, die vooral in de jeugd bij overladen of
ongestelde maag ligtelijk ontstaat, ontdekt men somtijds, wat ook bij zeer hevige krampen wordt waargenomen, na den aanval, opzwellingen of blaauwe
vlekken of zelfs plaatselijke bloedingen. De plaatselijke congestie der door krampen hevig te zaamgeperste sappen veroorzaakt dat bange gevoel en brengt
eene pijn te weeg , die nog lang, ook na het verdwijnen der visioenen en het ophouden van den aanval, kan blijven voortduren. Zoo zag zeker iemand,
dat een geest hem aangreep , en nadat deze was verdwenen , voelde hij op de plek, waar hij aangegrepen was, vele dagen lang pijn ; bij anderen waren
die plekken werkelijk opgezwollen. Dat men denzulken het geloof aan werkelijke spoken niet ontnemen kan, is wel niet te verwonderen, daar zij zich
anderzins de bepaalde pijn en de gezwellen niet kunnen verklaren. Ook leert de ondervinding, dat menschen door overvallen van verbazenden schrik over liet
geheele ligchaam zijn opgezwollen. In gemelde geestelijke -isioenen bepaalde zich de schrik slechts op
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dat deel, dat van een' geest gezegd werd te zijn aangeroerd. Deze plaats, van eenen regtzinnigen, katholijken, zeer helder denkenden geestelijke, L. rNIU,
ED. LILLBOPP 1) , wischt met eene enkele pennestreek
de donkerheid weg der in gemelden heksentijd onder
de godgeleerden algemeen heerschende verblinding,
en heft de fakkel op van het gezond verstand en
de beproefde ondervinding.
Een ander ve'rschijnsel der tooverij was de somwijlen waargenomen volslagen gevoelloosheid ook voor
de sterkste uitwendige prikkeling, hetgeen men den
duivelsslaap noemde.
Wij hebben reeds gezien, dat
bij sterke spierverstijving in waanzin en in verrukking
dit zoo geheel zeldzaam niet is, hetgeen bij volslagen
negatieven toestand van de polen der uitwendige zintuigen ook niet moeijelijk is om te begrijpen. Bij
magnetisch helderzienden wordt zulks menigmaal
waargenomen. In Parijs heeft voor eenige jaren eene
helderziende zich zelve het afzetten eener verharde
borst in den slaap voorgeschreven; en toen deze naderhand ook in den slaap weggenomen was, was zij
zeer verwonderd , want zij had niets van de operatie
gevoeld. Zulk eene gevoelloosheid -voor een' zekeren
tijd heb ik zelf dikwijls gezien, en mej. n. kon ik,
korten tijd nadat zij haar dijbeen ontwricht had, alleen
daardoor over de twintig mijlen ver in twee dagen
brengen, dat zij meestentijds op reize sliep. Diezelfde
helderziende plaatste eene andere patient eene brandende moxa op den hartkuil en eene andere op de
heup, zonder dat deze in den slaap iets daarvan ge-

1) Ueber die Wunder des Christenthuins uiid deren Verhiltiiisz zuin thier. Magnetismus, I Thl. S. IIo.
13*
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waar werd. Dergelijke gevoelloosheid, bij de hevigste martelingen van de pijnbank, heeft men zonder
eenige tooverij in gelijksoortige verschijnselen geheel
op dezelfde wijze, ook in latere tijden, waargenomen.
HoRsT 1) verhaalt,

dat zekere koopman L HNIG,

uit

Silesie, onder de regering van Keizer PAUL, tot honderd vijf en zeventig knoetslagen was veroordeeld geworden. Tegelijk ontving een tweede 30, een derde
50 slagen, van welke LöHNIG den eersten onder zijne
oogen sterven en den anderen met de voeten zag wegtrappen. En toen eindelijk de beurt aan hem kwam,
verloor van dien oogenblik af LöHNIG,

onder het strij-

ken der knoetzweepen, alle bewustheid en alle gevoel. Hij ontving het volle getal slagen, beide de
neusgaten werden hem opgereten en het voorhoofd
gebrandmerkt,

en LHNIG had naar zijne verzekering

van dat alles niets gevoeld. HEIi 2) verhaalt meerdere gevallen van tijdelijke opheffing van bewustzijn
en gevoel bij anders gezonde individuen. Onder anderen bekwam een soldaat van twee onderofficieren
50 slagen, die hij, zonder eenig teeken van smart
te geven en zonder zich te verroeren , ten einde toe
ontving. Toen men ophield, sprak de mishandelde
tot den kommanderenden officier: » ik vraag u wel
excuus, dat ik in uwe tegenwoordigheid ben ingeslapen."
Een soortgelijk, doch nog opmerkelijker
voorbeeld verhaalt HORST t. a. p. Daar zijn menschen
geweest, die zich willekeurig in een' staat van verstijving en uitwendige gevoelloosheid konden verplaati) Zauberbibliothek, 5 B., S. 395.
2) HORN, Archiv. für praktische Medicin und Klinik,
6 B. no. 3.
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sen, zoo als b. v. de beroemde CaRDANJS. Van
sommige heiligen staan vele dergelijke geloofwaardige
gevallen opgeteekend, bijzonder onder hunne martelingen.
Zoo verhaalt AUGUSTINUS 1): » Daar was een pries» ter , met name RESTITUTUs,

in Calama, die naar be-

> lieven, door het nabootsen van zekeren jammertoon,
» zich in zulk eene verrukking van zinnen bragt, dat
» hij eenen dooden geleek, niet slechts voor knijpen
» en steken gevoelloos, maar zelfs eens zonder smart
» of wonde onbrandbaar voor het vuur." Men bemerkte
bij hem zelfs geene ademhaling, en hij zelf zeide,
>dat hij slechts luide stemmen hoorde als in de verte."
Toen in 1461 de Hussiters in groote vervolging geraakten, werd te Praag een vrij aanzienlijk en vroom
man op de pijnbank gebragt. Met hem gebeurde
iets dergelijks. Op de ladder uitgerekt en gepijnigd,
verloor hij het gebruik van alle zijne uitwendige zintuigen, als ware hij dood, en hij ondervond niet de
minste pijnen. De beulen zelfs meenden, dat hij
den adem had uitgeblazen, maakten hem van de ladder los en wierpen hem over den grond. Na eenige
uren kwam hij weer bij , zich verwonderende, dat
hein de zijde, de handen en de voeten zoo pijnlijk
waren. Toen hij echter de merken en striemen in
zijn ligchaam en de foltertuigen, die de beulen nog
in hunne handen hielden, opgemerkt had, leidde
hij daaruit af, wat hem was overgekomen. Vervolgens verhaalt hij een' heerlijken droom, dien hij gedurende zijne martelingen had gehad. Hij was gevoerd geweest op een schoon aanlokkelijk veld, in
i) De civitate Dei 1. 14, c.

24.
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welks midden een boom stond met een rijkdom van
heerlijke vruchten. In deszelfs takken krioelde het
van allerlei gevogelte, dat hun gezang had aangeheven. Te midden dier vogelen vertoonde zich echter
een jongeling, die het vogelenkoor met een klein
stokje zoo bestuurde, dat geen dezer een oogenblik
de gestelde orde verstoorde of de reijen verliet. Ook
zag hij drie mannen, die dien boom aanschouwden;
en wat opmerkelijk was, een jaar daarna werd een
gelijk aantal mannen, die op die vorigen geleken,
tot voorstanders der Kerk verkoren 1).
Over het langdurig vasten hebben wij bij andere
krankheden evenzeer waarnemingen gedaan, die dikwerf aan het ongeloofelijke grenzen. Bij de Indiers
is het een gebruikelijk middel, gelijk wij zagen, om
in geestverrukking te geraken; bij zeer vromen, onder de heiligen gerangschikt, is het een niet zeldzaam
verschijnsel, gelijk wij verder zullen opmerken. Wat
nu al dat tuig betreft, hetwelk bij de Heksen te voorschijn komt uit verschillende ligchaamsdeelen, zoo
is ook dit verschijnsel zeer oud en ook in onzen tijd
niet zonder voorbeeld. Hier is echter het spook al te
grof zinnelijk, dan dat men tot bovennatuurlijke oorzaken de toevlugt nemen kon. De duivel verstaat
waarschijnlijk de geheime kunst, om met nagels en
naalden verstoppertje te spelen, veel te goed , dan dat
hij die zelf uit de hel zou halen of ze stelen, om er
heden het vrome kind en morgen de booze heks mede
te plagen. Nergens echter zijn deze zaken in 's menschen ligchaam gewassen of door een wonder daarin
gekomen. Goochelaars slikten steenen en glasscherî) HORST,

t. a. p., 4

. S. 337.
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ven, messen en vorken in en wierpen die dingen gereedeljk weder uit, zoo als voor korten tijd iemand
in Amerika tot aller verbazing vertoonde, maar toch
ten laatsten aan de gevolgen stierf; bij opening vond
men eene massa van die dingen in zijne maag. In
waanzin en bij zenuwtrekkingen nemen patienten dikwijls allerlei tuig in, anderen steken nagels en naalden in de ligchaamsopeningen, ook wel in het vleesch,
en ook gebeurt het niet zelden, dat zieken, om anderer opmerkzaamheid en medelijden optewekken, op
hunne wijze eene heldenrol spelen, zich eene deugd
stellende in groote pijn en smart, in lijden en zwakheid. Dat stokpaardje van menschelijke zwakheid kan
louter vocr liefhebberij worden bereden; het kan desniettemin, naar luid der geschiedenis, tot groot misbruik leiden. De meest onreine inzigten schuilen vaak
achter de schermen, louter om iets dat vrij natuurlijk
is te verkrijgen, waartoe nagels en naalden met der
daad reeds menigmaal het middel zijn geweest. Zoo
zag voor ettelijke jaren een beroemd en zeer naauwlettend geneesheer gedurende langen tijd zeker iemand
eene groote verzameling van naalden kwijt raken en wel
voornamelijk langs den pisweg. Hij zelf bood vaak de
behulpzame hand bij de ontlasting, tot dat hij bij toeval het bedrog ontdekte. Die naalden en nagels hebben steeds eene groote rol gespeeld. Reeds WIER verhaalt, in navolging van J..RUFUS, dat een bezeten meisje
in Constanz, na de hevigste smarten in de baarnoeder, van eene menigte dergelijke dingen verlost is 1).
i) Famulam cujusdam civis a daemonio compressam,
eique tandem per poenitentiam valedixisse, ac postea tantos in utero sensisse cruciatus, ut in singulas fere horas
infantem se crederet enixuram: inde clavos ferreos, ligna,
vitra confracta, crines, lapides, ossa et hujusinodi ex
matrice excrevisse.
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Bij het haar, de eijerschalen, het gareni, zelfs glas
en steenen, dat op onbekende wijze te voorschijn is
gekomen, vond men reeds minder tooverij; de duivel
wist met nagels en naalden beter zijn doel te bereiken.
Trouwens men moge hier, omdat het eene zaak is,
waarmede vrouwen haar handwerk bedrijven, minder
gemakkelijk op heeterdaad kunnen betrappen, of de
visa reperta te berde brengen; reeds in den heksentijd oordeelde men over dit alles in dienzelfden geest ,
zoo als blijkt uit eene handleiding, hoe de heksenprocessen te instrueren, te vinden in de tooverbibliotheek van HORST 1).

S84.
De convulsionarissen op het kerk of St. Medard;
de Geeselaars en de Danswoede.
Er waren in de middeleeuwen nog andere verwante verschijnselen, die evenzeer den oorsprong hadden
i) t. a. p. 3 B., S. 119.
Instructio pro formandis processibus in causis strigum,
sortilegiorum et maleficioruni. Romae 1657.
Daar leest men: ,, Et ideo si perquirentur singulorum
lecti, praecipue e pluma confecti, nec mirum quod
quandoque reperiantur acus, nam ubi sunt mulieres, acus
ubique abundant et facile est, quod per accidens spatio
alicujus temporis multae acus in praedictis mobilibus introcludantur
Neque forsan absre est considerare, daemonem aliquando talia supponere potuisse absqtue participatione , ut inde credantiur maleficium commissum et sic
aliqua persona indebite damnum patiatur, quemadmodum
vldemus in actu exorcisini nonnullorum obsessorum qui
videntur evomere acus, clavos et diversa involucra, quae
tamen impossibile est obsessos in corpore habere, prout
non habent eet. Ex quibus patet, quam circumspectus
esse debeat judex circa hujusmodi reperta, cum de facili, vel potuerint supponi, vel esse naturalia, vel (zoo
voegt hij daarbij ter liefde zijner eeuw) facta opera daemonis sine alicujus ministerio."
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in godsdienstige geestdrijverij. Daartoe behooren de
geestverrukkingen der convulsionarissen op het kerkhof St. Medard te Parijs, werwaarts in 1724 tot 1736
eene menigte kranken stroomden, om het graf van
den Diaken PARis te bezoeken. Zij hadden daar , volgens CARRE DE IONTGERON 1), de hevigste convulsies en

allerlei visioenen, die veel op die der bovenvermelde
bezetenen geleken. Zoo zouden zij ongevoelig en onverlet steken en stooten met puntige stokken en ijzeren staven hebben kunnen verdragen en de zwaarste
schokken onbewegelijk verduren. Dat het aldaar aan
geene gemeenschap der geesten, evenmin als aan de
grootste wonderteekenen ontbrak , spreekt wel van
zelf.
De aartsbisschop van Parijs kon zich echter
niet weerhouden dezelve wonderen te noemen, die
geen anderen oorsprong hadden dan list , leugen
en bedrog 2) , hetwelk te meer afsteekt bij de berigten der Jansenisten, die ze vergeleken als bewijzen
van goddelijke inwerking met de wonderen van JEZUS
en de Apostelen. In menig opzigt hadden reeds de
zoogenaamde phrygische profcten of Montanisten met
deze convulsionarissen veel overeenkomst, waartegen
zelfs IRENAEUS en TERTULLIANUS hunne stem niet verhieven. Bij kluizenaars en in kloosters waren die convulsies en die extasen reeds na de 5de eeuw niet
zeldzaam. Nergens elders vinden wij eene zoo groote
opgewondenheid en overspanning, dan bij de zich zelven geeselende boetedoeners en in de danswoede,

i) La vérité des miracles opérés par l'intercession de.
M. PARIS. Cologne 1745.

ien2) Miracula quae non aliam habent originem, nisim
dacia, dolos fraudesque.
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eene volksziekte in de middeleeuwen, zoo als,JiECKER
die beschrijft 1).
Genoemd geesel-genootschap vormde zich in de
dertiende eeuw in Italie. Eerst greep het de inwoners van Perucia, daarna die van Rome, eindelijk schier geheel Italie aan. Toen zonde en ongeregtigheid Italie hadden geschandvlekt, overviel den volke
eene groote rouw, en de schrik des Heeren kwam
over de natie. Groot en klein , jong en oud, vijfjarige kinderen zelfs togen dagelijks naakt door de
steden , met geeselzweepen uit lederen riemen gewapend, waarmede zij zichzelve onder zuchten en weeklagen hevig en ten bloede toe op de schouderen sloegen, luid schreeuwende om 's Hemels barmhartigheid.
Des nachts zelfs hadden zij zulke omgangen, bij wijlen ten getale van tienduizend , met brandende kaarsen
in de hand, voorafgegaan door priesters en vaandragers. liet allermeest komen zij voor in het midden
der veertiende eeuw en wel in het gevolg der toen
heerschende ziekte de zwarte dood. De geesels der
kruisbroederen in Westphalen waren stokken met afhangende zelen, voorzien van ijzeren punten, waarmede zij zich geeselden, tot dat het ligchaam bont
en blaauw opzwol. In 1374 zag men te Aken geheele scharen van mannen en vrouwen uit Duitschland komen, die hand aan hand een kring vormden
en, hunne zinnen niet meester, in wilde razernij uren
lang dansten, totdat zij uitgeput nedervielen. Dan
klaagden zij over zware benaauwdheid en kermden en
jammerden, tot dat men hen het onderlijf zamenbond, of zelfs door schoppen en vuistslagen zameni)

0132.

Die Tanzwuth, eine Volks-krankheit im Mittelalter,
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perste. Sommigen zagen in hunne opgewondenheid
den hemel geopend, anderen hadden de hevigste
krampen en toevallen met akelige gezigtsvertrekkingen,
ja vaak werd de blinde woede dier lieden aanstekelijk voor de omstanders, die, in weèrwil van zichzelven, werden medegesleept in hunne razernij. Ongeveer tweehonderd jaar lang had men voorbeelden
dier danswoede 1).

§ 85.
De zoogenaamde lachkkramp der methodisten. Tooverfjen in de weeshuizen te Amsterdam , te
Hoorn en te Rijssel.
Aangaande de ten jare 1760 in Amerika ontstane secte der jumpers of springers geeft THOLUCK t.
a. p. de navolgende daadzaken op. Hunne Godsdienstoefeningen gaan. vergezeld met de wonderlijkste
convulsieve gebaarden. Nog heden is bij de Godsdienstige zamenkomsten der methodisten, die in de
open lucht worden gehouden, de uitbarsting van ontzettende kramptoevallen, aan de hysterische trekkingen der vrouwen gelijk, bekend onder den naam
Jerking, niets ongewoons. Daartoe behoort ook de
merkwaardige aanstekelijke lachlust, die onder hunne Godsdienstige verrigtingen hen beving. Vrouwen
lachten dikwijls twee dagen lang , hetgeen zij, als
met aanvechtingen des satans behebt, niet konden
wederstaan. Hun stichter WESLEY had die lachlust
i) A. TIIOLUCK,
cet.

1828.

FORSTEMANN,

vermischte Schriften, i Thl. S. 9g
die Christlichen Geissler-Gesellschaftei
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reeds 12 jaar vroeger voor het eerst gehad, op zekeren zondag, wand'elende met zijn' broeder in het
veld onder het zingen van geestelijke liederen. Geen
van beiden vermnogt zich met alle mogelijke inspanning te bedwingen , zoodat zij genoodzaakt waren
naar huis te gaan. Bijzonder opzien wekte de arme
L. , van wien men zeker wist, dat hij niet veinsde.
» Nog nooit ," zegt hij , » heb ik iemand gezien , die
» zoo schrikkeljk van booze geesten her- en derwaarts
» werd geslingerd. Nu eens lachte hij zoo luid, dat
» hij te stikken dreigde; dan weder brak hij los in
» vervloekingen en godslasteringen, dan eens stampte
» hij met zoo geweldige kracht op den grond, dat
» vier à vijf man niet in staat waren hem te weer» houden, (even als de bezetenen) ; ten laatsten riep
» hij met zwakke stem CHRISTUS aan om hulpe en
Shet hevige kramptoeval hield op. Omdat die toe» vallen zich door lagchen openbaarden , hield men
» dezelve voor duivelswerk."
Onder dezelfde rubriek mogen die vreemde tooverachtige voorvallen worden gerangschikt in de weeshuizen te Amsterdam en te Hoorn, die volkomen gelijken op hetgeen aan de ongelukkige kinderen van
Mora gebeurde. De Nederlandsche geschiedschrijver
P. c. HOOFT verhaalt van het jaar 1566, dat de
weeskinderen te Amsterdam alstoen zoo verschrikkelijk zouden gekweld zijn , dat iemand de haren te
Trouwens een aantal kinderen, van
berge rijzen.
booze geesten bezeten, werd niet slechts op allerlei
wijze gefolterd , zoodat zij , aan de bezetenheid ontheven, hun leven lang nog de sporen behielden , maar zij
klouterden zelfs, als katten, tegen de muren en de
daken op en trokken zulke afschuwelijke gezigten , dat

-
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lok den onverschrokkensten menschl eene huivering
door de leden sloeg. Zij konden vreemde talen spreken, en verhaalden dingen, die elders in datzelfde
oogenblik, al ware liet in de kerkerholen , voorvielen.
Vooral speelden zij hun onzalig spel voor de huizen
van zekere vrouwen, die men deswege voor tooverheksen uitkreet. In het weeshuis te Hloorn ging het
in het eigen jaar als te Mora desgelijks op de volgende wijze toe, zoo als ons BEKKER, die FRANS KUIPER
in zijn werk over de duivelen gevolgd is, verhaalt.
Ten jare 1670 werd een groot aantal weeskinderen
van beiderlei kunne, doch meestendeels van teugelloozen aard, door eene bijzondere ziekte overvallen,
waarvoor verschillende medicinae doctores geen raad
wisten. De kinderen vielen plotseling neer en verloren hun bewustzijn; zij werden erbarmelijk geslingerd en her- en derwaarts gescheurd , trappelden met
de voeten, sloegen met de armen en met het hoofd
tegen den grond, knersten met de tanden , huilden
en jankten als honden. Bij eenigen ging de buik zoo
hevig op en neder, als of een levendig dier zich daarin bewoog; lagen zij stil, dan waren zij zoo stijf als
een stuk hout, en men kon ze wegdragen, zonder
dat een lid van hun ligchaam zich bewoog ; dikwijls
bleven zij uren lang in dien toestand. De toevallen
waren voor andere kinderen besmettelijk bij bloote
aanschouwing of bij het hooren, slechts van het gehuil en schier bij iedere aandachtsocfeuing , onder het
prediken of in de bedestonden vielen zij voor. Hoe
meer men God om hulpe bad, te erger namen de
paroxysmen toe. Op vasten-avond waren deze kinderen het uitgelatenst en van hunne toevallen bevrijd
(omdat zij dan vreugde en vrijheid genoten) , hetgeen
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voor daemonisch werd aangezien. Toen men eindelijk
de kinderen uit het weeshuis nam en bij de burgers
besteedde, waren zij oogenblikkelijk iets beter. In
het meisjes-instituut

van

ANTOINETTE BOURIGNON, die

wij straks nader zullen leeren kennen, te Rijssel,
1640-1650, vielen evenzeer dergelijke tooverzaken van
behekste meisjes voor, die de eene na de andere, tot
meer dan vijftig toe, allen zelve bekenden , dat zij konden heksen, nadat de eerste, wegens overtreding opgesloten zijnde geweest, een middel tot ontvlugting
had gevonden, en bij het verhoor verklaard had: dat
de duivel haar had bevrijd.

S 86.
Begrip der witte tooverkunst.
Speelde in het tot dusverre vermelde liet orakel
der daemoncn, onder de heerschappij des duivels,
deszelfs heillooze rol in de zoogenoemde zwarte kunst
met de schrikkelijkste ligchaamsverdraaijingen en zielsverwarringen: anderen bragten in later tijd het denkbeeld der witte tooverkunst in verbinding met het
Deze
vroom geloof aan Goddelijke wonderkracht.
witte of natuurlijke tooverkunst bestaat niet in het
geloof aan tooverij door duivelsche bezweringen 1),
maar zij grondt zich, naar PARACELSUS, op de kennis
der natuurlijke krachten, alsmede op het wondervermogen der verbeelding door het geloof. »')oor het
geloof vermag de mensch met zijne verbeelding het
I) Ars subtilis,
contamilata.

nullis ceremoniis et conjurationibus
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ongeloofelijke, zelfs zij het ook de krachten van den
invloed der hemelteekenen, zich eigenen; en wordt
het gebed met het geloof vereenigd , zoo heeft de
verrukte aan God verwante geest in ons een' bovenaardschen werkkring, die zich zoo verre uitstrekt, als
onze gedachten , onze verbeelding en ons geloof kunnen reiken." Tot deze witte magie behoort de kracht,
om wonderen te doen, de teekenen der natuur te onderkennen en zich ten nutte te maken, de toekomst
te voorspellen, den geest geheel in liefde met God
te vereenzelvigen, en daardoor onmiddelijk in gemeenschap te treden met het wezen en de werkzaamheid
der Godheid 1).
Om echter tot zoo heerlijke inzigten der magie te
geraken, is uiterst moeijelijk. Men zou in waarheid
heilig moeten wezen. En ook al strekt het streven
van menig vroom gemoed zich daartoe uit, zoo ligt
vervalt het op de bloemrijke doolpaden der Theosophie en verwart zich in dweepzieke donkerheid
van geestelijke inbeelding, bij welke de vrije werkzaamheid des redelijken geestes minder behulpzaam
is, dan bij het vroom geloof, hetwelk onmiddelijke verlichting , als bovennatuurlijke genadegift zonder verdiensten, lijdelijk afwacht. Wij moeten de
hiertoe behoorende voorbeelden uit de levensgeschiedenissen van verwante Theosophen der zeventiende eeuw niet geheel voorbijgaan, waartoe voori)

Zoo zegt CAMPANELLE,

(de seosu rerum lib. 4. c. I

et 2): , qui magiam naturalemn probe exercet, cum pieta-

te et reverentia erga Creatoremi, meretur saepe ad supernaturalem eligi et cum superis participare: qui autem abutuntur in maleficiis et venenis merentur a daemone ludificari et ad perditionem trahi. Fides requiritur et cordis puritas non historica sed intrinseca, quae cum Deo
unanimes nos faciat."
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alt PORDAGE, BROMLEIJ , ANTOINETTE BOURIGNON , JANK
LEAD, POIRET, SWEDENBORG enz. behooren. Bij allen

speelt de magie in goeden zin eene hoofdrol, maar
eenzijdige theosophische muggezifterijen en buitensporige inbeeldingen van innerlijke verlichting, verrukking en omgang met geesten worden niet minder bij
allen gevonden.

§ 87.
PoRDAGE en het Philadelphische genootschap.
PORDAGE was ten tijde van CROHWELL een Engelsch

prediker. Later van zijne bediening ontzet, werd
hij een achtingswaardig geneesheer. In zijn hoofdwerk: » de ware, Goddeljke bovennatuurkunde ,"
stelt PORDAGE de kracht des Woords met het inwendig licht en de goede gezindheid op den voorgrond.
Al wie het ware Woord magtig wordt en zich ten
nutte weet te maken, met de beste voornemens gekan magische gewrochten daarstellen;
wapend , "
want door het inwendig licht erlangt de mensch kondschap van verwijderde en toekomstige dingen. PORDAGE had daarom door deze eigenschappen ook gezigten en omgang met geesten, eens zelfs een' strijd
niet eenen reus, die een' ontwortelden boom op de
schouders droeg en een verbazend groot zwaard in de
hand had. Eens verscheen hem een gevleugelde
draak , die de helft van het vertrek besloeg en vuur
spuwde, totdat hij onmagtig neêrviel. Hij was aan
zulke verschijningen, vooral des nachts, gewoon geworden, en de geesten gingen bij hem ter slaapkamer in en uit; meermalen zag, naar zijne verzeke-
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ring, zijne vrouw de geesten even goed als hij zelf.
Onder dien strijd mret den reus verstaat echter PORDAGE geenszins een' werkelijken, maar alleen een'
magischen of geestelijken strijd, zoo als namelijk
(naar zijn oordeel) de eene geest op den anderen
werken kan; want daar is een werkelijke, ofschoon
onverklaarbare, invloed der geesten op elkander;
derzelver werkingen strekken zich uit ook in de verte, zoo dat men door loutere verbeeldingskracht met
eene levendige begeerte goed en kwaad kan stichten.
PORDAGE stichtte in 1651 onder gelijkgezinde
vrienden het zoogenaamde Philadelphische genootschap, tot hetwelk in den beginne'-afomtrent twintig
leden behoorden, onder anderen met name JANE
LEAD ,

THOJI BROMLEIJ

EDUARD

HOOKER enz.

Dit

gezelschap vermeerderde tot op honderd leden, en
men noemde hen de broeders der Engelen. Kort
na deszelfs stichting vervielen allen in eene der vergaderingen tegelijk in eene geestverrukking, waarin
zi eerst visioenen uit de wereld der duisternis in
schrikkelijke vormen hadden; naderhand echter, welligt tot verkwikking, dergelijke ook uit de wereld
der Engelen. Deze verrukkingen grepen bijna eene
maand lang doorgaans dagelijks plaats, meest in de
vergaderingen bij dag, maar ook wel des nachts.
De gedaanten uit de wereld der duisternis togen in
groote staatsie voor hunne oogen voorbij, op wagens, getrokken door dieren, zoo als draken, tijgers,
beeren, enz. De booze geesten verschenen ook in
menscdelijke gedaante, maar in verschillende misvormingen, b. v. sommigen met kattenooren, anderen
met klaauwen, of met wanstaltige ledematen, of met
vurige oogen, groote tanden en scheeve bekken. Hij
14
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zag geesten op klaarlichten dag in geordende reijen
zijn venster voorbijgaan, anderen door de glazen tot
in zijne kamer treden. Hij zag deze en andere verschijningen, zoo als hij zelf zich uitdrukt, door het
uitwendig gezigt met zijn inwendig oog. » Want ,"
schrijft hij, » als wij onze oogen sloten, zagen wij
» die even goed, als dat wij die geopend hadden;
>zoo zagen wij alles tweeledig, inwendig met het oog
» der ziele en uitwendig met onze ligchamelijke oo» gen; (en nu voegt hij er zelf de verklaring in
haar geheel duidelijk nevens) de ware oorspronSkelijke grond lag in het openen van het innerlijke
» zielsoog, en zoo ging het voort op eene magische
» wijze, van het inwendig tot liet uitwendig orgaan,
» ten gevolge der innigste vereeniging van het in- en
» uitwendig gezigtsvcrmogen." De booze geesten zoo
wel als de Engelen waren overal, in de lucht en
op de aarde, en konden nergens worden buitengesloten. Zij zagen dezelve vrij en onverlet door gesloten
deuren en vensters komen, zonder die te verbreken,
zelfs op den helderen middag. Zij konden zich naar
believen veranderen in reuzengestalten of ook in grimmig gedierte. Ook de reukorganen werden aangedaan; zoo verwekten de booze geesten gedurende drie
weken, waarin zij hun verschenen, een' verpestenden, afschuwelijken stank,
die hen door eene ma» gische beroering, door middel der sympathie, krach» tig aangreep." Zoo werd ook de smaak zeer bedorven; trouwens zoowel in de eenzaamheid, als in
gezelschap van elkander, hadden zij een' ondragelijken
daemonischen smaak, als van zwavel, roet en zout
door een gemengd, hetgeen hun groote onpasselijkheid, walging en huivering zou hebben kunnen be-
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rokkenen, maar de hand des Heeren had hunne
krachten geschraagd. Wat het gevoel aangaat, zoo
werden zij naar lijf en ziel, gedurende dien tijd, ge-.
weldig aangegrepen; zij voelden vreemde magische
wonden, steken en pijnen, die niemand beschrijven
kon, ten zij hij eenigermate met JOB was beproefd,
enz. De duivelen, zegt eindelijk PORDAGE, teekenden ook allerlei figuren op de glazen, en zelfs op de
dakpannen, die men niet kon uitwisschen, zoo als
b. v. twee halfronden der zigtbare wereld, wagens
vol menschen, bespannen met vier paarden, welke
beelden zich bestendig schenen te bewegen 1).

§ 88.
AN'OINETTE BOURIGNON , JANE LEAD , ANNA
FLEISCHER.

Tot deze enthusiastische geestenzieners behoorden
vooral THOM. BROMLEY en de beide vrouwen ANTOIBeide deze vrouNETTE BOURIGNON en JANE LEAD.

wen hebben door hare geestbeschaving en talrijke
geschriften een grooten roep en eene duurzame belangstelling nagelaten, zoodat wij bij haar een oogenblik moeten stilstaan. BOURIGNON was te Rijssel in
Vlaanderen in 1616 geboren, waar zij het bovenvermelde meisjes-instituut stichtte , om de haar toevertrouwde kinderen op hare wijze meer voor den hemel, dan voor de aarde optevoeden. Dit echter gelukte haar niet, want dewijl de kleinen liever op
aarde bleven, zoo konden zij de vlugt van mevrouw
I) HORST t. a. p.,

14
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de vrome voorgangster niet tot in den hemel volgen. Hoogstens bereikten zij de lucht en daar geraakten zij, bij mangel aan de noodige ligchaamsverpleging , met de toovenaars in gezelschap, die jaist
toen overal rondspookten. BouRIGNoN werd in dezen
nood door de vromen met aandachtsoefeningen ondersteund, en door de spotters daarentegen voor gek
verklaard. Eindelijk moest zij het instituut verlaten,
en nadat zij van het rijk des satans, van wien
zij in hare geschriften velerlei had verdicht,
zware beproevingen had moeten dulden, redde zij
zich door de vlugt. Zij minde van hare vroegste
jeugd af reeds een stil afgezonderd leven, met vrome oefeningen en overdenkingen, en had eene bepaalde neiging tot het kloosterleven , waartoe echter
hare ouders haar niet wilden believen.
Toen zij
haar doel niet kon bereiken, sloot zij zich in haar
slaapvertrek als in eene kloostercel op, waar zij voor
een fraai altaar en crucifix den meesten tijd des nachts
biddende bleef op hare knieën. Bij zulke oefenin,gen had zij dikwijls verschijningen, die haar hare
roeping, om in de eenzaamheid te gaan leven en
maagd te blijven, te kennen gaven. Daar zij echter, zoo lang nog hare ouders leefden, haar voornemen niet kon vervuld zien, (eens zelfs voedde zij het
plan, om in kluizenaars kleederen in woestenijen te
gaan leven) , zoo opende haar een

zekere sT. SAU-

den weg , na den dood harer ouders, dat meisjes-instituut opterigten. Daar hij nu een dergelijk
jongens-instituut gevestigd had, en dit zeer weinig
ondersteuning vond, sloeg hij haar een huwelijk
voor.
De vrome BouRIGNON sloeg die aanbieding
in toorn ontstoken waardiglijk af, en nu schrijft men
LIEU
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niet zonder grond dat heksengespook in hare school
aan de lage wraakzucht toe van SAULIEU. BOURIGNON
nu hield zich eerst te Gent in Holland ,..kater in
lamburg op. Daar zette zij met gelijkdenkenden hare
vrome aandachtsoefeningen en magische aanschouwingen voort en wikkelde zich door hare talrijke geschriften in menigen theologischen strijd, waarin zij intusschen zeer beroemde vereerders aan hare zijde had;
zoo als onder anderen zelfs JOHANN SWAMMERDAM,
die in de laatste jaren al wat hij te boek stelde
eerst door haar liet nazien en goedkeuren 1).
JANE LEAD, van adellijke herkomst, in Norfolk, had
eene zorgvuldige opvoeding genoten; zij neigde echter reeds in hare jeugd tot een eenzaam leven. Na
den dood van haren man, met wien zij zeven en
twintig jaren was gehuwd geweest, had zij hare
eerste verschijning, die naar haar eigen getuigenisde
blijken draagt van groote overspanning. Zij onttrok
zich sints aan alle huisselijke bezigheid , leefde zelfs
als eene kluizenares en had, als medelid van het philadelphisch genootschap, ook zulke geestes-visioenen,
die nederkwamen op verlichting door CHRISTUS, den
bruidegom der zielen, op de Wijsheid in God en op
de tooverkracht der wedergeborenen. Die kracht was te
vergelijken met eene aanblazing of met eene waarachtig leven gevende lichtvlam, zoo als zij zich uitdrukt,

i) Hare levensbeschrijving heeft zij eerst zelve uitgegeven: La vie intérieure et exterieure de B. par elle
méme; naderhand voegde POIRET,

die bij hare overige

schriften, als: la dernière miséricorde de dieu, la lImière
née en ténèbres; le noiveau ciel et la nouvelle terre
cet. Laatstens is hare levensbeachrijving openbaar gemaakt in het Pantheon van beroemde en merkwaardige
vrouwen. Leipzig 1809.
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en plant zich als een geestelijke wortel door middel
van anderen van zelfs voort. Die haar bezit, erlangt het vermogen, om de gansche natuur , de planten, dieren, mineralen te beheerschen, en indien zich
velen op magnetische wijze in ééne kracht vereenigen, dan kunnen zij zelfs de aarde in een paradijs
herscheppen. Zij heeft eene groote verzameling van geschriften uitgegeven, zoo als b. v. de hemelsche wolken; openbaring der openbaringen; de wetten van
het paradijs; de wonderen der schepping Gods; eene
boodschap aan het philadelphische genootschap allen in 1690 te Amsterdam. Hare litteratuur staat
compleet in de acta Leadiana van JAEGER, Tubingen
1712.
De geschiedenis

en de gezigten van SWEDENBORG

en zijn verkeer met geesten op verschillende planeten zijn te bekend, om daarbij lang stil te staan.
Ten tijde van den dertigjarigen oorlog baarde in
Duitschland een groot opzien ANNA DI. FLEISCHER Uit
Freiburg , van wie ANDREAS HOLLER in zijne beschrij-

ving van Freiburg uitvoerig melding maakt. Zij had
desgelijks zulke gezigten en openbaringen als boven
worden vermeld, die voornamelijk op de toenmalige
tijden betrekking hadden ; maar zij was grooter dweepster nog dan de overigen en leed aan de vallende ziekte en aan schrikkelijke convulsies, zoo dat zij in hare 4oevallen vaak als door duivelsch geweld her- en
derwaarts geslingerd werd, ja zelfs tot 2 á 3 ellen
hoog in de lucht opgeworpen; zij klom op hooge rotsen en daken en hing met de beenen over de gooten
heen, waarbij zij godsdienstige liederen aanhief. Zij
zag in hare verrukkingen een' schitterenden jongeling,
die haar die openbaringen gaf en haar tot deugd ver-
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maande, maar ook de duivel verscheen haar met aller,
lei verzoekingen en plagen, zoo dat lijf en leden verrekt werden, al hetwelk na de bejegening van dien
jongeling zich weder herstelde. MOLLER zegt: »de
zwenking, beweging en zetting harer ledematen geschiedde zoo juist, alsof een heelmeester haar behandelde; hetgeen van mij, van de beide stads-physici
en van eene menigte andere personen is gezien en gehoord." (Eene werkelijke verstuiking van het dijbeen
heeft mej. ii, gelijk wij boven reeds zagen, in magnetischen slaap, zelve genezen; ik zag noch hoorde
daarvan iets, en zij zelve heeft geene verschijning
gehad).
Nimmer kwamen er meer dweepers, gezigtenzieners en profeten op, dan in de eerste helft der zeventiende eeuw en ten tijde van den dertigjarigen oorlog, als wanneer benaauwdheden van allerlei aard,
jammer en ellende , honger en pest over geheel Duitschland kwamen. Angst en droefheid, reikhalzend verlangen naar bevrijding werkte met de toenmalige godsdiensttwisten zoo prikkelend op de gemoederen, dat
godsdienstijver en heldengeloof, zoowel als fanatisme
en phantastische stuiptrekkingen, aan de orde van den
dag waren. Men zou een aantal namen en voorbeelden
kunnen bijbrengen, die echter allen in vorm en inhoud met de bovenstaande volkomen overeenstemmen.
De meesten dezer waren echter ook ligchamelijk krank,
weshalve hunne visioenen minder te rangschikken zijn
onder de cathegorie van godsdienstige hersenschimmen.
Zoo heeft b. v. CHRISTINA PONITöWITZSCII,

dochter van

een' Poolsch protestantsch geestelijke, door hare gezigten en profetien in Bohemen en Duitschland eer
verbazend opzien gebaard. Zij had dag en nacht met
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open en gesloten oog gezigten van allerlei aard, verrukkingen en omgangen met geesten, aan die van
SWEDENBORG gelijk, maar ook tevens met hare extasen de verbazendste krampen, tot dat zij eens plotseling in eene onmagt viel en van hare krampen,
zoo wel als visioenen voor altijd verlost werd.

§ 89.
Gevolgtrekkingen uit bovengenoemde daadzaken.
Uit de schets van bovengenoemde daadzaken mogen wij liet volgende door middel van vergelijking
en vrij van alle vooroordeel afleiden:
1). Dat, bij de opzettelijke onttrekking aan de
uiterlijke zinnenwereld en de inkeering tot het oorspronkelijk gebied van den menschelijken geest, het
innerlijk aanschouwen in ruimte en tijd en eene zekere profetische gave een algemeen eigendom is van
de menschheid.
2). Dat men daarin de hoogere krachten des
geestes en deszelfs onbelemmerden werkkring herkent,
en tevens hoe deze krachten naar willekeur goed en
kwaad kunnen stichten.
3). Dat de verbeelding niettemin bij zoodanige
overwegende inkeering in de innerlijke gemoedswereld
zich ligtelijk te veel onttrekt aan het verstand, als
haar gids, en dan ook in onbeteugelde vaart zich op
dwaalsporen verliest, het innerlijk aanschouwingsvoorwerp verwisselt met de objectieve wezenlijkheid,
en aan hetzelve uiterlijke zelfstandigheid toeschrijft;
zoo als blijkt uit de verschijningen in het Philadelphische genootschap, PORDAGE, BOURIGNON en anderen.
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Dat eene levendige verbeelding in zulk eene

vrije vaart, bij heerschende godvruchtige stemming
des gemoeds, ligtelijk zou kunnen leiden tot dweeperij, vooral dan, wanneer men de eenzaamheid zoekt
en het verkeer met menschen afbreekt of geheel opheft,

zoo als bij BOURIGNON en LEAD.

5). Dat in zulk een' zamenloop van omstandiglheden de visioenen een' schadelijken invloed hebben
op het ligchaam, en de gezondheid ondermijnen, zoo
niet hij tijds doeltreffende middelen worden gebezigd,
om het verbroken evenwigt tusschen ligchaam en ziel
te herstellen.
6). Tevéns blijkt, hoe bij zulke ongeregelde bewegingen van ligchaam en ziel, hetzij bij kramptoevallen, hetzij bij visioenen, de levensbeweging in het
algemeen ongeregeld is, weshalve de verschijningen
van beiderlei aard onder de afwijkingen der natuur,
onder de ziekten te rangschikken zijn. Visioenen
hebben in dergelijke omstandigheden even zoo weinig
waarde, als de gezigten, die de magnetisch slapenden in de mindere graden en bij tijdelijk opkomende
krampen hebben, daar zij risschien even dikwijls
waarheid, als dwaling en waanzin aanduiden.
7). Even gelijk bij eene zeer groote prikkelbaarheid en geheel lijdelijke werkzaamheid ligchaam en
geest beiden hare ware verhouding verliezen , en even
als een algemeene kramp in de spieren het gansche
ligchaam doet lijden en zelfs ieder afzonderlijk stelsel
in deszelfs deelen mede lijdend maakt en tot verkeerde werkzaamheid drijft, zoo kan ook eene overspannen of valsche subjectieve aandoening der zinnen
andere, ja zelfs alle zintuigen medeslepen tot ontstentenis en afwijking, zoo als wij opmerken bij de eal-
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den der fantasie van PORDAGE enz. , en somwijlen ook
bij gemagnetiseerden waarnemen, wanneer b. v. de afschuwelijke geestengestalten een' pestaardigen reuk en
een' helschen smaak achterlieten, of ook, even als
geestenzieners, menigmaal niet alleen zien en te gelijk stemmen hooren, maar ook gedruisch en gestommel, hetgeen dus zonder veronderstelling van daemonischen invloed, ganschelijk niet tot het rijk der onmogelijkheid blijkt te behooren.
8). Verder laat zich uit een en ander afleiden,
dat, bij eene groote gevoeligheid en eene schier onbeteugelde verbeelding, de uitwendige objectieve indruk der zinnen bij toonen of gezigtsbeelden ligt wint
in kracht van beweging en subjectief leven, zoodat
een geluid of een toon overgaat in eene sprekende
stem, en het beeld , waarop men staart, bewegelijk
en persoonlijk wordt, gelijk zulks het geval is bij
prikkelbare en geniale kunstenaars; ja ieder, die
langen tijd aanhoudend en uitsluitend op een voorwerp tuurt, zelf ondervinden zal. Zoo was het dan
ook met die teekeningen en beeldjes bij PORDAGE ,
die, door den duivel achtergelaten, zich schenen te
bewegen.
9). Dat bij de reeds tot gewoonte geworden verwisseling der polariteit onzer zinnen van buiten naar
binnen, de overgang niet meer zoo sterk in het oog
loopt, van den eenen pool tot den anderen; dat visioenen zoo wel met gesloten als geopende oogen ont.
staan, zoo als er in de hoogere graden der clairvoyance en ook bij PORDAGE het geval was, waarvan de
laatste, gelijk wij zagen, zelf eene zeer goede verklaring gaf.
10). Dat bet dus niet te verwonderen is, wan-
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neer ten minste onbeschaafde magische zieners , in
zulk een visioeusleven eenmaal verdiept, het oordeel
der onderscheiding verliezen tusschen subjectieve droombeelden en objectieve natuurvoorwerpen, en niet onderzoeken of de schijn ook door de werkelijkheid
wedersproken wordt, dan wel of al dat wonderlijke
louter aan natuurlijke uitwendige oorzaken is toe te
schrijven; of b. v. die dakpannen niet door een' listigen knaap, of dat spook in liet instituut te Rijssel
door heimelijke wraakzucht daaiheen getooverd is.
11). Dat voorts, bijzonder in godsdienstig opzigt, daar, waar het aldus gesteld is, eene groote
behoedzaamheid noodig is, om schijn en wezen,
waarheid en verdichting te onderscheiden; omdat hier
ook, zonder opzettelijk bedrog, zoo ligtelijk onwillekeurig zelfsbedrog mogelijk is, en omdat eene godsdienstige stemming van het vrome hart bovendien
doorgaans iets innemends heeft, zoodat men zich niet
gaarne aan liet honni soit, qui mal ypense blootstelt.
12). Dat de mensch, zoo lang hij nog hier in
het ligchaam leeft, de aarde niet kan veranderen in
den hemel; dat derhalve, bij de godsdienstige ontwikkeling in het bijzonder, wel is waar de godsdienst
de hoeksteen wezen moet, om het geheele gebouw
deszelfs vastigheid te geven; dat echter het materieel
Het
en de voertuigen natuurlijk moeten blijven.
ligchaam toch is even jaloersch op deszelfs regten als
de natuur, en de ziel bereikt hare bestemming tot
volmaking en waarachtige veredeling niet door bespiegelende oefeningen in de jeugd alleen, maar
daardoor, dat zij ook het ligchaam bekrachtigt en
bekwaamt tot een deugdelijk werktuig, om hetgeen men bedenkt ook in beoefening te brengen.

-

220 -

Waar de krampen de leden des ligchaams doen beven, daar komen op school ons de spoken omzweven,
zoo als die w-eeshuizen en het instituut van BOURIGNON ons leeren.
13). Daar eindelijk geene bloote bespiegeling of
werkelooze afgetrokkenheid, geen lijdelijk geloof of
bloot subjectieve vrome zuchten en gebeden met verzuim van alle huisselijke werkzaamheid, maar het
geloof, in liefde werkzaam en aan gezellige deugden
verwant, onze levensbestemming is, zoo zijn die visioenen en geestverrukkingen, reeds op zich zelve
als afwijkingen, immer met behoedzaamheid te behandelen; en dit te meer dár, waar de gezondheid
in geen goeden staat is, en de ongesteldheid van ligchaam en geest het godsdienstig element bestookt, of
van al wat er vreemds gebeurt de voorname drijfveer
is. Menigmaal werd ziekte voor heiligheid, 'waanzin
voor verlichting en ijlhoofdigheid voor Goddelijke ingeving gehouden, zoo als ANNA DI.FLEISCHER getoond
heeft. » Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn." 1 Joh. 4.

5 90.
Illusies, door de opgewekte veerkracht
onzer zintuigen te weeg gebragt.
Fisioenen van NIcouLI.
Tot dusverre hebben wij gezigten van allerlei aard
en hersenschimmen of droombeelden van geesten,
engelen en duivelen zien ontstaan, deels uit ligchaamsongesteldheid en zielsziekte, deels uit godsdienstige dweeperij. Waarheid en bedrog wisselen
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zich bij deze op verschillende wijze af. Daar zijn
ook visioenen , die, als onmiddelijke aandoeningen der
opgewekte veerkracht onzer zintuigen bij helderen
dag in wakenden toestand en met volkomen bewustheid, het stellige bewijs opleveren, dat aan dezelve
de objectieve wezenlijkheid ontbreekt, die door gebrek aan beschaving, vooroordeel, bijgeloof, schrik
en neiging tot het wonderbare steeds aan de subjectieve v-oorstelling wordt ondergeschoven. Dat zelfde
vindt plaats in koorts en ijlenden toestand. Wil
men echter deze voorbeelden niet laten gelden, zoo
leveren toch bovenstaande misleidingen der zinnen,
in wakende bewustheid en met eigen onderscheiding
van droombeeld en wezen, tevens het afdoend bewijs, dat liet met het eigenlijk wezen dier geestenverschijningen hagchelijk gesteld is; terwijl men toch
vooral de omstandigheid niet moet voorbijzien, dat
doorgaans zulke geesten niet voor gebed en bezwering, maar wel voor eene purgatie en ettelijke bloedzuigers de vlugt nemen. Ik wil hier slechts een paar
welbekende voorbeelden aanvoeren, met de korte aanmerking, dat er wel zeer weinige menschen zullen
zijn, aan wie niet soms onverwacht , hier of daar,
eene vreemde gedaante, eene onbekende stem of de
schim van een' afwezenden in leven of reeds gestorven , als goochelspel verscheen , - en dat niet louter in den droom, maar ook in wakenden toestand.
De door zijne beschaving en zijne schriften welbekende boekhandelaar NICOLAI, te Berlijn, had gedurende langen tijd zulke onwillekeurige zinsbegoochelingen, bij dag en bij nacht, meest in zijn eigen huis, ook wel bij vreemden, zelden echter op
straat. De eerste verschijning had hij bij eene herige
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gemoedsontstentnis in Februarij 1791 , als wanneer
plotseling de bekende gedaante van een' afgestorvenen voor hem stond. Gelijktijdig met dezen verschenen hem nog dienzelfden dag verschillende andere wandelende gedaanten. In het vervolg van tijd
zag hij die eerste gedaante niet meer, maar andere,
deels bekende, deels vreemde personen, traden te
voorschijn, deels dooden, deels levenden , of die nabij
of die verre verwijderd waren. Sloot hij de oogen,
om zich van die gedaanten te bevrijden, zoo gelukte dit als hij ze digt - kneep; naauwelijks opende
hij dezelve, of daar stonden zij weer. De verschillende gedaanten van beiderlei geslacht schenen zich
soms aan hem niet te storen, maar hielden zich onderling bezig ; gewoonlijk echter gingen zij, zonder
Opmerkelijk
eenig verkeer, door elkander heen.
waren de kleuren der kleederen, die veel bleeker
waren, dan bij werkelijke voorwerpen. Zoo was het
hem ongeveer 14 dagen; toen kwamen de verschijningen steeds meer en in grooter aantal, en nu begonnen zij ook te spreken , dan eens onder elkander,
dan eens tot NIcoLAI. Op den 20 april werden hem
bloedzuigers gezet; het vertrek wemelde dien dag tot
aan den avond toe van allerlei gedaanten, als wanneer zij zich langznmer en bleeker gekleurd bewogen,
later allen wit werden , van lieverlede onbestemder
en als in de lucht verzwonden, zoo dat hij alleen
nog eenige gedeelten zag, tot dat zij ten laatsten allen verdwenen 1.)

I) NICOLAI, Selbstbiographie,

uitgegeven door LWE.

-

223

-

§ 91.
Visioenen van

LODEWIJK

V. BdCZKO.

Nog vreemder waren de verschijningen van LODEWIJK V. BACZKO(, te Koningsberg, die hem jaren lang
kwelden, en die door anderen of in vroegeren tijd
stellig als deugdelijke bewijzen voor de waarheid van
spookverschijningen zouden gegolden hebben. Deze
zag niet slechts, maar hoorde ook zijne visioenen; ja
hij geloofde zelfs die te voelen. Menigmaal overviel
hem bij dezen alleronaangenaamsten toestand, inzonderheid bij het hooren, eene ijzingwekkende huivering. Hier was de groote ligchamelijke prikkelbaar.
heid mede in het spel; want BACZKo was iemand , die
naar ligchaam en ziel vol kwalen was. Daarenboven
grijpt de stem magtiger aan en is veel geheimzinniger
dan het zigtbare beeld, en gelijk het geluid in lijf
en borst deszelfs weérklank vindt, zoo dringt ook het
gehoor dicper in het gemoed dan een oppervlakkýig
gezigtsbeeld.
Reeds de zachtste fluistering wekt de
opmerkzaamheid; de luide toon of het plotseling roepen brengt het wild gedierte tot stilstand; hoeveel
te meer dan moesten zamenhangende redeneringen en
gesprekken onzen BACZKO verontrusten, ja zelfs schrik
aanjagen; wanneer bijv. die gedaanten, zoo mager
als donker en geheimzinnig van uitzigt, hem dreigden
het hoofd van den romp te zullen slaan. Hij verloor echter zijne beradenheid niet, al verontrusteden
hein zijne kwelgeesten jaren lang en met verstoring
zelfs zijner bezigheden, zoo wel als zijnerlevensvreugde. BACZKO voelde eens onder het schrijven eene
pijnlijke drukking in zijne lendenen, en dadelijkstond
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liet beeld van een man in de voormelde gedaante bij
hem, die met den elleboog op zijne lendenen scheen
te duwen en alzoo die pijn hem te berokkenen. Dat
beeld was zoo levendig en helder, dat hij de gedaante
met zijne handen poogde af te weren, waarop dezelfde gedaante hem nog sterker den linker bovenarm
drukte.
Die verschijning kwam meer dan eens terug
en telkens ontwaarde hij denzelfden tegenstand, bij
poging , om haar van zich af te stooten. Ten laatsten
kwam die gedaante niet meer te voorschijn , daarentegen eene andere, nog veel schrikwekkender dan
een neger met een' uilenkop, vooral des avonds op
zijne legerstede, als hij ging slapen. Wie zou daarbij
niet aan den duivel denken?
Die gestalte staarde
hem louter aan, verontrustte hem echter niet; maar
ofschoon hij niet vervaard was, zoo had hij den moed
echter niet, zoo als vroeger, haar van zijn bed weg
te stooten.
Na deze verschijningen volgden, eenen
geruimen tijd daarna, andere, doch niet meer van
persoonlijken aard. Zoodra hij zich nederzette aan
de schrijftafel, werd het vertrek met wolken vervuld , waarin allerlei vreemde voorwerpen her- en
derwaarts werden gevoerd, dan eens zwevende in de
lucht, dan eens zittende in wagens enz. , overigens
hadden deze verschijningen niets avontuurlijks. Dit
zijn kennelijk verschijningen van gelijken aard als die
van PORDAGE en BROMLEY , waaraan echter BACZKO geene
objectieve wezenlijkheid toeschreef.
Eene der meest
terugkomende gedaanten onder dezelve was die van
een' majestueus schoon gevormd man, gewikkeld
in eene donkere tunica, met blonde haarlokken, die
over de schouders nederhingen.
In den laatsten tijd
verscheen ook eene borstelige slang, die eerst door de
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kamer kroop, toen onder liet schrijven zich om zijne
voeten kronkelde en eindelijk zelfs op zijnen schoot
ging liggen. De begoocheling ten opzigte dier slang
was zoo sterk , dat hij verzekerde zelfs de ruwe borstels der huid met zijne handen te hebben gevoeld.
Hoe vreemd dit ook schijnen mag, zoo is toch deze
verschijning louter het gevolg der natuurlijke levendigheid en verwantschap der aandoening onzer zintuigen, die zich bij derzelver vertakking tot eenig afzonderlijk zintuig hetzij gelijktijdig hetzij poolsgewijze tot elkander uitbreiden. De gevoelige pijn in
de lendenen trok bij BACZKo door zijne verbazende
prikkelbaarheid, opgewekt door de polilieke onrust
dier dagen, (het was kort na den slag bi Jena), en
bij zijne opgewonden verbeelding, onder het overzetten in het Poolsch van een interessant vlugschrift,
ook den gezigtszin tot medegevoel; terwijl ook het
gehoor ras volgde. De eennal zoo sterk opgewekte
zinsverbinding wordt niet zoo spoedig weer opgeheven,
en de organen komen niet zoo ligt weder in rust;
van daar dat hij zijne hem verontrustende en ongenoodigde gasten met de vaardig aangewende kracht
zijner handen niet kon weren en zijn kampstrijd even
vruchteloos was als die van Don QUICHOT tegen de
windmolenwieken. Dat gezigt dier slang, zoo duidelijk, dat hij de ruwe borstels aanschouwde, verplaatste zich te gelijk op het gevoelsorgaan. Deze
verplaatsingen, waarbij het zien overgaat op de polen
van het tastorgaan , hebben meermalen plaats bij magnetische verschijnselen. Het zien toch is eigenlijk
niets dan een innerlijk voelen, op zekeren afstand,
van schaduwen en kleuren door de gezigtszenuw , even
zoo als liet uitwendig voelen de onmiddelijke aara15
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king der stof zelve is. Dit voelen der borstels toont
echter juist de algemeene opwekking aan van het geheele zintuigstelsel. Het geldt overigens even veel en
even weinig, ten bewijze voor werkelijke ondervinding, als alle de andere, die worden aangehaald bij
de geestenverschijningen , welke anderen niet zoo
ligt als BACZKO en zelfs deze niet dan met moeite
louter voor werkelijke zinsbegoochelingen zullen houden.

5 92.
Godsdienstige verrukkingen met lidteekenen
en bloeding.
Hebben wij tot dus verre verschillende verschijnselen, die op onderscheidene wijze de magnetische
nabij komen, leeren kennen, waarin extasen en visioenen zich bhij Godsdienstige dweeperij eigendunkelijk
ontwikkelen en soms slechts loutere zinsbegoochelingen zijn, die het kenmerk der visioenen geheel missen; zoo mogen wij echter, om de zaak van alle
kanten grondig te onderzoeken , ook andere gelijksoortige verschijnselen niet voorbijgaan, die, ofschoon
niet minder van Godsdienstigen grondslag , evenwel van
de voornoemden zich op velerlei wijze onderscheiden.
Men heeft deze verschijnselen vooral in later tijd bij
zeer vrome menschen waargenomen en alleen uit een
theologisch standpunt gewaardeerd. Zij zijn daarom
aan de eene zijde opgenomen onder de bovennatuurlijke wonderen, meer dan betamelijk was opgevijzeld,
en aan de andere zijde toegeschreven aan ligtgeloovige dweepzucht, veinerij en opzettelijk bedrog. Het
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betreft hier namelijk die zeldzame toestanden, waarin
personen, doorgaans van het vrouwelijk geslacht,
verzonken in Godsdienstige bespiegelingen en verrukkingen, innerlijke aanschouwingen vooral van den
Heiland hebben; waarbij echter tevens op het zwakke
en kranke ligchaam zich bepaalde teekenen , als kruisen en lidteekenen , vertoonen, waaruit veeltijds bloed
is vloeijende. Dáár ontbreken dan ook geene visioenen en profetiën, die echter door de ingewijden niet
worden geopenbaard en ook meestentijds niet tot de
hoofdzaak worden gerekend. Bij dergelijke gevallen
grenst het aan het wonderbare, hoe weinig voedsel
de lijderes gebruikt; men verhaalt zelfs van algeheele
onthouding van spijze.
Ook andere verschijnselen
waren daarmede verbonden, deels evenzeer voor gevolgen van bovennatuurlijken invloed, deels voor leugen en bedrog opgegeven. De zaak is van groot gewigt en behoort bij een volledig onderzoek tot het
gebied der natuurkunde ; want wij hebben hier zeer
opmerkelijke natuurverschijnselen op het kranke ligchaam, die het voorwerp van grondige navorsching
wezen moeten, welke de oorzaken dan ook wezen
mogen. Tot hiertoe ontbreekt het daaraan nog geheel en al, daar de zaak meer belang van de Godsdienstige zijde inboezemde en de geneesheer, die door
zijne middelen niets vermogt , meest verwijderd en
verhinderd werd , om naauwkeurige waarnemingen te
doen. Ik zelf heb daartoe gelegenheid gehad, en
terwijl reeds aangaande somnmigen authentieke berigten in druk bekend zijn, zoo laat ik hier het een en
ander, bij wijze van uittreksel, historisch volgen.
15*
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§ 93.
ANNA

CATHAINA EMMfERICH.

koorzuster in het
ANNA CATHARINA EMHERICHI,
opgeheven Agneten-klooster te Dülmen, had menigvuldige visioenen en bezat de merkwaardige gave,
om schadelijke en nuttige planten te onderscheiden,
evenzeer als reliquien der heiligen van ander gebeente. In meer dan eene verrukking openbaarde
zij aan sommigen verborgenheden, die zij alleen door
hooger ingevingen koi weten, bijzonder aan den
pastoor en aan haren biechtvader. Uit den omtrek
van Crefeld geboren , was zij van kindsbeen af zeer
ziekelijk en vroom en had reeds, nog eer zij in het
klooster kwam, eene verschijning gehad van den
Heiland, die haar, in de blinkende gedaante eens
jongelings, een bloemenkrans in de linker, en eene
doornenkroon in de regterhand ter keuze aanbood.
Zij greep de laatste, drukte die met kraoht op haar
hoofd, ondervond echter, toen zij tot bewustheid
kwam, eene geweldige pijn ringvormig om het hoofd
en er ontstond eene bloeding. In 1802 kwam zij
in het klooster te Dilmnen, en nu begon eigenlijk
hare merkwaardige geschiedenis, die eerst in 1814
werd bekend gemaakt als echt, door den medicinaalraad v. DRUFFEL 1) , en in 1815 in een eigenhandig
vlugschrift van den geneesheer, die haar onder behandeling had gehad. Met den laatsten vond ik gelegenheid persoonlijk over deze zaak in onderhoud te
treden. Naderhand werden aangaande haar meer-

i) In het Salzburgsche medisch-chirurgische tijdschrift.
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dere berigten verhreid, die talrijke verdedigers, zoo
wel als tegensprekers vonden 1). Reeds van hare
kindschheid af zwak van ligchaamsgestel, was zij
ook gedurende haar kloosterleven meestentijds ziek,
zoo dat zij reeds van den beginne af dikwijls weken lang bedlegerig was. Zij leed aan zinkingen,'
galkoortsen met verstoppingen, krampen, wormen,
ongeregelde zuivering, bloedbrakingen, flaauwten en
In maart 1813 berigtte de pastoor
stuipen enz.
dat EMMERICH
STENSING aan de geestelijke overheid,
sinds eenige maanden geene geneesmiddelen en geene
spijzen meer tot zich nam, louter eenig koud water
(naar DRUFFEL , met ettelijke droppelen wijn vermengd) ;

wat zij overigens nam, moest zij weder uitbraken,
en zweette daarbij zeer sterk. Des avonds overviel
haar veeltijds eene flaauwte, onder welke zij geheel
In dien toestand was
stijf was , als een stuk hout.
echter haar uitzigt levendig, en werd haar de priesterlijke zegen in die oogenblikken gegeven, dan hief
zij de handen op en maakte het kruisteeken. (Volgens
Wat haar wel
DRUFFEL was zij bleek en mager).
bloedige krans
een
was
maakte,
liet meest opmerkelijk
om het hoofd , voorts lidteekenen aan handen en
voeten en in de zijde met twee of drie kruisteekenen
op de borst; een en ander bloedde dikwerf, de laatsten gewoonlijk des woensdags, de eersten des vrijdags, en zelfs zoo sterk, dat soms dikke droppelen
Dit berigt was door attesten van genedervielen.
neesheeren en anderen bevestigd, gepaard met ge-

1) Het voornaamste geschrift is dat van CLEMENS V.
BRENTANO: Das bittere Leiden unsers HIerrn, nach den
Betrachtungen der gottseligen KATHARINA EMMERICH,
zweite Auflage, 1834*
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tuigenissen der zieke zelve. Aan deze berigten werd
nog toegevoegd: dat EMMERICH van hare jeugd af
zeer godsdienstig was geweest; dat zij de onderwerping aan den goddelijken wil, vooral in droefenis , en
de gelijkvormigheid aan den gekruisten Verlosser voor
de uitnemendste gave des Hemels hield; edoch in het
klooster voor eene dweepster werd aangezien, omdat
zij meer dan eenmaal 's weeks tot de communie kwam;
van de zaligheid, die onder het lijden ligt verborgen,
met verrukking sprak, en zich bij wijlen ook een
woordje over visioenen liet ontvallen. Om deze daadzaak op te nemen, begaf zich de geestelijke overheid
herhaalde malen naar Dlnlmen, die alles min of meer
overeenkomstig de berigten vond, vooral dat op de
borst het teeken als het ware van een dubbel kruis
had gestaan, met enkelvoudige roode, aan elkander
verbonden, strepen, onder welk kruis eene grijsachtige vlek, ter grootte van een ontplooid klaverblad, waaruit in den beginne veel scherp vocht vloeide. Ligte aanrakingen verwekten trillingen in de armen en over het geheele ligchaam. Het bloeden heeft
zich allengs ontwikkeld ; sinds vier jaren had zij daarbij
onophoudelijke pijnen ondervonden, en telkens vóór
het bloeden een' sterken brand. Alle berigten stemden overeen, dat geene bijtende middelen in staat
waren, de wonden door kunst te heelen; naderhand
echter had men de wonden gewasschen en acht dagen lang naauwkeurig waargenomen. Op de ruggezijde der handen en voeten, in de holte van de handen, en onder de voetzolen teekenden zich wonden,
en op deze eene bloedkorst, zoo dun als papier. De
zieke wenschte overigens doorgaans onopgemerkt te
blijven en geen opzien te baren, had ongaarne be-
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zoeken, en zocht van haar lijden geen winst te beBij het onderzoek liet zij zich uit, dat het
jagen.
haar veel moeite deed, aan hetzelve zich te moeten
onderwerpen; zij wenschte slechts voor zich berusting in Gods wil. Ook van uit Munster werden zelfs
geregtelijke navorschinoen gedaan, en de zieke moest
zich veel onaangenaams laten welgevallen , omdat men
steeds louter bedrog vermoedde ; maar ook dat onderzoek heeft tot geene bijzondere uitkomsten geleid.
In de Kirchenzeitung van Mastiaux, 1821 , staat ook
het berigt van een bezoek bij deze EMMERICII, door
den graaf VAN STOLRBERG afgelegd, hetwelk in de
hoofdzaak het vermclde bevestigt.
Den ganschen winter en het voorjaar (zoo wordt
daar verhaald) , had hare voeding bestaan in een
glas water daags en liet sap van een stukje appel of eene gedroogde pruim.
In den kersentijd
zoog zij bij wijlen aan eene kers. Tien dagen lang
was zij nacht en dag bewaakt, en 31 bewakershebben de daadzaken bekrachtigd. In drie weken had
zij geene ontlasting, en om de twee dagen waterlozing gehad. Ofschoon zij sterk zweette, was in
haar klein vertrekje niet de minste reuk. Bij hare
toevallen had zij menigmaal phantasiën , gelijk iemand,
die de koorts heeft; vaak evenwel sprak zij ook wonderbaar en schoon. Vrijdags, vroeg in den morgen,
begonnen de wonden, in gelijkvormigheid aan doornwonden, aan voor- en achterhoofd te bloeden; later in den voormiddag de lidteekcnen aan handen
en voeten; geen schilder kon de doornwonden zoo
natuurlijk schetsen. Na de'afwissching van het bloed
bleven alleen vuurroode stippen , als de steken eener
vloo. Uit alle wonden drongen droppelen door de
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bloedkorsten heen, en naar mate zij sterker bloed.
den, werden zij ook verligt. Het dubbel kruis op
Deze non, die in hare
de borst, bloedde ook.
kindschheid vee gehoed en groven arbeid verrigt had ,
spreekt zeer zacht en drukt zich godsdienstig in edeIer taal en met helderder verstand uit, dan zij in
het klooster heeft kunnen leeren. Haar geestvolle
blik, hare opgeruimde vriendelijkheid, hare verlichte
wijsheid en hare liefde, spreken uit alles, wat hare
lippen uiten.
In BRENTANO'S werk moeten wij eene merkwaardi-

ge plaats niet voorbijzien, waar hij van haar vaderland zegt, dat daar, in den omtrek van Crefeld,
zoogenoemde zieners (Gicker) zijn, die sterfgevallen,
hoogtijden, heirtogten, enz. , vooruitzien; verder,
dat zij soms met groote moeite en handigheid des
nachts, zonder licht, kleêren voor de kinderen van
arme kraamvrouwen , uit verschillende lapjes t' zamengenaaid en des morgens zelve zich daarover zeer
'erwionderd heeft.
9 4.
MAfRIA

Y. MnRL te Kallern.

Een tweede geval,

aan het voornoemde in ieder
die,
zooverre ons bewust is, nog leeft, vroeger in Kaltern, nabij Botsen, sinds november 1841 zich echter in kloosterlijke eenzaamheid heeft teruggetrokken.
Iare geschiedenis heeft sinds ettelijke jaren in de
streek , waarin zij was , niet minder opzien gebaard,
dan in Weslphalen die van K. E., alleen met dit
opzigt zeer gelijk,

levert ons jufvr. VAN MRL,
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onderscheid, dat hier voortdurend vele duizenden
ter bedevaart kwamen naar Kaltern, om do vrome
lijderes te zien , terwijl de argwaan en het ongeloof
te Düllnen, met pijnigenden dwang de arme martelares bewaakte. Ik achtte het van belang ook hier
nadere berigten te erlangen, en daar reeds meerdere
openlijke narigten bekend geworden zijn en zeer vele
ooggetuigen goed ingelicht schijnen, terwijl zij geen
geheim maken van hetgeen zij weten, zoo geloof ik
de waarheid vrij nabij te zijn gekomen , ook dan, wanneer ik mijn eigen bezoek bij haar niet van groot belang reken. In menig geval toch is eigen aanschouwing leerzamer en meer waard, dan eene menigte verhalen, die gekleurd zijn, naar mate het oordeel helt
tot ingenomenheid of tot minachting.
Ik heb mij voorgenomen, hier een kort maar getrouw berigt te laten volgen aangaande de verschijnselen, die ik deels met eigen ooren en oogen heb
waargenomen, deels ontleend heb uit de aan den
voet dezer bladzijde aangehaalde geschriften 1). Zij is
in 1812 geboren en draagt den naam MARIA. Het
manuscript van haren biechtvader verdeelt haren levenstoestand in een' gewonen en ongewonen. De
eerste duurde tot haar 18de jaar, de laatste, die nog
voortduurt, tot dat de Voorzienigheid iets anders over
haar beschikken zal. MARIA werd opgevoed ten huize
di caldaro,
Milano 1837;ook bekend onder den titel: Le tre mirabili vergini nel
Tirolo. - Onder deze drie jonkvrouwen behooren ook,
behalve VAN MORL, eene tweede te Capriana en eene derde
te Tscherms. - Het andere werk is een manuscript verimocdelijk van haren biechtvader: Kurzer schlichter Lebensumrisz des berihmt gewordenen Fräuleins MARIA v.
MORL ZU Kaltern, 1837.
i) Relazion:e Storica di

MARIA

MOERL

scritta del Proposto ANTONIO RICARDI.
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harer ouders, onder de leiding eener » zeer wijze en
vrome moeder," die echter, toen hare dochter veertien jaar oud was, gestorven is. Met gewone begaafdheid en vatbaarheid leerde zij Italiaansch, maakte zich allen vrouwelijken arbeid eigen en bemindo
de werkzaamheid. Zij was ingetogen, geduldig en
zeer liefderijk jegens armnnen en zieken. » liHet gebed
was hare geliefkoosde bezigheid ; nooit was het bidden haar te veel, noch ook in rijper leeftijd het ontvangen der communie. Zij was aller lieveling, met
uitzondering van hen, die den spot dreven met hare
troomheid. Sedert haar vijfde of zesde jaar genoot
zij weinig gezonde dagen. Zij leed dikwijls aan ont.stekingen, had ook bloedspuwingen, veel pijn in de
zijde enz." Men zocht hij menigen arts in den omtrek
vruchteloos hulp; geen dezer bewerkte eene duurzame beterschap. Met haar 19de jaar begon de ongewone ligchaams-. en zielsgesteldheid. Den 31 december 1830 overvielen haar plotseling de hevigste krampen, die haren rassen dood dreigden te berokkenen;
daarbij verloor zij haar gezigt en alle aandoening en
werking naar buiten; noch geneesmiddel noch voedsel kon zij nemen, slechts wat water, om de twee
of drie dagen. » Mijne pen ," zoo luidt het aangehaalde manuscript, » is te zwak , om levendig, iedere
soort van aanval ,,die zij had, op het papier te stellen. Somtijds brulde zij als een beer; somtijds steunde en gromde zij als een hond. Dan eens kromde
zij zich als een boog, dan weder zeisvormig, terwijl
de oogen zich als bij een stervend mensch terugtrokken in het hoofd. Drie of vier man moesten haar
te midden van de krampen vasthouden. Kramp in
spieren en longen waren de gewone verschijnselen;
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vaak hield zij drie of vier dagen lang den mond open,
zoodat lippen en tong verdroogden ; menigmaal werd
zij uren lang door de toevallen in de hoogte geworpen; dikwijls zwol zij geweldig op en dan kraakte en knapte het uren lang in haar binnenste, als
schoot men pistolen af, terwijl alsdan plotseling doodelijke flaauwten haar overvielen, die verscheiden
dagen duurden."
De eerste aanval duurde 28 dagen, waarna zij
door aangewende uitwendige middelen het licht in de
oogen, naderhand ook de spraak terug bekwam en
ook weer eenig voedsel gebruiken kon. Zij werd
nu homöopatisch behandeld, omdat alle andere middelen de aanvallen opwekten, en wel van Februarij
tot Augustus van dat zelfde jaar, evenwel zonder
merkelijk nut. Reeds waren van de maand September zeventien dagen verloopen, waarin zij weder
sprakeloos en gevoelloos, blind en zonder voedsel
te nemen of van legerstede te zijn verwisseld, nederlag, toen zij op eenmaal opstond, haar kleed nam
en ter kerke wilde gaan, waarin zij sinds December
1830 niet geweest was. De beterschap duurde voort
tot het einde van October, toen zij weder in denzelfden toestand verviel.
Ondervraagd zijnde, hoe
het met die tijdelijke herstelling was toegegaan, antwoordde zij: , Ik bad tot de goddelijke moeder, in
den vooravond van één' der feesten, aan haar toegewijd, het magnificat; toen riep ik tot den heiligen
vader FRANCISCUS en den heiligen ROMEDIUs; ook bad
ik voor den broeder, voor wien juist de doodsklok
werd geluid,
het .Iiserere (deze stierf toen juist,
hetwelk niemand haar kon hebben gezegd), toen riep
ik ook dezen aan, en het was mij plotseling als of
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ik zag en als of ik spreken kon en gaan, en werkelijk was het ook zoo." - Zij verzekerde, dat het
haar in menigen pijnlijk schijnenden toestand beter
was dan anders; sont-ijds zag zij dan een schoon
kind met een krans of bloemruiker, ook wel met
eene roos bij haar op bed, aan tafel of nevens haar
leger zitten, hetgeen haar zeer verligtte. Dikwijls
ontstond echter, als zich dat kind vertoonde, een
geweldig en vreemdsoortig ligchaams- en zielelijden,
als wanneer het verdween. Ook gevoelde zij verligting door de tegenwoordigheid van den priester, edoch
niet bij allen in gelijke mate. Vaak zag zij hare
moeder op helderen dag nevens haar bed zitten, die
haar troostte, opbeurde en verschillende zaken voorspelde, dat b. v. twee zusters in het klooster zouden
gaan, hetgeen ook naderhand alzoo gebeurde. Zij
was naar den geest bijzonder neergedrukt. De schrikverwekkendste gedaanten verschenen haar, dag en
nacht, zoowel te huis, als op den vWeg naar de kerk;
dan leed zij zeer aan jichtpijnen ; zwarte afschuwelijke mannen stonden voor haar, die haar dreigden
voort te slepen en spraken: ,het is met u gedaan,
gij zult den geestelijken niet volgen." Eens wilden
zij haar bij liet hoofd pakken en het vertrek in brand
steken, zoo dat alles in vlam scheen; dan weder
wendden zij alles aan, ten einde zij haar geloof zou
verzaken, en legden haar vloek- en lasterwoorden in
Menigmaal zat eene zwarte kat uren
den mond.
lang in het venster, die eens haar biechtvader zelfs
waande te hooren, zoo dat hij die met den bezern
wilde verjagen, doch hij vond er geene en MARIA
sloeg aan het lagchen over zijne vruchtelooze poging.
Vaak had zij uren lang extasen, ook wel ontzet-
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tende pijnen, van welke zij op communiedagen
alleen ontheven bleef; zoo dat men haar maanden
lang, zonder verbedding, in smarten en wonden op
den rug liet liggen. In Februarij 1832, na de communie, verviel zij in de eerste verrukking , die tusschen de twaalf en zestien uren duurde, en zoo was
het op iederen coinmuniedag ; dan hielden alle uitwendige gewaarwordingen op, tot dat zij door eene
krachtige roepstém van haren biechtvader'weder tot
haar zelve kwam. Tot dat roepen werd hij zelf gebragt door de gedachte, dat het eene krampverstijving was. Uit dien staat van verrukking opgewekt,
wist zij van hetgeen was voorgevallen niets, en dacht,
dat zóó zóó de tijd harer communie geweest was. In
het vervolg moest zij steeds door het geestelijk bevel
uit hare verrukking worden teruggeroepen; zonder
dit keerde zij niet weder tot het zinnelijke leven. In
den winter van 1833 op 1834 ging zij nog ettelijke
malen ter kerke. Den 3 Mei verviel zij op den terugweg, door bovengenoemde schrikgestalten aangevallen, in nieuwe smarten; men sleepte haar naar
huis, en weinige dagen later ontdekte zich eene zonderlinge verlamming der geheele linkerzijde en van
den linkervoet, die over de vier maanden lang voortduurde.
Nu kon zij zich in hare smarten en wonden niet
bewegen noch laten bewegen, en bleef 2- maand
voluit onverbed; .uit schaamte liet zij niemand de
wonden op haren rug zien. Den 25 Julij 1833 werd
zij onnatuurlijk vrolijk, kenrde de haar meest bekende menschen niet meer, en maakte allerlei kinderachtige grappen, tot in het midden van September.
Ter zelfder tijd begon ook eene andere plaag en
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duurde even lang voort. Men ontdekte namelijk in
haren mond spelden, waarop zij geweldig beet, en
die zij slechts met veel moeite haar liet afnemen.
Dit herhaalde zich van dien tijd af dagelijks tweo--of
driemaal op schrikbarende wijze.
Er verschenen
naainaalden, glasscherven, paardenharen en nagels
van allerlei soort, afgebroken breinaalden, en vijf
of meerdere puntige beentjes. Het meeste kwam uit
den mond, soms ook uit het hoofd, waaruit de
biechtvader het met moeite uittrok; een groote schotspijker toog uit haar linkervoet, die van af den 3
Mei - toen zij op den terugweg van de kerk gevallen was - verlamd geworden was, maar nadat
deze spijker weggenomen was, deszelfs vorige buigzaamheid terug erlangde. Wonderlijk was het, dat
alle die verschrikkelijke dingen geen spoor van verwonding achterlieten. MARIA kon nogtans nooit met
zekerheid verklaren, hoe die zaken in haar ligchaam
kwamen; wel scheen liet haar toe, alsof zij somtijds
door de oogen, somtijds door den mond gingen; dit
alleen hield zij vast, dat voor haar afschuwelijke mannen stonden, die haar die voorwerpen voorhielden,
ingaven en tot inneming uitlokten.
Het bed had te dezer tijd zonderlinge belegsels.
Op de lakens, matrassen, en onder deze op den stroozak enz. , lagen spelden, naalden, haren enz. hier
en daar verstrooid , en naauwelijks had men liet bed
gereinigd, of het was weder even zoo. De goede M3ARIA
was zoo verward, dat zij met strakken blik, vonkelende oogen en uitgestoken tong uitriep, dat zij een
zelfmoord zou begaan; dat zij toch verdoemd was;
dat zij met die mannen voortging, die om haar bed
stonden; klaagde over steken in de oogen, het on.-
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derlijf, de borst; ,huilde en schreeuwde, rukte zich
handen vol haar uit en wilde uit het venster springen.
Zonderling was het, dat de vrouwspersonen die dingen niet in het bed vonden, als de biechtvader niet
in het vertrek was. Eens schreeuwde zij: » ai! ai!
daar wil iets afschuwelijks mijn bed in." De biechtvader zeide: » Grijp het in JEZUs naam en geef het
hier." - » O ! daar loopt het weder weg ," riep zij,
» daar gaat het de andere kamer in." Werkelijk
werd het daar gevonden, en wat was het? een
spaander van hard hout, met eenig menschenhaar
omwonden. Deze plaag duurde van St. Jacob tot
half September. Na zekere communie zeide zij eens:
» de Heer heeft gezegd, men moest in eene kerk
voor mij het openbaar gebed laten doen, dan zullen
deze plagen ophouden, dan kan men mij verbieden
van die afschuwelijke mannen die dingen aan te nemen." Dit geschiedde met het beste gevolg, ofschoon
die plagen nog niet ten volle ophielden. De schrikgestalten omgaven en beangstigden haar nog lang op
verschillende wijze , tot dat eindelijk in Julij een bepaald gebed in de kerk hulp aanbood. Vaak werd
MARIA bewusteloos uit haar bed geworpen, dan sloeg en
stootte zij het hoofd tegen den muur en op den grond,
zoodat men zou gemeend hebben, dat zij met builen
en wonden moest overdekt geweest zijn. In dien
toestand klaagde zij , dat men boos me haar omging,
en haar sloeg, dat zij in een gasthuis zou gaan enz.
Zoodra zij echter tot haar zelve kwam, was zij opgeruimd. Dikwijls klappertandde zij met uitgebreide armen als aan het kruis geslagen van koude, en
dat voor de kagchel. Toen men met priesterlijk verlof de bestemde kerkgebeden over haar uitsprak, werd
zij eindelijk van de schrikgestalten ontheven.
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In den staat van verrukking kon zij met God en.
, b. v., dat
de Heer of deze en gene heilige haar iets toesprak;
voorts had zij door gebed, gehoorzaamheid, zelfverloochening en vasten gezegevierd. Ook voorspelde
zij menige zaak. Van 15 October af had zij de duidelijkste voorstellingen en aanschouwingen der verborgenheden, betreffende de roornaamste heiligen.
Tot twee- en driemaal geraakte zij na December 1832
in zulk een' zaligen toestand , die vaak uren\ lang
duurde, met geheele opheffing der uitwendige zinnen.
In den Kersnacht had zij de levendigste aanschouwing
van iedere omstandigheid der geboorte onzes Heilands. Knielende of liggende op het aangezigt, bad
zij vaak, ook wel op de teenen staande, zoowel bij
dag als des nachts, ook wel rustende op hare elleboogen met opgerigten hoofde en met een glans op
het gelaat , die naar het waarachtig hemelsche zweemde. Zij hield de armen soms, gelijk men doet als men
kleine kinderen draagt, en zeide dan, dat zij het
kind meermalen in hare armen droeg. Hare houding
onder het bidden wisselde gedurig af. Aan den avond
van Witten Donderdag zag zij chRISTUs met de jongeren levendig voor zich in den hof nabij den Olijfberg; toen kenteekende haar uitzigt doodelijke droefheid; nog droeviger was haar aanblik des Vrijdags
tusschen 2 en 3 uur, toen zij gelijk eene stervende
begon te reutelen , en met liet kille zweet op haar
voorhoofd alle levensteekenen scheen te verliezen.
Hier stelde zij zich den stervenden Heiland klaar voor
den geest, en zag Hem met bloed overdekt voor haar
hangen, van eene menigte spotters omringd.
Verder werd waargenomen, dat IARIA van geen overdreven gestel was, geene andere boeken dan TOMAS

knet de heiligen spreken; zoo zeide zij
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en bijbelsche geschiede-

nissen, overigens echter weinig, gelezen had. Zij
hield veel van kinderen, vogels, duiven en bloemen.
Sedert Julij 1833 sprak zij met niemand meer, dan
alleen met haren biechtvader en met den pastor loci
EBERLE.
Eens verlangde zij van hare zuster door
teekenen drie duiven, die zij bij zich op bed nam
en naar believe links en regts plaatste. Zij knielde met dezelve en stond op, terwijl de duiven rustig haar langs het aangezigt streken, onder haar bidden den snavel in den mond staken en uren lang bij
haar bleven. Ilare innerlijke overdenkingen bepaalden zich voornamelijk bij het lijden van CHRISTUS en

de martelingen der heiligen. Iedere week vernieuwt
zich de lijdensgeschiedenis van donderdag avond tot
de opstanding in den nacht van zondag, waarin zij
den Heiland met zijne Apostelen ziet aan den maaltijd. Terwijl de mis in de kerk wordt gelezen, ziet
zij veel te gelijk en bidt mede; zoo kent zij ook de
predikatien, die gehouden worden. HIet geheim des
altaars blijft hare hoofdmnagneet.

Zij ziet CHRISTUS

in de .hostie van kersmis tot lichtmis als kind, dan
tot de vasten als jongeling; in de vasten aan het
kruis, welke voorstelling de meest gewone is; van
Paschen tot Ieminelvaartsdag, ziet zij hem met de teekenen zijner verwonding in den verheerlijkten staat.
Terwijl in de vasten het Hoogwaardige ten toon gesteld werd, zeide zij somtijds tot haren biechtvader:
» och ! laat mij heden uitgaan, ik kan daar niet blij» ven , zoo lang niet mijn vader (CHRISTUS) weder is

» weggeborgen; mijn schutsengel zou mij smaden,
» als ik hem alleen in de kerk liet aanbidden." Zij
doet aelfs hare aanbidding op meer dan ééne plaats
16
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tevens onder geleide van haren schutsengel, alwaar
dan missen worden gelezen, die zij naar welgevallen
hier en daar tot aanbidding des Heeren bestelt. Dikwijls zegt zij » heden heb ik het met mijn' schutsengel druk, onze Heer wordt op vele plaatsen vertoond, of in processie omgedragen."
Dikwijls ziet
zij talrijke Engelenscharen in verschillende houdingen
het allerheiligste aanbidden. Deze hebben een schoon
gelaat; kroonen dekken hunne hoofden; zes vleugelen,
waarvan vier veelvormig lietgligchaam dekken, en
aan de voeten beesten-klaauwen, zoo als bij den profeet EZECHIEL. Bij de mis wijken zij terug voor den
priester, waaruit zij de grootte der priesterwaarde
opmaakt. Dan aanschouwt zij, hoe de Engelen de
gebeden der menschen voor Gods aangezigt brerigen
Hare hoofdgebeden zijn de zoogenaamde schietgebeden. Onder het bidden rolt haar menige traan langs
de wangen. - De voorstelling van CHRISTUs lijden
veroorzaakt haar eene gevoelige smart, alsof zij met
een' gloeijend ijzerdraad doorstoken wordt. Den 5
februarij 1834 zag de bicchtvader bloed aan hare
hand ; liet scheen nog versch. Op de vraag, wat zij
daar had , hernam zij : » heb ik mij gestoken ?" opende
echter snel de andere hand en zag daar hetzelfde.
Toen overviel haar vrees en zorg, dat men haar medisch onderzoeken en woest behandelen zou. Zij
klaagde en jammerde: » men zou zeggen, dat alles
> loos bedrog ware, waarvan 'zij haarzelve en anderen
> het slagtoffer maakte; of waarom God toch zulke din, gen aan haar deed enz."
Zij had echter ook nu,
nog veel pijn en werd naar ligchaam en geest beiden
schrikkelijk gefolterd. Uren en dagen lang verzonk
zij in groote zwaarmoedigheid ; wantrouwen
angt,
verwarring maakten zich van haar meester.
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Tot Julij 1833 werd zij alleen van hare aanverwanten en bekenden bezocht; van dien tijd af ging
liet bij heiren naar Kaltern, om de biddende MARIA
te zien ; somtijds op een' enkelen dag meer dan drieduizend. Dit trok de opmerkzaamheid der wereldlijke en geestelijke overheid, en men eischte naauwkeuriger berigt aangaande deze zieke.
Dit berigt
moest (zoo heet liet in liet aangehaalde manuscript)
natuurlijk zeer onvolledig uitvallen, daar de wonderdadige kranke eerst door een' harer biechtvaders
tot haar zelve moest worden geroepen; ten tweede
haar lijden onder geene woorden brengen en ten
derde geene geneesmiddelen gebruiken kon. De berigtgever mag ook één voorval niet verzwijgen, dat
aan een' gemeen mensch bejegende, die ook MARIAn
kwam zien. Op den terugweg sprak deze in scherts:
hij kon ook wel zoo bidden als die MARIA , en zich
plaatsende in de houding, waarin hij haar gezien had,
was liet hem onmogelijk van houding weer te veranderen van af 5 uur in den namiddag tot middernacht.
Men riep hem bij zijn' naam, stootte hem, beurde
hem op, ja door sterke mannen werden hem gewelddadig de handen van een gerukt, doch even ras ook sloten deze zich weder. Tot zich zelven gekomen, had
hij bitter berouw over zijne scherts. - De Heer ontdekte haar dikwijls op het bloote uitzigt den zedelijken toestand en aanleg van velen; zij zeide wel eens
tot haren biechtvader : » daar waren heden ruwe menschen, die louter uit nieuwsgierigheid zijn gekomen."
Dit woordelijk uittreksel uit het manuscript, ofschoon uitvoerig, scheen mij tot de regte beoordeeling onmisbaar, deels om de zeldzaamheid van het ge.
val den lezer geheel voor oogen te stellen, deels am.
1*'
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der waarheidswille, die kennelijk onpartijdig en
van het theologisch standpunt volledig is medegeVan andere wonderen wordt daarin geen
deeld.
gewag gemaakt, veel daarentegen nog verzwegen,
dat naar luid van zekere berigten eerst na haren
dood zal worden bekend gemaakt.
liet werk in druk van RICCARDI is wijdloopiger
en vermengd met theologische opmerkingen over het
wonderbare; liet behelst echter meer nog , dat ook
met andere narigten overeenstemt , en daar RICCARzoo breng ik
DI desgelijks als ooggetuige spreekt,
tot aanvulling ook iets uit zijn werk bij.
Bij hare zorgvuldige opvoeding en natuurlijken
aanleg tot vroomheid, moet men ook opmerken, dat
een broeder van 31ARIA Capucijner en twee zusters
Nonnen zijn geworden.
M.ARIA zelve deed de gelofte der eeuwige kuischheid en verzocht, zonder in het klooster te gaan, te
worden ingeschreven in de zusterorde der Franciscaners. Zij verkreeg toen den naam THERESIA,, overeenkomstig hare begeerte, om de deugd en den bespiegelenden geest van deze hare beschermheilige
natevolgen. Toen herhaalde zij bij haar eerste lijden
steeds de spreuk der heilige THERESIA: » Lijden,
Heere! of sterven." RICCARDI beschrijft hare intrede
in het bidvertrek ; nooit had hij iets dergelijks zoo
wonderbaar gezien, als die verrukte, die hem zoo
Zij scheen hem een
heerlijk en schoon voorkwam.
wassenbeeld (come una statua di cera), en hij kon
0 heerlijk tafereel, o
den uitroep niet smoren:
gij gezegende ziele!" - Opmerkelijk was hem ook
de houding der biddende, die haar biechtvader overigens veel eenvoudiger en met minder enthusiasme
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haar opgegoven had. - Als met een tooverslag hief
zij zich, met de handen over de borst gekruist, ligt
als een veder, van haar bed op; roerde den grond
ter naauwernood met de spitsen harer voeten en bleef
onbewegelijk gedurende langen tijd alzoo staan. Voor
een gezond mensch is zulks, langs den natuurlijken
weg, ondoenlijk, hoeveel te minder voor iemand,
door krampen en pijnen zoo verzwakt. Een tweede
wonder was het luttel voedsel van ettelijke druiven
en snippertjes van andere vruchten , een dronk water
en zelden slechts een stukje brood; en dit wel te zamen in de tusschenruíinte van vele dagen, louter nog
op bevel van haren biechtvader, zonder ooit gekookte
spijze te nemen, terwijl zij desniettemin de krachten zoo wel als haar levendig uitzigt behield. Men
zou het alleen kunnen verklaren, dat, even als de
geest in den staat van verrukking deel neemt aan de
hemelsche aanschouwing, zoo ook het ligchaam deels
iets eigendommelijks erlangt van hetgeen eenmaal
deszelfs deel zal\ wezen , wanneer het mnet heerlijke
gaven in den hemel zal zijn bekleed. Uitvoeriger
beschrijft hij de gezigten, in betrekking tot het lijden
van

CHRISTUS,

en hare wondteekenen, die haar als een

zeldzaam onderpand harer gemeenscbap met den Geliefden zullen zijn ingedrukt. Honderden deugdelijke
ooggetuigen bevestigen, wat zij aan hare handen,
sommigen ook aan hare voeten hebben waargenomen ,
en vrouwen hebben hetzelfde ook in hare zijde opgemerkt. RICCARDI had alleen de uiterlijke teekenen
aan hare gesloten handen kunnen waarnemen; zij
kwamen hem voor als versche wonden, roodachtig en
zonder teekenen van bederf. ledererr donderdag avond
en bij bepaalde feesten, b. v. den 17 epteminber op
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het feest van den heiligen FRANCIIscus, desgelijks op
de laatste dagen der heilige week waren zij bloedende. Andere buitengewone gaven aan die heerlijke
ziel (grand' anima) door God beschikt, zoo als de gave der voorspelling en der wetenschap van anderer geodachten en gezindheden, zullen te zijner tijd verzameld en bevestigd worden. Zoo prees haar b. v. een
geestelijke haar gebed aan, en werd onverwacht op
een gebrek opmerkzaam gemaakt, waarop hij zelf niet
had gelet. Zonder een woord te spreken , nam zij
het, Psalmboek onder haar kussen uit , opende het en
wees met den vinger op een vers, dat zijn gebrek volkomen uitdrukte. De geestelijke las, verstomde en
barstte in tranen uit. RICCARDI merkt nog aan, dat
in 1833 circa 40000 menschen haar bezochten. Op
sommige dagen telde men tot 50 rijtuigen.
Die toeloop is nu zoo groot niet meer; daar komen echter steeds vele menschen naar Kaltern. Toen
ik haar voor ettelijke jaren zag , waren daar bij de
vijftig menschen tegenwoordig. Wij werden bij twintig na 12 uur des middags binnengelaten. De eerste
intrede in het vertrek was verrassend: op hare legerstede was zij knielend met de handen steunende tegen hare kin in biddende houding, in een wit gewaad en met aflhangende, lange, zwarte haren; de
oogen onbeweeglijk ten hemel geheven, scheen zij mij
een heerlijk marmer beeld, niet gelijk aan nRICCARDI,
come una statua di cera, want een wassenbeeld maakt
altijd op mij een' onaangenamen indruk. In het ruime vertrek, opgesierd met een altaartje en menig heiligenbeeld, heerschte eene algemeene stilte, en ieder
stond in onbewegelijke houding. Na eenige minuten
kwam ik , alleen, langzamerhand nader aan het bed.
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De verrassing echter week, hetzij van wege de koude
zucht tot onderzoek, hetzij omdat zulke verschinselen mij niet nieuw waren, hetzij veel meer omdat ik
niet alleen niet dien glans, maar ook niet die uitdrukking van aangezigt en oogen vond, die ik anders bij
dergelijke verrukkingen had hooren vermelden, zijnde
deze zeer bleek en eenigzins opgezwollen. Verschoidene vragen werden mij, door den daarnevens staanden
pater KAPISTRAN, haren geestelijken leidsman , willig
beantwoord. Daar, naar zijne verzekering, een lang
volhouden dezer knielende houding met voorovergebogen lijf in krampen kon overgaan, zoo verwijderde
ik mij na een kort bezoek , om voor nog anderen,
die wachtende waren, plaats te maken.

5 95.
M4ARI

DOMENI.CA LAZZ4RI

I

CAPRIN.4N

,

in het Fleimser-dal.
MARIA DOIMENICA LAZZARI is de dochter van een'
molenaar te Capriana, een zeer gering dorpje in het
Fleimser-dal (Kreits Trient) , geboren in 1815. Zij
stamt af van gezonde, krachtvolle ouders, en kenteekende in hare vroege jeugd niets bijzonders. Zij
was, wel is waar, iets teederder en zwakker van
gestel, maar toch vrij sterk naar het ligchaam; zij
had een gezond verstand, eene heldere verbeeldingskracht, een goed geheugen en was bescheiden in
hare gedragingen. Te huis behartigde zij alle werkzaamheden , die strookende waren met haren stand,
vrij zorgvuldig; was echter reeds in de school, vooral bij liet godsdienstig onderrigt, zeer oplettend, en
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vroeg trok zij hierdoor, inzonderheid ter oorzuke h;arer juiste vergelijkingen en onderscheidingen, de aandacht van haren godsdienstleeraar. Reeds vroegtijdig
legde zij groote vroomheid aan den dag. Wanneer
zij slechts tijd vond, al was het in de korte oogeiinblikken, die aan rust waren toegewijd, hield zij
zich met bidden of lezen of andere godsdienstige oefeningen bezig; liefst bepaalde zij zich bij het lijden
des Heeren. Ilare geliefkoosde studie was bijbelsche
geschiedenis; de werken van den zaligen LIGUORI en
dergelijke boeken waren haar dierbaar; en vaak doorwaakte zij de nachten, om haren leeslust, die eene
hartstogt was geworden, te bevredigen.
Op haar
zesde jaar viel zij in eent vijver, waaruit zij na een
kwartier uurs in een' geheel ontstelden toestand gered werd, hetgeen eene bedlegerigheid voor langen
tijd ten gevolge had. In 1828 stierf haar vader, innig
door haar geliefd; dag en nacht beweende zij dezen
en van nu af aan nam zij slechts zeer weinige spijze.
Sedert dien tijd begon hare gezondheid afteneinen; zij
had dikwerf vliegende pijnen, vooral in de onderbuik; hare krachten namen af en het voedsel wederstond haar. Naar het gevoelen van haren geneesheer, was het eene periodieke koorts en eene soort
van Hysterie, waartegen alle middelen vruchteloos waren. De geschiedenis van haar lijden vangt echter
eerst met 1833 aan. Ik wil dezelve mededeelen
naar twee werken in druk, in zeer korte trekken;
het ééne is geneeskundig, het ander van een' geestelijke; met eigen ingewonnen berigten wil ik
die mededeeling pogen aantevullen. Het geval heeft
veel gelijksoortigs met de twee vorige; toch ook
veel nieuws, dat waardig is nader te worden be-
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'chouwd.
In Junij 1833 was zij eens des nachts
alleen op den molen, toen er sterk aan de deur
geklopt werd. Zij verschrikte geweldig en zag twee
onbekende vreemdelingen.
Zwijgend verschuilde zij
zich in hare ontsteltenis in eenen hoek, waar zij des
anderen daags in den morgen sidderend en angstvol
gevonden werd. Zij bleef echter nog in haar huisselijk werk, ofschoon ook voortdurend ascetische boeken lezende. Eens werd zij op het veld plotseling
ongesteld en bleef als vastgenageld staan. Men zag
haar als in bespiegelingen verdiept of in hooge verrukking. Naar hare verzekering werd zij in dien
toestand een' man gewaar op eenigen afstand, die
haar gebood stil te staan. Nu ging het met kramten van allerlei aard even zoo als met de twee bovengenoemde voorwerpen; met dit onderscheid niet,
temin, dat LAZZARI minder hevig uitwendige schokken dan wel allerhevigste innerlijke smarten had;
lan schreeuwde zij zoo hard, dat men verre van
iare woning haar kon hooren.
Van het weinig
roedsel, dat zij van tijd tot tijd nog genomen had,
7erzocht zij, na langdurige aanzetting, den 10 april
1834 voor de laatstemaal een half kopje water
net een stukje ingedoopt broed, en sinds at nock
ironk zij meer. Hare toevallen werden heviger en
nen liet den geneesheer komen. Deze nu beschrijft
Iitvoerig , wat hij gevonden heeft. Zie hier een uit.Teksel.
Eene ongewone zwakheid en prikkelbaarheid kenmerkte het geheel van haren toestand. Het geringste licht kon zij in hare kamer niet verdragen, en
zij hoorde zoo fijn, dat zij de preek kon verstaan,
die gehouden werd in de wel zes honderd schreden
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van haar verwijderde kerk; de geringste beweging
aan de onderbuik veroorzaakte haar de hevigste smarten. lHare regelen had zij van lieverlede minder, en
sinds de toeneming harer ongesteldheid, in het geheel
niet meer. Na langdurige overreding legde haar de
geneesheer blootelijk een stukje suiker op de tong,
en dadelijk overviel haar een geweldige hoest en een
onophoudelijk braken. Toen hij haar naderhand een
stukje geroost brood wilde laten nemen, viel zij in
onmagt, en sinds gaf hij zijne pogingen op. Bij de
ligtste aanraking der huid, op welke plek ook, ondervond zij daar kramp. Slaap had zij schier nimmer en hare waterlozing was uiterst schaarsch. Hare ademhaling was zeer ligt, ja soms bijna geheel
weg. Eens was zij drie weken lang schijndood , zonder de minste teekenen van leven te geven; de spietel zelf, op haren mond gehouden, bleef zonder beslag. Nadat de geneesheer met rijp overleg alle verschijnselen en omstandigheden waargenomen had,
was zijn besluit: dat de ziekte haren zetel had in de
anatomische physiologische sfeer van het zenuw- en
spierstelsel (di riguardar la sede della malatia nella
sfera anatomica-fisiologica del sistema nervoso muscolare), en scheen liet hein raadzaam geneesmiddelen
aantewenden. Hij schreef haar daarom asa foetida
in pillen voor en eene inwrijving met mnorphine , en
ziet! zij volgt het voorschrift ; maar wat was het gevolg? Naauwelijks had zij vier pillen ingenomen, of
van stond af aan werd zij geplaagd door een schrikbarend
hikken, aan hartklopping gepaard, met eene benaauwdheid en eene maagpijn, als of een innerlijk vuur hare
ingewanden verteerde, waarna dan de gewone krampen ontstonden. Na deze gebeurtenis was de patient
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niet meer in staat, een eenig geneesmiddel noch ook
spijzé of drank tot zich te nemen; en deze volslagen onthouding duurt tot heden toe voort. Toen
de doctor haar later nog eens bezocht, was de prikkelbaarheid nog grooter. Zij kon de geringste aandoening van licht, geluid en reuk niet meer verdragen, zonder in stuipen te vervallen en in een ontTer
zettend weeklagen en schreijen lostebarsten.
naauwernood kon zij spreken en dan nog zeer zacht.
Zij kon niemand bij haar dulden en verzocht daarom
den bisschop en den landregter, dat men alle nieuwsgierige lieden van haar verwijderd zou houden, hetgeen zij ook tot hare naburen zelfs uitstrekte. Daar
LAZZARI nu niets meer gebruikte, hield ook alle ontlasting op. Opmerkelijk echter was het , dat zij niet
in het oog loopend vermagerde. De haren en nagelen groeiden evenwel niet meer. De pols was niet
meer waartenemen , noch aan de hand , noch aan den
hals, omdat zij steeds bevende was, hetgeen bij de
Dag en nacht was haar
minste aanraking toenam.
venster open, zoowel (les zomers als des winters, ook
bij het guurste weder, al stond ,de thermometer (zoo
als eens in 1836) dertien graden onder het vriespunt. Wilde men liet venster sluiten , dan dreigde
zij, naar haar zeggen , te stikken. Bij fellen wind
voelt zij zich beter en hare pijnen worden gestild;
daarom smeekt zij vaak bij windstilte, dat men met
een' waaijer haar verkoele. De doctor deed dit eens
een half uur lang met alle mogelijke kracht 1). Hij

1) Ho contiiuato a tutto mnio potere a crearle farte
aria in miodo, che i suoi disciolti capegli volavana ora
su, ora giu, ora qua, ora la del viso.)
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beschrijft alsdan de verschrikkelijke smarten , die LZZARI uitstaat, en de opeenstapeling van krampen, in
welke zij steeds Gods hulp inroept en vaak met luider stemme schreeuwt: oh Dio , ajutami ! Dan brengt
zij zich zelve met de handen slagen op de borst toe,
die men verre van hare woning op straat kan hooren.
Ook geeft hij aangaande de bloedige wvondinerken,
die wij straks nader zullen beschouwen , een naauwkeurig verslag en maakt kortelijk de eind-opmerking,
dat de patient den 7 april 1836 in zes keeren, binnen zeer korten tijd bij de honderd wormen is kwijt
geraakt. Sedert den 10 januarij 1834, heeft DOME
NICA LAZZARI
de merkteekenen van CIRISTUS lijden
zoo kennelijk op liet voorhoofd, de handen en voeten, in de zijde en op den rug, als ergens elders van
dezen aard is waargenomen. Haar arts zag, dezelve
voor het eerst in Mei 1834. Op het voorhoofd, twee
vinger breed onder het haar in eene bepaalde rigting
naar de slapen, waren van tien tot twaalf stippen,
waaruit het bloed was droppelende. liet gezigt was
tot aan de lippen met geronnen bloed bedekt. Eenige kleine plekken op de wangen waren òf geheel
vrij 'f met versch bloed overtogen. Op den rug harer handen zag hij in het midden een' zwarten stip,
gelijk de kop van eene breinaald, bijna - duim groot
en volkomen rond. In het midden verhief zich die
plek, afgerond tegen de randen. Als hij bij helder
licht dezelve waarnam, had zij het aanzien van geronnen en opgedroogd bloed. Om die plek heen waren op den rug der handen streepvormige, naar het
centrum gerigte teekenen te zien, bruinachtig van kleur.
Dergelijke stip bevond zich ook te midden van den
regter voet, omgeven van eene menigte donkere,
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Den linkervoet kon hij niet
straalvormige lijnen.
waarnemen, omdat deze steeds geheel door de regter
voetzool bedekt was. Beide voeten hadden eene schier
horizontale rigting met de beenen. Toen hij het binnenste der handen en voeten wilde zien, antwoordde
zij, dat zij zich thans niet kon bewegen, veel minder handen en voeten los maken, zonder in de zwaarste krampen en pijnen te vervallen, doch zij beloofde
zulks welligt den volgenden dag te vermogen, om
hem genoegen te doen. Op de vraag, aan LAZZARI
gerigt, of zij des anderendaags, zijnde vrijdag , zou
bloeden, zoo als vroeger op die dagen geschied was,
antwoordde zij: dat tot hiertoe hare martelingen en
wondbloeding nooit hadden gefaald. LAZZARI verzekerde hem ook zelve , dat zij eene groote wond in
de zijde had 1), die zij echter zorgvuldig verborg;
evenzeer had zij vele andere kleinere wonden op den
ruggegraat, die iederen vrijdag bloedden. Ook verzekerde zij, dat zij gruwelijke pijnen uitstond over
het gansche ligchaam, en vooral aan de wonden, die
zich des vrijdags met zulke hartkloppingen paarden,
dat zij dikwijls aan den dood de voorkeur had gegeven. De arts kwam den volgenden vrijdag des
morgens ten 7 ure. Reeds meer dan honderd schreden van haar huis verwijderd, hoorde hij van uit
hare woning een geweldig schreeuwen, oh Bio, ajutami, en naauwelijks zette hij den voet binnen hare
woning, of een jammerlijk en beklagenswaardig tafereel deed zich aan zijne oogen op. De patient lag
in hare gewone houding met gevouwen handen en
het geheele ligchaam in stuipachtige onrust. Uit meer
r) Una gran piaga al costato.
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dan veertig gaatjes droppelde van haar voorhoofid
over de oude drooge korsten het bloed af over haar
gezigt tot aan de kin toe. De straks omschreven stippen aan de handen bloedden zao sterk, dat groote
droppels van de opening tot aan liet gewricht der
handen afstroomden, en van daar uit in verscheidene
takken zich verdeelden. Ook de regter voet bloedde,
even als de handen , en zoo vloot ook het bloed uit
de verborgen opening van den linkervoet, zoodat het
nog in lange strepen zigtbaar was op de teenen van
den tegenovergestelden voet. Rondom deze gaatjes
was een rozcnkleurige krans; die op liet voorhoofd
waren zeer klein, maar die der handen en voeten geleken op de kringen der koepokken op den zevenden
dag harer ontwikkeling.
Deze openingen waren wonden als van diepe
holle zweren, die echter nooit tot vervuiling of bederf overgingen. liet uitvlietende bloed was frisch,
kleverig, arterieus en droppelde langzaam maar toch
zigtbaar. De openingen der wonden aan het voorhoofd waren ongeveer twee strepen diep en eene
streep breed in ronden vorm. Die der handen waren tot drie strepen diep, hol, een halve duim in
diameter, desgelijks de wond op den regtervoet. De
doctor herinnerde haar aan de belofte, om ook het
binnenste harer handen te laten zien, waarop zij
zuchtende de gevouwen har en opwaarts hief en die
mnet moeite voor een paar minuten los maakte. Hij
zag eene oppervlakkige, bloedende wond; den regtervoet kon zij niet los krijgen. De zijde wilde zij
niet laten zien, (hetgeen zij volgens de verklaring
van den geestelijke naauwelijks aan hare moeder toestond); indien zij daar bloedt , kleeft het hemd aan
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de wonde, en men kan het zonder groote pijn daarvan niet aftrekken, en met het opdroogen van het
bloed sluit zich de wond en wordt aan het oog onttrokken. De wonden, die zij beweert op den rug
te hebben, had niemand gezien. liet viel den geneesheer in, eenig bloed op een glas te verzamelen en
het chemisch te onderzoeken, hetgeen door een' apotheker ook geschied is. Zoo veel ik echter zien kan,
heeft zulks geene bijzondere resultaten opgeleverd.
Zoodra des namiddags 4 uur het bloed ophield te
vloeijen en door het stollen immer donkerder werd,
riep zij toch nog met dezelfde hevigheid om barmhartigheid.
Op de vraag, waarom zij zoo bleef
schreeuwen, was haar antwoord, dat zij over liet geheele ligchaam, vooral aan de wonden, hevige pijn
leed en door dat hulproepen verligting van smarten
ontwaarde.
Nog enkele trekken moeten wij aanhalen uit het
andere werk, geschreven door een' ongenoemden
geestelijke. Het behelst veel tot aanvulling van het
geheel en is in menig opzigt belangrijk. Men leest
daar onder anderen, dat zij de handen, in elkander
gevouwen, bestendig tegen de kin houdt (waardoor zij
als het ware door verzwering aan elkander groeijen ;
evenzeer de steeds op elkander liggende voeten); dat
hare gesloten oogen meestal traanden; dat hare mond
zich niet opende, dan tot zuchten en weêklagen, en
dat haar gansche voedsel louter bestond in het wekelijksch avondmaal des Heeren. Men spreekt ook
van profetiën , en een Duitsch priester betuigt, dat
de patient met hem langer dan zes minuten Duitsch
gesproken heeft, ofschoon zij toch die taal nooit had
geleerd. Zoo wist zij ook de op handen zijnde na-
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dering van vreemden vooruit. Van den lust, om opzien te baren of van gewinzucht en iets dergelijks,
kon geene sprake wezen , daar zij veeleer slechts in
de stille verborgenheid wenschte te blijven. In vergelijking van Kaltern, kwamen daar ook zeer weinige
vreemdelingen , om dit zeldzaam verschijnsel te zien.
Naar bijzondere en eerst zeer onlangs van daar ingewonnen berigten maakt dit geval in die streek over
het algemeen geen groot opzien, en schijnt meer voor
vreemden dan voor de bewoners een bijzonder belang
inteboezemen. Dezelfde toestand duurde nog (in Mei
1841) op dezelfde wijze voort. Bijzondere physische
of psychische verschijnselen waren daar niet bijgekomen, alleen eene groote zwakte, die hare spoedige
ontbinding deed verwachten. Zij nam toen geenvoedsel, maar de krampen en stuipen onderdrukten haar
steeds en ontzegden haar alle rust. Ontlasting had zij
natuurlijk ook niet, ten gevolge van het gebrek aan
voedsel, en de vrijdagsche bloedingen duurden voort,
waarbij mijn berigtgever aanmerkt (of het ironisch dan
wel ernstig gemeend zij , weet ik niet) , dat het bloed,
bijzonder aan de voeten, niet meer benedenwaarts,
maar opwaarts lekt. Op mijne aanvrage of er ook visioenen van bovenzinnelijken aard plaats grijpen, erlangde ik ten antwoord: dat, nademaal deze patient
uit den boerenstand is, hare phantasien gewis daarvoor niet rijp zijn, en had hij van wonderwerken,
profetiën en waarzeggerijen niets vernomen, ofschoon
hij daartoe alle moeite in het werk gesteld had 1).
i) De bovengenoemde werken in druk zijn: Vooreerst
Estratto dagli annali unisversali di medicina datl

nib.

Omodei. Milano 1838. In die Annal. staat het aangehaalde
iiittreksel, onder den titel: dinnotazioni intorno la lun-

Daar ik in de volgende afdeelina bepaaldelijk de
kritische vergelijkingen zal maken, zoo ga ik hier iedere verdere aanmnerking voorbij, en wil den lezer
een ander geval van dezen aard voorstellen , hetwelk
zoo wel ten opzigte van hlet godsdienstig helderzien
als van wege andere zeldzaamheden van het grootste
gewigt is , en verdient aan de vergetelheid onttrokken te worden. liet is een uittreksel van een' brief
van den heer EIMERICHI, theol. prof. te Straatsburg,
die mij door vriendelijke mededeeling ten algemeenen
nutte is afgestaan.

§ 96.
Brief van prof. EMMERICH te Straalsburg, over

de merkwaardige verschjnselen van zeker helderzien , van zelf ontstaan bj zsyne zuster.
» Ja wel mag ik u liet hemelsch karakter mijner
zuster schetsen, den heldearnoed, de liefde en de
trouw, waarmede zij vijf jaren haar lijden droeg, en meer nog in het verborgen leed en streed , dan
zij vermoeden liet.
Gij kent de bevallioheid, over haar geheele aanzijn
verspreid , en hebt welligt in die weinige uren reeds
ga , penosa ed ammiranda infermita della viv'nte M,4ARIA DOMENICA LAZZARI raccolte dal dotto'r LIPNARDO DEI
CLOCHIE.

Het ander schrijven is vervat als tweede deel in de bovengenoemde Relazione storica di MARIA MOERL. De
derde der tre mirabili iergini viventi nel Tirolo leeft,
althans in hare woonplaats, niet meer. Ik zocht haar

daar te vergeefs. Men telde het wonder van zekere toenmaals daar evenzeer aan krampen lijdeude en met wondteekenen gekenmerkte persoon , onder de allernatuurlijkste.
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kunnen opmerken, welk een diepzinnig gemoed, een
verheven geest, eene levendige verbeelding, een hart,
dat slechts voor al wat edel is klopte , ja eene gezindheid, onverdeeld en ten volle haren God en haren
Heiland toegewijd, zich in de schoonste harmonie
bij haar vereenigden. Dit alles echter nam bij haar
nog toe , met hare jaren en met haar lijden. Reeds
leefde haar geest in den laatsten tijd hares aardschen
levens in den hemel, in die zalige gemeenschap met
hoogere wezens; en daarom was zij allen hier beneden, met wie zij slechts in de minste aanraking
kwam , zoo onuitsprekelijk veel, alles echter voor
hen, die haar nader hebben gekend. Die hemelzin
kon zelfs aan ruwe gemoederen niet ontgaan. Sprak
niet onze katholijke geheel onbeschaafde hospita bij
haren dood: » iNeen waarlijk, Jifvrouw E. is zeker
» niet in het vagevuur! de Engelen droegen haar ten
»hemel, want hier op aarde reeds was zij aan de
» Engelen gelijk !?" En zij, die heilige, die vriendin
mijner ziel, is mij van het harte gescheurd , op de
verschrikkelijkste wijze, als had een bliksemstraal ons
getroffen - ach ! wij moesten, in stede wij de bruidfakkel grepen, de lijktoorts ontsteken, en haar, terwijl wij het vreugdekleed weefden, in lijkdoek hullen.
Nadat hare gezondheid door haar verblijf in Ostwald , gedurende den zomer van 1814, weder bijna
geheel hersteld was, wierp haar, in den volgenden
winter, een treurig voorval , en wel liet plotseling en schrikverwekkend kraken eener chiffonnière
op nieuw en voor het laatst op het ziekbed. Van nu
af verlieten haar hare krampen niet, dan bij korte tusschenpoozen; nu eens leed zij in de ledematen, dan
in het hoofd de hevigste pijuene.
Zoodra eclhter had
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zij slechts eenige verligting , of de lieve, zij lachte
ons weer toe en dankte ons voor onze deelneming,
of schertste zelfs over hare voornaamheid (zoo als
zij het noemde) , omdat zij zich steeds van velen
liet bedienen, terwijl zij zelve haren tijd in ledigheid sleet. Dit laatste was evenwel ongegrond,
want zoo vaak slechts de arts haar zulks toestond,
hield zij zich bezig met lectuur, met schrijven , of
met vrouwelijken arbeid. Den 8 junij verviel eindelijk SOPHIE, zonder ooit gemagnetiseerd te zijn , in
den natuurlijken slaapwandel, die woensdag den
12den tot den hoogsten graad steeg, vervolgens afnam en maandag den 19den overging in een' anderen toestand, waarvan nader. Dagelijks had zij tot
den 15den twee krises, eene voorafgaande krisis des
morgens, waarin zij alleen zeide over welk onderwerp
zij des avonds zou spreken, na afloop van welke zij
echter doorgaans van hetgeen voorafgegaan was niets
meer wist; terwijl zij , bij haar ontwaken uit de eigenlijke hoofdkrisis, de herinnering ten volle behield.
In dezen slaap zag en hoorde zij zonder behulp van
oog en oor, tot op verren afstand. Zoo zag zij mij
eens, b. v. van den trap in het voorhuis afgaan,
terwijl hare gesloten kamer zich in den zijvl1eugel
van het huis bevond; en zij verzocht den geneesheer mij te zeggen, dat zij zich deswege onrustig
maakte, vreezende, dat ik mij verder verwijderen
zou. Zoo merkte zij, ofschoon slechts eenmaal, op,
dat de doctor sprekende was met mijn' vader aan de
deur van den laatsten, en dat wel over haar, hetgeen haar toen onaangenaam was. Ik ging naar buiten en vond werkelijk alles , zoo als zij had gezegd.
Een' brief aan haar, van wells aankomst zYiniet
17"
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de minste kennis droeg, en dien wij haar in dea
slaap toevallig onder haar kleed op den hartkuil legden, las zij in tegenwoordigheid van hare moeder
en den geneesheer luide voor, maakte hare aanmerkingen, rukte ten laatste het kleed weg, en wierp
den brief van zichk, met den ulroep : » Ik heb u
niet meer noodig , ik heb u gelezen." Des anderen
daags zeide zij in de krisis : » die brief moet komen,
opdat gijl. (zij meende den doctor en mij) zien moogt,
dat hliet niet alles bedrog is". Woensdag den 14den,
's morgens vroeg, kondigde zij aan, dat des avonds
de gansche familie zich bij haar verzamelen moest,
omdat zij aan allen iets aantezeggen had , maar louter goeds; ook zou zij een vers opzeggen, doch zij
wist niet welk ; eindelijk zou zij ook iets over GELLERT zeggen.
De avond kwam; zij viel -in slaap;
liet alle de vrienden roepen; beval, dat de doctor
aanteekening zou houden (wij schreven namelijk in
de kamer alles op, wat voorviel; vaak dicteerde zij
in haren slaap niet opgeheven vinger en een diepdenkend voorhoofd) ; aan Louis werd door haar eene plaats
aangewezen ter hoofdeinde van haar bed ; daarop volgde ik,

vader,

moeder en eindelijk CAROLINE.

Een

tijdlang zweeg zij; van lieverlede verhelderde haar
gelaat tot bovenaardschen glans; ten laatsten voegde
zij een' ieder onzer eenige weinige woorden toe over
ons toekomstig lot en leven. Toen de beurt aan mij
kwam, beval zij mijne zuster eene der bloemen, die
hare vriendin voor een paar dagen uit S** had medegebragt, te halen; zij reikte mij die toe en met eene
ernstvolle stem, die mij als uit eene andere wereld
toeruischte,

sprak zij : >KAREL ! neem deze bloem,

bewaar haar,

beschouw haar bij heilige gelegenhe-
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&In, en zoo gij ooit mogt wankelen in uw geloofaan
den Allerlioogsten en zijne Voorzienigheid, zie dan
de bloem aan , en denk aan hetgeen gij gezien hebt."
Nadat zij ieder, ook den gencesheer, iets gezegd
had, zonk zij weder op haar hoofdkussen neder, rigtte zich echter spoedig weder op, verkondigde , dat
de stadspoorten niet gelieel zouden gesloten worden,
hetgeen ook bij de weldra gevolgde blokkade plaats
vond ; ook dat liet welligt binnen drie maanden weder vrede zou worden, doch wist zulks niet zeker;
dat bepaald vooruittezien, zou ons ook niet heilzaam
wezen.
SDat is mijne belooning ," voegde zij met onuitsprekelijke zaligheid daaraan toe, » dat is mijn loon
» voor de trouw, waarmede ik geleden heb, dat ik
» ulieden nu louter iets goeds mag verkondigen." Na
eene pause vouwde zij de handen, en met afgebroken
stem, menigmaal onder bange jamminerklagt , maar met
eene onbeschrijfelijke aandacht, bad zij nu:
Ja, ziele! laat Hein hand'len,
Hlij wil uw welzijn slechts.
Ilij zal u opwaarts houden.
Met vreugde zult gij zienii,
Hloe goed Hij u besculurt,
Hoe wijs Ziju Raadsbesluit
Dit werk heeft uitgevoerd,
Dat u bekommerd heeft.
Onzer aller oog zwom weg in tranen, in diepe
stilte stonden wij daar rondom het bed onzer biddende zuster. Onze oogen waren niet afgewend van haar
gelaat, dat nu na dit gebed in de vollen zin des
Engelen zelfs hadden
t werdl.
wooirds vereer /fi
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zich in die aanschouwirng moeten verliezen. » Nu
» heb ik u niets meer te zeggen ," riep zij plotseling
uit; » ten negen ure beginnen mijne toevallen weder ,
nu echter mag ik nog tot 7 uur voor mij zelve en
mijnen Schepper leven. GELLERT, mijn beschermgeest, reikt mij de kroon !" (nader volgt de verklaring
dezer woorden) toen zonk zij op nieuw neder; al
hooger en hooger steeg hare verheerlijking, waarbij
haar gelaat met ongewonen glans was lichtende.
Toen het op de Thomaskerk 7 uur sloeg, verzocht
zij, door het verbranden van een' pennenveder,
haren slaap aftebreken, en bij den eersten slag op
den Munster ontwaakte zij. (Soortgelijke voorspellingen van haar kwamen allen op de minuut uit; cAROLINE en ik, wij namen het dikwijls waar, met het
horologie in de hand.) Na haar ontwaken verklaarde zij, dat de zaligheid, die zij gesmaakt had, onbeschrijfelijk was geweest, en toen ik haar betreffende
die woorden van GELLERT, die mij zoo zonderling
voorkwamen, ondervraagde, antwoordde zij » ik
» heb GELLERT niet gezien, ook geene kroon; maar
» ik moet mij wel van Lulke bewoordingen bedienen
, om dingen te schetsen, voor welke Wij geene uit» drukkingen hebben."
De mij door haar geschonken bloem had ik dien
avond niet mede naar huis genomen , dewijl ik vreesde
die te beschadigen bij liet opensluiten der huisdeur in
de donkerheid van den nacht. Den volgenden morgen verklaarde SOPHIE in eene kleine krisis, dat het
alzoo goed was geweest, want dat zij die bloem dien
dag noodig had, ofschoon zij nog niet wist tot welk
einde. Des namiddags clectriseerde zij de bloem,
terwijl zij hare hand over dezelve hield , waarbij het

-

263 -

water in het glas, waarin zij b3waard werd, in hevige beweging geraakte. Tevens meldde zij ons , dat
zij tegen 10 uur doodsstuipen zou krijgen. Deze zouden eindigen in ecne uitstrooming der te groote massa van electrieke stof, die in hliaar ligchaain woclde,
deels in de bloem, deels zou het den doctor en mij,
die alleen mogten teenwoordig zijn, cen' hevigen
electrieken schok veroorzaken. Zulke elcctrieke schokken deelde zij in die dagen meermalen hare moeder,
zuster en mij mede , vaak op een' vrij geruiinen afstand. Ik zat b. v. eens in het kabinetje mijns va.ders (want ik hield mij steeds, zoo veel mij mogelijk
was , op in liet ouderlijke huis). rustig rookte ik eene
pijp en las in de confessiones van AUG USTINUS,

toen

ik een' hevigen electrieken schok , eerst in de armen,
en toen met bliksemsnelheid jagend door liet gansche
ligchaam, ondervond. Dadelijk liep ik naar de verwijderde kamer mijner zuster, en naauwelijks trad
ik die binnen, of zij riep mij glimlagchend toe:
» hebt ge hem ontvangen ?" Toen zij nu des avonds
weer in de krisis -erviel, moest de bloem op haar
bed worden gelegd , zoo tot haar gewend, dat zij den
electrieken stroom uit hare regterhand in de kelk
ontvangen kon. De doctor moest tevens die regterhand aanvatten. Ik stond aan het voeteneinde, en
kreeg van haar bevel, om steeds mijne beide handen
tegen hare voetzolen te houden. Nu begonnen de
stuipen, zoo verschrikkelijk als ik ze immer zag;
daarna de hevigste trekkingen ; alle hare leden en iedere gezigtsspier werd geweldig vertrokken; dikwij]s
hief zij haar ligchaam hoog om hoog, zoodat het mij
schier onmogelijk was, altijd met de hand hare voetzolen te volgen , doordien op den duur electrieke stof
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op ini instroomde. Dit bleek daaruit , dat ik onophoudelijk mijn water moest lozen, zoodat het in
plassen op den grond l g. Eindelijk bekwam ik een'
duchtigen schok, die mij door de eene zijde heen
om laag , en door de andere om hoog scheen doortejagen , en in mijn hoofd zich in een zacht gesuis oplostte. Ongelukkiglijk echter hadden de hevige rukken de bloem verplaatst; zij had het ligchaam mijner
zuster aangeraakt, en de ontladen stof was haar weder ingestroomd. Met der daad hielden de trekkingen met iederen electrieken schok, dien ik ontving,
oogen)likkelijk op; SOPHIE rigtte zich op, maar met
teekenen van weemoed sprak zij » de clectricke stof
» is mij weer binnen gedrongen , ik moet die nog
» eenmaal onder schokken en smarten ontladen."
Nu perste zij dezelve , als het ware , uit ieder afzonderlijk lid op een punt van haar ligchaam te zamen; bij de lading en ontlading van het ruggemerg
leed zij het meest, ten laatsten gaf zij eene schreeuw;
zij had zich nu zonder ons toedoen ontladen. Hiermede was ook eene in hare kamer verloren speld
verbonden. De zaak zelve echter, hoe uiterst be'reemdend ook en hoe krachtig zij ook de werkzaamheid van den geest en den inwendigen zin op
een' afstand in bepaalde gevallen bewijst, is voor
geene schriftolijke mededeeling vatbaar en onmogelijk
zonder plaatselijke bekendheid op het papier te stellen. In liet algemeen vqel ik, hoe hemelsbreed mijn
verhaal en deszelfs indruk is verwijderd van de werkelijke ondervinding; alles hing op liet laatst onafscheidelijk te zamen, en liet geheel loste zich in
Alles was zoo levendig,
eenc tooverwereld op. zoo ingrijpend , zoo zieldoorborend ! Zal ik <een bock-
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del schrijven , dan nmoet ik het meeste overslaan ,
dat wel bijzaak was , maar niettemnin zoo innig met
den hoofdindruk zarmenhing. Andere dingen weder
zijn zonder kennis van personen en plaatsen onverstaanbaar, en veel moet ook, gelijk gij zelf denken
kunt, ook den vrienden verzwegen worden , om dat
het niet louter geheimen van mij zelven zijna. Gij bekomt dus slechts eene uiterst onvolledige vermelding
van een en ander. Daarbij komt nog , dat het mij
tot nu toe onmogelijk is, onze aanteekeningen weder
ter hand te nemen, en ik mij dus bij de loutere herin-.
nering moet bepalen.
Den volgenden dag, vrijdag den 16den , was zij
met der daad in eene bestendige, doch ligte krisis.
O.erigens bevond zij zich zeer wel, bragt veel in hare
kamer in orde; want vroegtijdig reeds had zij haar
bed verlaten, waarin zij niet voor des avonds te 9
uur wederkeerde.
Zij schreef op dien dag 8 a 12
kwarto bladen vol, waarop zij verscheidene van hare
geestes-verschijningen nederstelde, sluitende met de
woorden: »nu valt de voorhang neder, het wordt
donker om heen, laat ons nedervallen en aanbidden!"
Eensklaps - ik haal dit aan, zonder daarop iets verder te willen gronden - werd zij zeer onrustig en
zeide: > nu trekt zich het onweder over hem te zamen, die zoo veel kwaads over ons berokkend heeft.
Hij zal voor altijd ondergaan, of het door den bliksein of door het zwaard zal wezen, is mij onbewust."
Daags daarna had de slag van Waterloo plaats. Wij
wisten in Straatsburg de opening zelfs nog niet van
den veldtogt. Dien zelfden zaturdag at zij nog vrolijk
met ons aan tafel - zij was al geest en liefde maar reeds den volgenden dlag openbaarde zich de
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overgang, dien zij, zonder op haar zelve te doelen,
ons schier aangekondigd had:
» Ilad ik nog meer
zaligheid gesmaakt en dieper blik geslagen, (zoo sprak
zij den 16den of 17deii) zoo had ik de vatbaarheid
voor dit leven verloren; één trap te ver leidt tot
geestdrijverij, en nog één, tot waanzin;" en van nu
af, (van den 18 junij) doorliep zij wcrkelijk beide
graden; haar geest, die al te zeer van de aardsche organen was ontbonden geworden , kon zich
niet meer in dezelve wedervinden. Zij streefde,
(volgens hare eigene uitdrukking) steeds weder naar
>Ik
zinneljke aanschouwing, maar vruchteloos.
zie ul. en alles geheel anders; ik heb eene groote
reis gemaakt, om ul. slechts weder te vinden !" dat
was haar zeggen den 18deii en herhaaldelijk vooral den 19den. Daarom betastte zij ook ons en alle
huisraad in de oogenblikken van rust met krachtige
hand en ging door alle vertrekken om, ten einde
slechts de zinnelijke aanschouwing terug te erlangen, doch te vergeefs. ' Wij moesten nog met haar
schrikbarend lijden, om ons in geloof, in liefde en
in trouw te oefenen.
Den 20stel, of liever den 19den, des avonds te
11 uur, zagen wij den overgang van dweeperij in
waanzin, welke laatste dan eens in vrolijkheid en
dan eens in ernst, bij wijlen somber, maar ook bij
wijlen verschrikkelijk was. In de vrolijke oogenblikken was zij dikwijls dartel als een kind; zong en
schertste - denk eens, mijn vriend ! welke indruk
voor ons, die opgeruimdheid ! dat gezang ! dat schertsen ! - meestal declameerde zij , en zong naar eigen
melodie de geestenstemmen van SCHILLER.
, Ja,
KAREL !" zei zij mij eens , toen ik haar bewaak-
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niet den
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vinger beduidend

opgeheven,

»ja,

KAREL !"

,,Daar iii dat ruim wordt woord gehouden,
,Aan al wat edel is eii goed:
,, Laat oiis dan doleii, laat onis droomen,

,, In wereldsch spel ligt vaak een hooger zin."
In deze waanzinsperiode, die eens eene gansche
week duurde, at zij menigmaal bij ons aan tafel en
sprak met vreemde personen , die bij ons kwamen;
niemand zou iets van haren toestand bemerkt hebben,
die haar niet van nabij kende ; zoo geestvol, zoo aanninnig en lief was zij in haar spreken ; alleen wj zeiden vaak onder elkander, » en dit is toch onze soPIIIE niet !" neen ! zij was in alles, wat zij sprak en
deed, te schielijk; zij leefde in eene gansch andere
wereld. Was haar waanzin somber, dan zat zij stil,
in haar zelve gekeerd over dezen of genen vrouwelijken arbeid, en menigmaal ontvloten de tranen hare
oooen. »0! KAREL ," ricp zij mij eens toe, » kon
ik maar sterven , eer zal ik niet tot ruste komen. 0!
gij miskent mij allen." Wij mogten haar al het tegendecl van dat alles nog zoo nadrukkelijk en liefdevol verzekeren , hare treurigheid haar voorstellen als
bloot het gevolg van haren koortsachtigen toestand,
het hielp altemaal niets. Dat was evenwel schrikkelijk, toen zij in langen tijd ons niets meer antwoordde,
en ons van de schrikkelijkste misdaden beschuldigde;
toen zij een zwaard , dat mijnen broeder toebehoorde,
opnam en razend losbrak ; alles zocht aan te grijpen, om zich omtebrengen, of het venster openrukte,
om zich om laag te storten. Hielden wij haar dan
vast, en ging de woedc voorbij , dan was het als or
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zij van uit eene koorts ontwaakte. » Vergeef mij ,
» KAREL !" zeide zij mij eens na zulk een ontwaken,
» ik wist niet wat ik deed , wat heb ik zwaar gedroomd,
is het niet zoo, ik ben woedend geweest ?" In een
dezer toevallen verbrijzelde zij een heerlijk op glas
geschilderd beeld van den Gekruisten, dat altijd tegen over haar bed had gehangen. Nog heb ik het
briefje, waarin zij mij haar leedwezen over dit voorval te kennen geeft, en letterlijk ontroostbaar was.
liet was op den 15 julij , dat zij , een onvermijdelijk toeval zich ten nutte makend, eensklaps uit
haar bed sprong, daar wij haar venster verzekerd
hadden, eene zijdeur openrukte, en zich uit het
raam in de kamer mijner zuster, van de tweede ver» Zij dacht ," zeide
dieping naar beneden stortte!
zij, » dat zij slechts een' kleinen sprong behoefde te
» doen, om in den hof van den Heer Professor te
IHaar regter voet was gebroken,
gaan wandelen."
en zoo als men eerst later kon bemerken - was hare
ruggegraat ook gekwetst. Zij ontwaakte wel is waar
uit hare waanzinnigheid, maar tot het schrikkelijkste
lijden, schier zonder eenige verademing, tot den volgenden avond, dertig uren lang: Onvergetelijk zal
mij die nacht wel altijd blijven , waarin ik haar Bid
o God! voor de laatste maal! - bewaakte!
dit waren bijna de
met mij en voor mij, KAREL,
eenige klanken, die hare lijdenskrcten afwisselden.
» Gij weet," zeide zij eens, » ik kan veel lijden en
zwijgen, doch de snmarten, die ik nu overal ondervind, zijn hijna te zwaar, om te dragen." - Nog
eens scheurde zij hare kleederen open , sloeg zich op
» 0 , gij arm hart , hoe menigde borst en riep
malen zijt gij reeds gebroke , kunt gYijdan niet een-
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maal voor altijd breken ? Waarom is toch mijn ligchaam zoo hecht ?" Toen de morgenstond aanbrak
en het gezang der vogelen , die zich rondormme haar
in lucht en boomen wiegden, tot onze ooren doordrong, staarde zij mij aan. » Neen, deze vogelen
zingen niet voor mij; voor mij bloeit hier op aarde
geen'

lente meer,

KAREL!

God! mijn God! neem

toch uw kind tot u!" Zondag den 16den na het
middageten verviel zij weder in waanzin, maar nu
hield zij zich met niets bezig, dan met bijbellezing,
het gezangboek en de Liturgie van VEILLODTER,

uit

hetwelk zij de heerlijkste plaatsenbopzeide, met veel
vuur; dan eens luide, dan weder vrij zacht, dikwijls
ook weemoedig maar met wegslepende stem, stervensliederen aanhief. Deze boeken durfden wij haar,
terwijl al het overige uit hare kamer weggeborgen
was, niet ontnemen. Zoo zij het slechts, ofschoon
ook zonder eenigen grond, vermoedde , dan verstopte
zij dezelve onder haar ligchaam. » liet is ," riep zij
dikwijls uit, » het eenige nog , wat ik heb." 0,
hoe was ik getroffen, toen, zonder onze bestelling en
zonder onze voorkennis, een dezer liederen, die zij
in dien toestand gezongen had , door een zangkoor
werd aangeheven bij haar graf!

S 97.
Gevolgtreliingen uit voornoemde daadzak-en.
Het verhaal van Prof. E3IMERICH, naar zijn eigen
getuigenis slechts een onvolledig stuk uit het tweejarig dagboek zijner even beschaafde als in haar hemelsch karakter, in lief en leed zoo zwaar beproefde
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zuster, biedt ons vele leerzame daadzaken eii oogpunten, waarop wij bepaaldelijk nog kortelijk de aandacht vestigen willen.
1). Dat heerlijk beeld, door den broeder van
het zoo aanminnig vroom karakter zijner zuster ons
geschetst, is voorzeker een zeldzaam verschijnsel;
voor ons daarom te meer opmerkelijk, omdat zich in
die schets toestanden en verschijnselen openbaren,
die men elders van die helderheid en dien omvang,
deels ook van zulk een' zeldzamen aard, niet aantreft. Trouwens hier berust het helderzien, zonder
kunstmatig te zijn veroorzaakt, louter op grond van
haar vroom gemoed, vereenigd aan eene krankheid,
door veel ligcliaarms- en zielelijden te, weeg gebragt.
De eigenlijke bronnen van dat lijden zelve beweertde
heer E. in zijnen brief niet te kunnen opgeven. Aan
dat helderzien paren zich tevens vele, ja de meeste
en de merkwaardigste verschijnselen, op de kennelijkste
wijze, die men doorgaans bij liet magnetismus pleegt
toeteschrijven aan wederzijdsche verstandhouding en
bedrog.
2). Dit helderzien kenteekent zich tevens door
deszelfs hoogeren graad van voor- en verzsen,
door
liet hooren en zien zonder behulp van oor en oog tot
op verren afstand." liet is vooral door deszelfs dubbelde krisis merkwaardig, daar in de eerste of vóólkrisis de lagere graad van slapendwaken, en in de
tweede, eerst de reine hoogere graad van wakendslapen zich openbaarde.
XVooral kenmerkt zich dit
helderzien ook daardoor, dat in het lagere slaapwaken de herinnering bij het ontwaken mangelt, terwijl
deze in de hoogere krisis rvan het helderzien in het
waken overgaat, gelijk zulks bij liet magnetisch hel-
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derzien ook slechts. zelden het geval is. liet lezen
van den gesloten brief op den hartkuil onder liet kleed
is eene andere zeldzame en bestreden daadzaak, gelijk wij hier ook liet aankondigen van lotgevallen bij
hen, die haar omringen, en niet minder de naauwkeurig bepaalde gevolgen der voorzeggingen aantreflfen.
3). Bij E. treedt desgelijks een beschermgceest op,
en vrij zonderling is dit hier de fabeldichter GELLERT.
De helderziende E. geeft daarvan eene v-erklaring,
die wij behartigen moeten. Terwijl anderen toch bij
hoog en laag zouden gezworen hebben , dat zij GELLERT hadden gezien, antwoordt E.: » GELLERT heb
» ik niet gezien, ook geene kroon, mnaar ik moet mij
» van dergelijke woorden bedienen, om zaken te
» schetsen , voor welke w'ij geene uitdrukkingen bezitten." Ik moet hier bij herhaling herinneren,
dat men bij de inwendige aanschouwingen van perso.
nen en geesten het denkbeeld eener objectieve wezenlijkheid moet laten varen , wil men niet in liet
rijk der fabelen en der verdichting vervallen ; als
wanneer men ligtelijk en voegelijk zijn' schutspatroon
den beminnenswaardigen GELLERT aanroept.
4). Dat verheerlijkt aanschouwen, zoo als het
bij helderzienden in derzelver rustige en zuivere
krises waargenomen wordt, schetst de broeder met
vrij levendige verwen, en naar mijne overtuiging met
al te levendige kleuren, waartoe gewis het wonderbare en zeldzame van liet geval en zijne eigene opgewektheid hem vervoerde. Wanneer daar staat: » van
lieverlede verhelderde haar gelaat tot bovenaardschen
glans," zoo komt de vraag in ons op: lichtte werkelijk het gelaat, en was die bovenaardsche glans de
glorie eener heilige , of is het slechts een overdragtig
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beeld des verhalers, om de zalige uitdrukking van liet
gelaat op de meest krachtige wijze uittedrukken ? Ik
wil liever het laatste gelooven , want een werkelijke
lichtglans bij de heiligen nemen de minste Evangelische Theologen aan, en van een wezenlijk lichtuitstroomnen des gelaats zijn mij althans geene geloofwaardige daadzaken bekend. In de twee vorige geschiedenissen van twee zeer vrome personen heeft eenmaal slechts een Katholijk priester zoo iets verteld;
hein was Jufvr. M. namelijk zoo schoon en blinkend
voorgekomen ; kennelijk echter is het slechts eene uitdrukking zijner enthusiastische aandoening. Indien cr
waarlijk bij heiligen , door God waarachtig verlichten,
zulk eene objectieve glorie om het hoofd aanwezig
was, zoo als in de legenden voorkomt, zoo zouden
hiervoor andere hoogere gronden in aanmerking kunDoch tot de ware heiligheid ontbreken
nen komen.
immers in alle de opgenoemde gevallen de wezenlijke
kenmerken. - Met (lat lichten en dat blinken van
liet gelaat zal het wel even zoo wezcn als met het
zeggen : zij was eene wezenlijke heilige ;" hierdoor
zal wel niemand de Nwezenlijke heiligheid willen hebben verstaan. Tevens moet ik op de beweegredenen
wijzen , die zoo menigeen verlokken , om beschrijvingen en verhalen van merkwaardige personen en gebeurtenissen vaak meer te bezielen met het subjectieve
vuur van den verhaler in levendigheid van uitdrukking en kleur, dan werkelijk het objectieve begrip
der zaak gedoogt; daar gelaten nog, dat vooroordeel, partijzucht en sektengeest bij zulke verhalen
de pen besturen. Men heeft daarom voorzigtigheid
noodig, om schaduwbeeld en wezen, de letter en
den geest niet te verwisselen, of, zoo als zoo ligte-
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lijk gebeurt, het eerste geleidelijk aantenemen voor
het laatste.
Maar hebben wij niet reeds boven bij Brainmanen,
bij M10ozs enz. iets gelijksoortigs vernomen ? Ten dcele
heb ik mij hierover reeds verklaard § 66; en de
lfeer EMMERICH heeft gewis dat blinken ook niet letWas liet misschien een electriek
terlijk verstaan.
blinken ? Ofschoon de Ileer E. liet als zoodanig
niet aanmerkt en de gehecle beschrijving zulks ook
niet laat veronderstellen, zoo zijn toch die electricke
verschijnselen zoo gewigtig, dat wij op dezelve ook
nog bepaaldelijk dienen te letten.
5). Electrieke verschijnselen zijn bij magnetiseren
en bij krampen niet zoo geheel zeldzaam; ofschoon
van dien aard , als wij die hier aantreffen, zijn mij
geene gevallen bekend. Bij convulsies is zulk eene
electrieke ophooping of overspanning der spiervezelen
waarschijnlijk de pathologische wezenlijkheid , en wij
erlangen hier in dit eenvoudig verhaal eener oningewijde in de kunst eene zeer belangrijke vingerwijzing,
zoowel over deze werkelijke krankheid, als over de
geneeskundige behandeling der krampen. De patient
had eene zoo groote massa van electrieke stof in haar
ligchaam , dat zij meermalen hare moeder, zuster,
broeder op een' vrij ruimen afstand, zelfs in een ander vertrek, electrieke schokken mededeelde en het
water in het glas, waarover zij de bloemen electriseerde, geraakte in hevige beroering.
En nu nog, die merkwaardige gesteldheid der
bloem, aan haren broeder geschonken, doch door dezen den vorigen avond vergeten naar huis te nemen,
en des anderen daags als geneesmiddel aangewend,
tot afleiding der electrieke stof. Naar mijne vaste
18
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overtuiging en deels naar zelf gemaakte waarnemingen
kan men de door E. voor haar zelve aangeduide handelwijze tot hetzelfde doel ten algemeenen regel aannemen.
Zoo als hier door de bloem en door den doctor
en den broeder de electrieke stof afgeleid en de daarmede verbonden stuipen opgeheven zullen wezen, zoo
mag men vaststellen, dat convulsies niet met opium
en duivelsdrek enz., maar met eene rustige ontlading
en afleiding der overspanning door levende voorwerpen, door planten en dieren , liet zekerst behandeld
worden. De mensch zelf is bij krampen de beste afleider, gelijk hij bij onmagten het eerste versterkingsmiddel is.
Dat krampen worden overgedragen op
honden, katten, vegels enz. is bekend , maar de methodische aanwending van dergelijk middel is nog ten
volle onbekend. Mij heeft eens eene clairvoyante geraden, om patienten, aan krampen en aan verzwakking laborerende, door middel van boomen te magnetiseren, en ik heb dan ook door een' oranjeboom in
een vertrek, met welken ik de patient door een
koordje in verbinding bragt, den heilzaamsten invloed
zien teweegbrengen. Desgelijks deden de leerlingen
van PUYSEGUR en de eerste Fransche magnetiseurs
door levende boomen hunne zoo in het oogloopende
kuren.
Deze wijze van afleiding is vooral navolgenswaardig bij de magnetische krises, waar vaak krampen en
stuipen de patienten folteren en de artsen verschrikken. De noodzakelijke omzigtigheid en de duur der
behandeling zijn in bovenstaand voorbeeld even zoo
wel aangeduid als de misschien niet zoo aangename
maar mogelijke terugwerking op den operateur ; ter-

·---~115 ---w ijleene hierdoor teweeggebragte onwillekeurige waterlozing de overneming der inateriëele krisis aanduidt,
als do uiterste schakel van den electrieken keten, in
stede van de patient zelve. De aan krampen lijdenden
toch lozen doorgaans eene groote hoeveelheid urine
helder als water.
6) IDe beschrijving van dat zalige gevoel is ons
reeds uit gelijksoortige verrukkingen bekend. Wij zien
hier echter t evens, hoe ons aardsche ligchaam voor
zulk eene zaligheid in den hoogsten graad niet is ge» Nog meer zaligheid, en ik zou de
organiseerd.
» vatbaarheid voor dit leven hebben verloren, ééne
>trap te ver leidt tot geestdrijverij en nog ééne tot
» waanzin ," van welke zij helaas niet vrij gebleven
is. Dat mag ons leeren, dat dergelijke vreeindsoortige verschijnselen niet wenschenswaardigo zijn; dat
zij echter daar, waar zij *zich openbaren, met de
meeste voorzigtigheid door een' deskundigen moeten
worden geleid. Had zulk een mentor hier aan de
zijde der ongelukkige gestaan, zoo als het. ook bij
magnetische krises behoefte is, waarschijnlijk had hij
haar teregt gebragt, hare vlugt in de bovenzinnelijke
wereld gematigd en haar streven, om in de zinnelijke weder te keeren, ondersteund. De overgang tot
geestdrijverij en waanzin in dezen geëxalteerden toestand is hier langs den zoo glibberigen weg niet verre.
Bij wijlen komt dit laatste ook als magnetische krisis
voor, en is dan juist, zoo als hier omschreverw ordt,
dan eens vrolijk, dan eens ernstig, bij wijlen somber, maar ook bij wijlen verschrikkelijk. Zij spelen
vaak zoo dartel en kinderachtig als de kinderen zelve,
maar onvoorziens overschaduwt hen eene donkere
wvolk van razernij. Voor den kundigen is oterigens
18'
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de heilzame teregtwijzing hier niet moeijelijk, daar
het slechts een kritisch voorbijtrekkende storm is;
laat men echter de patienten aan haar zelve over,
dan kan de toestand duurzaam en spoedig verderfelijk
worden, zoo als zulks bij E. het geval was.

5 98.
Vergelýing der in

§ 92 -

§ 96 aangehaalde

wonderversch'nselen.
De in § 92 -- '§ 96 aangevoerde daadzaken hebben zoo veel overeenstemmends, dat wij, eer wij
verder gaan en oordeel vellen, nog een' vergelijkende
blik op dezelve vestigen willen ; niet slechts de twee
naamgezusters EMMERICH, ofschoon ook van verschillende godsdienstige belijdenis, maar ook de twee
anderen hebben zoo veel gelijks, dat eenige individueele verscheidenheid ons niet weêrhoudt, dezelve
allen onder eene kategorie te brengen.
Bij allen toch zien wij 1) van der jeugd af eene
zeer overwegende godsdienstige stemming en vromen
zin; 2) eene zeer zwakke gezondheid, die voortdurend afnam en eindelijk geheel verwoest werd; 3)
allen hadden eene groote neiging tot bespiegelingen,
die door uitwendige middelen, zoo als door het lezen van boeken, als FRANZ VAN SALES , LIGUORE enz.
nog gevoed en vermeerderd werden; 4) bij allen
zien wij hoogst zeldzame en ongewone verschijnselen
naar ligchaam en ziel beiden. Bij de stremming der
natuurlijke verrigtingen hebben allen de schrikkelijkste convulsiesmet derzelver gevolgen en omstandigheden; allen hebben godsdienstige verrukkingen
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met visioenen van beschermgeesten enz. ; allen hebben bij de volslagen ongedienstigheid des lirchaams
en bij een smartvol lijden eene bovenzinnelijke afgetrokkenheid der ziele van de natuurlijke wereld,
waarin zij zich niet meer konden vinden, en van dewelke zij ook niets, zelfs niet meer het dagelijksch
brood vorderden. Daarenboven hadden allen verschijselen van het helderzien , liet vóór- en verzien, zonder geinagnetiseerd te wezen. 5) Allen ontbrak de
behoorlijke leiding , zoowel in physisch als in psychisch opzigt. Wegens gebrek aan behoorlijk cn
tijdig aangewende middelen, ontstond eene volslagcn
ongeneesllikheid des ligchaams, en bij mnangel eener
rigtige leiding der zich isolerende ziel, stegen die
wisselingen en aanwendingen van licht en duisternis,
waarheid en leugen, opgeruindheid en zwaarmoedigheid, geestdrijverij en waanzin van uit den 'ruchtbaren bodem der andcrzins zoo reine gemoederen op.
6) Bij alle deze verschijnselen maakte de godsdienst
geen wezenlijk verschil, tot op die hoogstmerkwaa dige verschijnselen der wondteekenen, die alleen de
drie Katholijke meisjes hadden; daarentegen de Euangelische een hooger helderzien van een' ongewonen
aard en omvang, die ligchamelijk echter door genoemde electrieke verschijnselen vooral de eigendom7) Eindelijk
minelijke natuurkrachten openbaarden.
zien wij bij allen zeer wonderlijke verschijnselen,
evenwel geene wonderwerken.

5 99.
Kenmerken der ware vroomheid en heiligheid.
Wij zijn genaderd tot het laatste voorwerp der inwendige droomenwereld, die het kenmerk draagt eener
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hoogere onzigtbare ordening der dingen; wier werking overgaat in het natuurlijk vaderland des menschen,
en in hem een rustig en dieper indringen wekken en
een ruimen en verkwikkelijken blik in zich zelven doen
werpen; gelijk ik zulks § 76 heb aangemerkt. De
door den goddelijken adem aangeblazen geest des menschen laat zich in zijne aanschouwingen en bedrijven
niet meer boeijen door de handen der ons bekende
natuur; maar nu zijn zijne gezigten geene geestverschijningen meer, en geene spokerij maalt hein hersenschimmen, die zijn gemoed met angst en schrik
vervullen, noch ook zijn ligchaam is hem geen onbruikbare last door toevallen en verlammingen. Neen !
ook in zijne zwakheid wordt hij een kalm bedrijvig
werktuig, dat zegen verspreidt over tijdgenoot en nageslacht.
Waar deze kenteekenen aanwezig zijn,
daar woont de ware vroomheid, en zulk een werken
is liet leven van een' heiligen.

S100.
--De maagd van Orleans en harve gezigten.
Het herdersmeisje van Domremy,

JEAN NE D'ARC,

de maagd van Orleans, mag ons hier tot voorbeeld
strekken, niet dewijl zij van wege hare vroomheid
onder de heiligen is opgenomen en vereerd ; niet dewijl zij door anderen van w ege hare wonderdaden
onder de tooverheksen is geteld geworden; niet van
wege haar helderzien, waardoor zij even als de magnetischen toekomstige dingen voorspelde; maar omdat zij als een stil en vroom kind in de ouderlijke
woning, waar zij allen hielp en weldeed, in gezig-
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ten de roeping Gods vernam en als heldenmaagd optrad, gevaren doorworstelde en alle hinderpalen overwon, om troost en redding aantebrengen in rampspoed en druk. Neen! zij bestreed zelfs de onverzoenlijke doodvijanden van haar vaderland en leven
niet, om te verdelgen, maar om te waarschuwen en
vrede te stichten. » De maagd van Orleans," zegt
GöRItES 1) is eene door en door Christelijke persoon,
en van de Goddelijke Voorzienigheid gezonden, om
Frankrijk te redden van deszelfs ondergang; niet om
de Engelschen te verdelgen, daarom bood zij hen ook
bij de eerste optrede den palmtak des vredes aan,
edoch met de ernstige waaischuwing, om het bevel
der Godheid te eerbiedigen of van deszelfs wissen
ondergang de bewustheid te erlangen. Ja zelfs, toen
zij het zwaard moest ontblooten, bleef zij nog met
den koensten heldenmoed de grootste zachtmoedigheid
paren, die naar geen bloedvergieten haakt, gelijk zij
zelve haren regteren te gemoet voert: » ik heb geen'
mensch gedood."
JOHANNA, de dochter van arme landlieden, kenmerkte zich bovenal als een bijzonder goed en vroom
kind; zij was zeer zacht van aard, stil en bescheiden, medelijdend en arbeidzaam, daarbij had zij eene
vurige liefde tot haren eeuwigen Schepper , die haar
in huis zoo wel als in velden en wouden immer nabij , ten leidstar was geweest in lief en leed; an
voller harte en menigmaal ging zij ter biecht en ten
Avondmaal, en hoorde zij de klokkentoonen, die het
volk ten gebede riepen, dan knielde zij onder den
i) Die Jungrrau von Orleans, nach den Proceszacten
und gleichzeitigen Chroniken von G. GORRES,
Vorrede von j. GÖIRRES. Regensburg, 1834.
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vrijen hemel neder, en bad mede tot God. Droevig en somber was zij niet, maar, zelve vrolijk , beminde zij ook vrolijke gezigten. Hare gedaante was
aanvallig, schoon en welgebouwd, groot voor haar
geslacht, levendig en van uitstekende ligchaanskracht,
dapper en in den wapenhandel geoefend als de beste
ridder.
Zij was eenvoudig en zedig van aard en
spaarzaam in hare redenen; maar naauwelijks gold
het hare Goddelijke zending, of hare woorden vloeiden mildelijk, in betooning van geest en kracht, als
de sprake eener profetes. » Dit meisje ," zoo betuigde een zeker ridder ALBERT VON URCHIIS, » hetwelk
later door ongehoorde daden alle volkeren van het
Westen schrik aanjoeg, kon noch lezen noch schrijven; en hare arme ouders hadden haar niets kunnen
Onze Vader en de Geloofsbeljdenis.
leren, dan hliet
Men zou derhalven haar tot een toonbeeld kunnen
stellen, hoeveel meer een aan God geheel toegewijd
en met zijne kracht vervuld harte vermag, dan alle
geleerdheid en menschelijke wijsheid."
» Gelijktijdig een storm in den strijd, eene zachtsuizende koelte," zoo spreekt GRRES, »kennende
geene vrees, en schichtig tevens; strijdlustig zonder
woestheid ; vreedzaam zonder lafhartigheid; onstuimig en toch niet onbezonnen; vol van doorzigt en
niettemin vol eenvoud tevens; heldin, maar geene
virago; in verrukking en toch in het volle genot der
gezondheid; van den rijkdom harer krachten zich ten
volle bewust, zonder tot overmoed te worden gedreven; ziedaar! wat aan hare persoonlijkheid een eigendommelijk belang bijzet en haar kenmerkt boven
zoo vele andere historische karakters."
Naar haar eigen getuigenis voor hare reGtcrs had
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zij in haar 13de jaar het eerste Goddelijk gezigt. » Op
eenen zomerdag ter middagure hoorde ik in mijns
vaders tuin eene stem, en zie, daar stond eene gedaante met blinkenden glans voor mijne oogen. Dezelve
had het uitzigt van een regt goed en deugdzaam mensch,
had vleugelen , was van alle zijden met vele lichten
omgeven en van de Engelen des IHemels begeleid. Dat
was de Engel MICHAëL. Toen was ik echter nog een
klein kind en had voor die gestalte groote vrees, en
twijfelde zeer of liet wel een Engel was. Eerst toen
ik tot driemaal toe die gedaante had waargenomen,
kende ik zijne stemme; hij leerde en toonde mij
zooveel, dat ik niet langer twijfelde of hij het was.
Ik heb hem en de Engelen zoo duidelijk met mijne
oogen aanschouwd, als ik ul. zie, en ik geloof zoo
vast aan hetgeen hij gezegd heeft, als ik geloof aan
het lijden en den dood van onzen lHeer en Zaligmaker. De Engel zeide mij, ik moest een goed kind
zijn; God zou mij bijstaan; ik moest mijnen koning
ter hulpe snellen. Ook zeide hij mij, dat de heilige
cATHARINA en de heilige MARGARETHA tot mij zouden
komen en dat ik doen moest, wat zij mij bevelen
zouden; zij waren van God gezonden, om mij te leiden en te raden, wat ik had te betrachten. Daarop
zijn mij de heilige CATHARIN en MARGARETHA verschenen; zij hebben mij geboden, mij op te maken
en tot des konings veldoverste te gaan; hij zou mij
wel meer dan eenmaal afwijzen, maar eindelijk toch
mij lieden beschikken, die mij in het binnenste van
Frankrijk tot den koning zouden voeren, daar zou ik
het beleg van Orleans opheffen. Ik antwoordde haar,
dat ik slechts een arm kind was en geen ros te berijden , en geen krijg te voeren wist. Zij zeiden mij:
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moedig moest ik mijne banier ontrollen; God zou mij
helpen; mijn koning zou zijn geheele rijk herwinnen,
in weerwil en ten spijt zijner vijanden. Ga rustig
en getroost, was hun woord, en wanneer gij tot
uwen koning zult komen, dan zal er een heerlijk teeken geschieden, opdat hij u geloove en welkom
heete. Zij hebben mij zeven jaren lang ten gidsen
verstrekt, en mij in allen nood en moeijelijkheid
hulpe verleend, en tegenwoordig gart er geen dag
voorbij , waarop zij niet tot mij komen. Reeds toen
ik voor het eerst hare stemmen hoorde , deed ik aan
God eene gelofte, naar ligchaam en naar ziel cene
reine maagd te zullen blijven , indien het alzoo strookende was met 's Ileeren welbehagen; ook hebben
zij mij toegezegd, mij, naar mijne verklaarde begeerte, op te voeren in het paradijs. De heiligen hebben mij niet geboden, hare verschijningen geheim te
houden; ik huiverde echter zeer dezelve te openbaren, wijl de Bourgondiers en vooral mijn vadermijn'
togt naar den koning zouden verhinderd hebben.
De stemmen lieten het aan mijne keuze , of ik liet aan
mijne ouders zeggen zou of niet; dat ik het niet heb
gedaan en heengegaan ben buiten hun medeweten,
reken ik mij niet tot misdaad, want ik ging op Gods
bevel, en daar God liet mij beval, daar zou ik gegaan zijn, al had ik ook honderd vaders en moeders
gehad, al ware ik een konings dochter geweest. Zelden zie ik de heiligen, zonder dat zij omgeven zijn
van een' lichtglans; dan zie ik een gezigt , van hare kleederen, haarlokken, armen en of zij in het algemeen gevormde ledematen hebben, van dat alles
weet ik niets; steeds zie ik hen onder dezelfde gestalte, en herken hen aan liet geluid harer stemmen
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De heilige CATHIRINA en MAR-

GARETHA dragen zeer kostbare kroonen, zoo als ook
billijk is, en ik versta zeer goed, wat zij zeggen; zij
hebben eene zachte, welluidende stern en zij spreken
zeer goed , en wel in de Fransche taal. Vaak komen
zij ongeroepen, en komen zij niet, dan bid ik onzen Heer, dat Hij ze mij zenden moge, om mij te
raden en te helpen. Ik smaak eene groote vreugde,
wanneer de heilige MICHAEL en de Engelen en de
beide heiligen tot mij komen, want ik geloof alsdan in geene doodzonde te staan, anders zouden zij
mij wel spoedig verlaten."
,Ziedaar, wat zij gezegd heeft," (zoo vaart
cGöRREs voort) » over de wonderbare wijze, waarop
Gods gebod tot haar is uitgegaan, om het zwaard
voor haren koning te voeren; en deze verschijningen
heeft zij trots alle lijden en bedreiging, onverzettelijk
volgehouden en luide nog verkondigd, toen zij reeds
in het midden der vlammen stond op den brandstapel. Voorwaar, het was eene moeitevolle baan,
waarop gewis een hoogere met God vervulde en geheel aan God overgegeven heldenziel gevorderd werd,
die iedere bespotting en verdrukking demoedig en
geduldig vermogt te dragen, en met leeuwenmoed
de Godsbanier, midden door zwaarden en vlammen
heen , veilig en behouden te dragen wist."
In haar 17de jaar maakte zich JOnANNA op , na
herhaald afwijzen van den bevelhebber te Baucouleur
nog niet afgeschrikt, om fier liet hoofd te bieden
aan de tallooze gevaren op weg, door roovers en vij-.
anden heeni, en door haren broeder, twee edellieden
en twee knechten vergezeld, haar door den bevelhebber medegegeven, besteeg zij haar ros in mans-
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kleeding, om haren koning de hulpe Gods te brengen. Hare vrienden en geheel het volk stonden in
verbazing, hoe een jong meisje het wagen durfde,
eenen zoo langen gevaarvollen weg van zeker honderd en vijftig uren, in een ongunstig jaargetijde,
door wouden en over vloeden' heen en weder af te
leggen, daar alle toegangen waren bezet door vijandelijke heiren, door roovers en vrijbuiters.
Eu
de jonkvrouw reed onversaarrd derwaarts , gedroeg
zich op de geheele reize als eene heilige, zoo dat
hare begeleiders een eerbiedwekkend ontzag jegens
haar gevoelden, en na eenen togt van elf dagen,
kwam zij eindelijk gelukkig en behoudewn in des konings nabijheid te Chinon aan.
Toen zij na veel wederstand ten laatste bij den
koning toegelaten werd, herkende zij hein aanstonds
uit hare gezigten en trad regtstreeks op hem toe,
moedig en onverschrokken midden door een rei van
driehonderd ridders en edelen, die den koning omgaven, wier weidsche pracht nog door vijftig brandende fakkelen werd opgeluisterd. Toen de koning,
hoogsteenvoudig gekleed, haren groet beantwoordde
met de betuiging, dat hij de koning niet was, sprak
JOHANNA: »in den naam van God, Gij zijt het wel
en niemand anders!" Toen verkondigde zij hem,
als van God gezonden, dat zij hem hulpe bragt, en
dat hij te Rheimins gewijd en gekroond zou worden,
en ten bewijze, dat zij waarheid sprak, openbaarde
zij het heerlijk teeken voor den koning, zoo als
haar de stemmen reeds te Domremy hadden toegezegd , terwijl zij hem een geheim aan het licht
bragt, dat alleen God kon weten.
Hoe nu de jonkvrouw verder naar Orleans getó-

gen; hoe zij daar de legerscharen aangevoerd en die
stad voor eene belegering behoed heeft; hoe zij de
Engelschen daarna verder vervolgd , de zegevaan
van stad tot stad gedragen en de sterkste vestingen
als door wonderen heeft vernmeesterd; hoe zij den
koning, om gekroond te worden, naar Rheims gebragt heeft en alle hare voorspellingen zijn vervuld;
hoe zij door hare voorwetenschap aan menigeen het
leven gered en wat zij verder verrigt heeft en met
haar voorgevallen is; op welke wijze zij gevangen genomen en voor de regtbank der Inquisitie te Rouaan
gesleept is; wat zij haren onregtvaardigen en bloeddorstigen regters gezegd, hoe zij hare onschuld verdedigd heeft en eindelijk als eene martelares ten vure
is gedoemd, dat alles breeder te verhalen , behoort
niet tot onze taak. Wij verwijzen den lezer naar
LEBRUN DE CHARMETTES 2) enz.
GRRELS, FOUQUE 1),
Alleen ééne verklaring, die JOHANNA hare even onwetende als wraakzuchtige regters over den neus streek,
mag ik niet voorbijgaan, omdat zij voor ons standpunt van het hoogste gewigt is. Op de plompe vragen, welke kleederen hare verschijningen droegen en
of zij ook haren hadden en hoe lang zij wel nederhingen, was haar antwoord: »dat is de moeite wel
I) Geschichte der Jungfrau von Orleans, nach authentischen Urkunden und dem fraiizösischen Werke des Hrn.
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waard om te weten; ik zie een gezigt en weet evenmin of zij zoo iets als een arm hebben of overigens gevormde ledematen." Op de vraag , hoe zij dan konden spreken zonder ledematen en of St.

anc
RGATHA

Engelsch sprak, was haar antwoord
» Dat laat ik
Gode over, de stem is zacht, melodieus en demoedig, in het Fransch; hoe zou ARGARETM
H
ook Engelsch spreken, daar zij trouwens niet aan de zijde
der Engelschen staat." Hierop maakt GRiRREs 1) de
navolgende opmerking, die zeer gewigtig is voor de
theorie van liet geestenzicn: » Als JOIANNA hier zegt,
dat de heiligen Fransch spreken, zoo is dat zoo veel
als: zij heeft zelve de Fransche taal verstaan; had
zij trouwens hare woorden in eene andere taal vernomen, dan waren zij haar onverstaanbaar geweest.
Daaruit volgt echter niet, dat zij noodwendig Fransch
gesproken hebben, want deze zouden , zoo hare redenen
voor hen waren bestemd geweest, te gelijker tijd,
als de jonkvrouw die in hare taal vernam , hen in
het Engelsch hebben hooren spreken; als zij verder
zegt , dat zij ze met hare ligchamelijke oogen heeft
gezien, dan wil ook dit slechts zeggen , dat zij ze
in wakenden toestand, met oogen open, zoo helder en duidelijk gezien heeft, als ieder ander zigtOok
haar voorwerp, dat hare oogen waarnamen.
hieruit volgt echter nog niet, dat zij die heiligen
gezien heeft met hare ligehameljke oogen , want
zoo zij die gesloten had, zij zou die ongetwijfeld
toch hebben gezien met de oogen des geestes. En
zie hier, wat doorgaans plaats heeft, dat de zoogenoemde geestenzieners de ligchamelijke oogen slui1) t. a. p. pag. 266.
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ten, als zij die des geestes openen, en dat de gedaanten eener andere wereld worden gezien als verstijfde beelden en lijken, ofschoon dit toch geenszins altijd het geval behoeft te wezen."

5 101.
Vragen over de gelJkvormigheid en het verschil van het magnetismus met het wezen
en de werkzaamheid der heiligen.
Behoort het wezen en de werkzaamheid der heiligen ook tot de magnetische wereld ? Zijn de Profeten en de Apostelen, die ons voorspellingen hebben
gedaan, ook somnambulen ? Zijn hunne gezigten en
wonderen van gelijken aard als het magnetismus, of
liever slechts hooger gespannen krachten van een
verhevener graad van het magnetismus ?
Ziedaar gewigtige vragen, en daar het magnetismus niet meer louter staat op het medisch terrein,
maar ook de godgeleerden een groot aandeel nemen
in de beantwoording dier vragen van hun standpunt,
zoo is het nu meer bijzonder onze taak, niet alleen
ten einde het somnambulismus van alle zijden te betrachten en ons werk volledig te maken, maar veel
meer ook, ter oorzake dier gewigtige vragen, de zaak
ook van die zijde aantevatten ; zoowel toch bij de artsen als bij theologen zijn nog dienaangaande zeer gebrekkige begrippen en voorstellingen in zwang. Ik
kan hier echter met terugwijzing op § 76 en 99 korter zijn, daar het in de allereerste plaats nog slechts
te doen is om geschiedkundige vergelijkingen. Deze
zullen ons tot de ware begrippen inleiden, om dan,

zoo ik vertrouw, zonder eene verbazende wijdloopigheid, den weg tot hare oplossing ons te banen,
waartoe het door sommigen voor hersenschim uitgekreten en door anderen als onnatuurlijke tooverij geschuwde inagnetismus misschien wel het regte middel
zou kunnen wezen.
Het geheel, waar het ons hier om te doen is,
bepaalt zich tot twee hoofdvragen. 1) Wat zijn goddelijke verschijningen ? en 2) wat zijn wonderen ?

§

102.

Over het begrip der heiligheid. De Apostelen
PETRUS

en

P.AUL US.

SAiJLUS, de woedende vervolger der Christenen,
die de gemeente verwoestte, blazende dreiging en
moord tegen de discipelen des Ileeren, werd plotseling op den weg naar Damascus, werwaarts hij reizende was, om de Christenen te vervolgen, snellijk
door een licht van den hemel omschenen, en ter
aarde gevallen zijnde, hoorde hij eene stem, die
tot hem zeide: » SAUL, SAUL ! wat vervolgt gij mij ?
Hiet is rI hard de verzenen tegen de prikkels te slaan."
Door dezen lichtdoop met blindheid geslagen, zoo
verre het zijne ligchamelijke oogen betrof, zoodanig,
dat men hem drie dagen moest leiden bij de hand,
opende zich desniettemin zijn inwendige blik, en hij
werd vervuld met den Heiligen Geest, en predikte
CHRISTUs, en bragt Joden en Heidenen als zondaars
tot verootmoediging en tot bekeering, verzorode de
armen, kwam de bedroefden te hulp met zegening
en vertroosting, maakte de kranken gezond, en had
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gezigten, die hem den regten weg door vreemde
landstreken aanwezen, om iedere wederwaardigheid
en iedere moeijelijkheid te overwinnen, en trots alle
hinderpalen, het rijk van God hier op aarde uittebreiden. In die verwisseling van een' saULus tot een'
PAULUS hebben wij goddelijke verschijning en wonder tevens.
En als de dag van het Pinksterfeest daar was
(staat er geschreven) waren zij allen eendragtiglijk
bijeen, en er geschiedde haastiglijk uit den hemel
een geluid, gelijk als van eenen geweldigen, gedrevenen wind, en vervulde het geheele huis, waar zij
zaten , en aan hen werden gezien verdeelde tongen
als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen,
en zij werden allen vervuld van den Heiligen Geest
en begonnen te spreken met andere talen , zoo als
de Geest hun gaf uittespvreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen
van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn,
en een iegelijk hoorde hen in zijne eigene taal spreken , in welke zij geboren waren. En hun werd de
weg des heils verkondigd, die JEZUs de Nazarener,
de man van God, onder hen betoond door krachten
en wonderen en teekenen, hun had geleerd in woorden en daden, opdat hun harte zich verblijden en
hunne ziele de verderfenis niet aanschouwen zou.
En zij hielden zich onderling vereenigd in de behartiging van het Woord der Eeuwige liefde, in de gemeenschap van goederen, arbeid en gebeden. Hier
hebben wij Goddelijke verschijningen en wonderen
tevens !
Om een voorbeeld slechts aantevoeren uit het
Oude Verbond, zoo noem ik ontwijfelbaar de stem,
19

mmý

die tot Mozs uitging van het brandende braambosch,
en de daarop gevolgde hevrijding van zijn volk uit de
slavernij en de wederbrenging van hetzelve in het land
der belofte, eene Goddelijke verschijning en een
wonder.
De tusschen twee krijgsknechten slapende PETRUS
werd door een' Engel des Heeren aangeroerd, zoodat
de boeijen van zijne handen vielen , en hij werd midden
door zijne bewakers heengevoerd en bevrijd, om het
woord van God te verbreiden door de prediking van
CHRISTUS.
Verlamden van 's moeders schoot af werden door hem genezen; een ENEAS, acht jaren lang
bedlegerig in zijne geraaktheid in den naam van JEZUS

opgerigt en gezond gemaakt; eene TnABITLA
te Joppe door het gebed in het leven herroepen en
den heiligen en de weduwen voorgesteld, die weenende waren over haren dood. Hier hebben wij bij
de Apostelen goddelijke verschijning en wonder tevens.
En wat de heiligen aangaat: wat is heiligheid?
wat zijn ware heiligen met zulke goddelijke verschijningen en wonderen, als wij bij de Apostelen
hebben waargenomen ? en hoe kan men in de verhalen waarheid en verdichting, beeld en wezen onderscheiden ? Daar het ons hier niet te doen is, om voor
eene lange rede een' korten zin te zoeken, zoo vergenoegen wij ons, tot oplossing dier scherpe vragen,
tot een beknopt antwoord, met enkele voorbeelden
slechts. Waar eene hoogere verlichting (inspiratie) opvoert tot de erkentenis van God en de overtuiging
der waarheid, den twijfel en de dwaling verbant;
waar, bij eigen demoed en zwakheid des ligchaams,
eene bovenaardsche wilskracht de zinnelijke driften
CHRISTUS
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wederstaat en bloot tot werken der liefde en betrachting van al wat edel is en goed, de bovenmenschelijke krachten worden aangewend, daar is heiligheid en goddelijke verschijning en wonder, waar
en wanneer ook deze worden aangetroffen. De oorsprong en liet einddoel dier krachten, zij duiden het
kenmerk aan der echtheid van de visioenen en wonderen.
Als overgang van de vroegere verschijnselen van
verschillenden aard tot deze § §, voerde ik de jonkvrouw

VAN

ORLEANS aan.

Of zij nu werkelijk eene

heilige was, dat weet ik niet; maar indien zij al
niet behoort tot de grootsten, zoo kan zij echter,
ten opzigte der beweeggronden en de strekking harer handelingen, gevoegelijk daartoe gerekend worden.
5 103.
De

/eelige

CArrT

RINA r~A

sIENA,

LID fINJ.

De heilige CATHARINA VAN STENA had een kort
leven (slechts drie en dertig jaar); maar lang en
rijk was het in hare daden. Zij had, bij een zwak
en zeer ziekelijk ligchaam, dan eens in hare kloostercel verrukkingen verzonken als in de diepte
der Godheid; dan eens droeg zij met vlammenden ijver het woord van haren mond in steden en
door landen heen, om het volk, van alle zijden
tot haar toegestroomd, te leeren; zij trad de ziekenhuizen binnen, om de pestkranken te verplegen en hunne zielen te reinigen van ongeregtigheid; zij begeleidde misdadigers ten dood en wekte
19*
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berouw in hunne verstaalde harten; dan weder trad
zij in hare zwakke vrouwengestalte als een Engel
des Heeren onverschrokken te midden van het woeste
krijgsgewoel, en hield door hare stem de strijdende
magten van elkander; zij reisde naar den Paus te
Avignon en stichtte den vrede der kerk ; zij verkeerde het ongeloof der afvalligen in bewondering , en
waar haar ligchaam niet vermogt aanwezig te zijn,
daar werkte haar geest door woorden, die in het
harte grepen in honderden van brieven aan den
Paus, aan Vorsten en onderdanen. Ook in gedichten moet zij eene vlugt en eene zuiverheid van taal
hebben aan den dag gelegd , die haar nevens DANTE
en PETRARCA hebben geplaatst.

Is hier niet welligt

iets, dat zweemt naar Goddelijke verschijning, wonder
en heiligheid ?
De heilige BRIGITTA , van Gothische koninklijke

afkomst, had in de 14de eeuw zoo veelvuldige openbaringen en leeringen onder de volkeren verbreid,
dat dezelve, door het concilie van Basel onderzocht
en goedgekeurd , in alle talen van Europa werden
overgezet.
THOMAS A KEMPIS besrchrijft het leven ian LIJDWIDT Of LIDWINA van Schiedarnm in de hederlanden. Deze had inwendige verzweringen, die ongeneeslijk waren; in dezelve ontwikkelden zich wormen; het voorhoofd en de kin spleten; aan één
oog was zij blind, liet ander was bijziende, en toch
zag zij de gebeurtenissen , die voorvielen in andere
landen, en wandelde in den geest door de kloosters
om. Menigmnaal zag men haar onder lihet genot des
heiligen avondmaunis met licht omgeven, en zelfs hare
donkere kamer werd vaak, tot schrik van die daar bij haar
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waren, verlicht. Raakte zij hier of daar een onrein inensch
aan, dan erlangde zij zwarte vlekken op de huid.
Haar geschiedschrij~er zegt van haar, dat zij het
harte van hare tijdgenooten zoo had ingenomen, dat
haar roep door de geheele wereld ging, en schitterend in wonderbare heiligheid, deed zij zulke groote
wonderen, »dat van den opgang der zon tot haren
ondergang de naam des Ileeren in die tweejonkvrouwen (LIDWINA en JOHANNA VAN ORLEANS) geprezen
werd in de kracht Zijner goedertierenheid, die de nederigen verhoogt en de hoogmoedigen vernedert, opdat wij bekennen zouden, dat de Heer geen aanzien of
magt, geene wijsneid of rijkdom uitverkoren heeft,
maar de zwakken en geringen, Hij, die leeft en regeert in alle Eeuwigheid !"
Zal ik liet leven en de deugden der heilige THEHILDERESIA, der heilige GEERTRUIDA , MECHTILDIS,
GARDIS

met hare symbolische gezigten

vermelden,

of zal ik nog andere heilige jonkvrouwen en vrouwen
noemen ? Niet aan een getal van voorbeelden, maar
aan het voorbeeld der zaak zelve hebben wij behoefte. Maar wij willen ons in dit opzigt niet blootelijk
bepalen bij voorbeelden uit het zwakkere voor lijden
meer vatbare geslacht.
Ook in hem, uit wien de
vrouw is, tot werkdadigheid en arbeidzaamheid vooral bestemd, willen wij de kracht Gods, die in den
mensch is werkende, waarnemen.

§ 104.
De heilige

VINCENZ

FERRER ,

JOHANNES

TAN

K4APISTRAN O.

Terwijl bij het vrouwelijk geslacht het leven zich

2-- 4 --

meer kenmerkt door eene aaneengeschakelde kelen
van verschijningen en gezigten , waaruit de daden als
gevolgen voortvloeijen ; bij het mannelijk geslacht ligt
het enthusiasnie meer in de handeling, en de gezigten begeleiden deze meer als bijkomende zaken.
Van de gezigten en daden der stichters van minonhikkenorden, als van den heiligen BENEDICTUS, FRANCISCUJS, IGNATIUS, BERNHAR D, enz., wil ik zwijgen;
maar van den heiligen VINCENZ FERRER uit Spanje
wil ik spreken. Hij wordt de groote Wereldprediker en de Veroveraar in liet rijk van God genoemd.
(GöiIREs t. a. p.) Van wege zijne heiligheid en geleerdheid werd hij door BENEDICTUS XIII als magister en biechtvader naar Avignon beroepen. HIij liet
zich echter noch door gezag of waardigheid, noch
door gebeden terughouden, om aan liet hof te blijven; in zijn twee en veertigste jaar verkreeg hij door
zijn gebed tot God den Pauselijken zegen en trad
zijne Christelijke heldenbaan in, bragt het Evangelie
van stad tot stad en van land tot land; in kerken,
óp markten, op het vrije veld, alommne predikte
hij, vermaande en waarschuwde de wereld in hare
doemwaardigheid tegen den dag des gerigts. Meermalen had hij Spanje doorgetrokken, door alle provincien in alle rigtingen heen, overal heeft hij het
woord van God verkondigd door de redenen zijnes
mnonds, en zulke wonderdaden verrigt, dat zelfs de
Mohammedaansche Koning van Granada hem voor
zich roepen liet. In Toledo en Salamanca, zoo verhaalt men, heeft hij de gansche synagoge bekeerd
cn in eene christenkerk herschapen.
De afwending
van een' burgeroorlog bij eenen twist over de erfoprolging werd vooral aan zijne w ijsheid en aan zijn
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aanzien toegeschreven.
Van Spanje kwam hij naar
Frankrijk, doortrok het van af de Pyreneen langs
de zee tot aan den Rijn; van daar ging hij naar
Lotharingen en Bourgondië en predikte in de woonplaats van de maagd van Orleans; toen bezocht hij
Vlaanderen en Normandië. Zoo als eenmaal de heilige BERNHARD het Alsemdal, zoo heeft ook hij het
dal der verderfenis van naam doen verwisselen, zoodat het het reine dal is genoemd. - Hij doorzwierf
de gebergten van Zwitserland en de afgronden van
Savoije, overtrok te midden van den winter de Alpen, om naar Piemont en Lombardijen zijnen weg te
zoeken.
IIENDRIK de vierde riep hem naar Londen
en hij predikte in Engeland, Schotland en Ierland;
ja de rustelooze godsijver, die hem hezielde, dreef
hem zelfs naar het vergelegen eiland Majorka. Zoo
is hij twintig jaren lang werkzaam geweest; de raadsman en hulpe van den Paus en de Concilien, van
Keizers en Koningen en door alle volken als een Apostel vereerd. Desniettemin bleef hij stipt en streng
zich houden aan de regelen zijner orde , nam nooit eene
aalmoes aan, dan alleen in zooverre zijne behoefte
aan dagelijksche nooddruft vorderde; en wat heeft
hij gewrocht ?
Vaak moest hij zijne rede afbreken
alleen door het weenen en snikken zijner hoorders;
de rijken gaven hun goed weg aan de armen; ingewortelde vijandschappen werden verzoend, lange
reien van rouwvolle boetelingen volgden hem na en
vele duizenden werden door hem tot het Christendom bekeerd. Hij stierf in 1417 te Vannes, in Bretagne.
Met een schier golijksoortig aanzien predikte de
-leerling Van dcnheiligen BERNARDINO VAN SIEnA, de
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heilige JOHANNES VAN CAPISTRANO, een Franciskaner,
van adelijke herkomst, ten jare 1385 geboren in de
Abruzzen. Hij had van lieverlede Italie , Frankrijk,
Duitschland, Bohemeni, Polen, Hongarijen, Wallachie en Rusland bezocht, en ofschoon hij predikle
in de Latijnsche taal en een' tolk bezigde, zoo was
niettemin de toeloop des volks onafzienbaar, die
vaak hem uren lang in koude en sneeuw bleef wachten. In Erfurt alleen zouden honderdduizend menschen zich, om hein te hooren, hebben vereenigd.
Met het crucifix in de hand, bezielde hij de strijdende
Christenschaar met leeuwenmoed tegen het zwaard
hunner vijanden, en bevrijdde, even als dejonkvrouw
JOHANNA van Orleans,
Belgrad uit de magt van MAHOMED II, juist in den oogenblik, waarin deze het
geheele Westen dreigde te overweldigen. Door vier
Pausen werd hij in de meest gewigtige omstandigheden om raad en daad ingeroepen, en wat de raad
door zijne wijsheid wrochttc, dat volbragt de daad door
zijne deugden.

. 105.
Daden,

maar geene visioenen , zjln Lenmer
ken

der /eiligkeid.

JIantrouwen van den heiligen

PHILIPPUS I<ERI, ten opzig e

v'an visioenen.

Met deze weinige voorbeelden heb ik slechts daden en handelingen, met voorbijgang van verschijningen en visioenen, aangewezen, welke overigens in ruimer aantal ook bij heiligen van het mannelijk geslacht
zouden kunnen worden te berde gebragt. Wie kent
niet b. v. de verrukkingen van den heiligen FRANCIS-

-

cus van Assisi, wien de Seraph met vlammende stralen de wondteekenen des Verlossers in het ligchaam
brandde, zoodat hij langzamerhand daaraan doodbloedde ? Wie kent niet de gezigten van den heiligen ANTONIUS, MACARIUS, SIUSO enz. ? Maar geene
visioenen, alleen de daden zijn de kenmerken der
heiligheid, en de heilige GREGORIUS zegt: » het bewijs der heiligheid is niet, dat men teekenen verrigt,
maar dat men zijnen naasten lief heeft als zich zelven
en God in waarheid kent. 1) Desgelijks spreekt de
heilige PHILIPPUS NERI, die zelf zeer vele verrukkingen had, zoo zelfs, dat hij dikwerf gedurende geruimen tijd onbewegelijk bleef en door anderen gezien werd, als opgeheven in het luchtruim en met
een lichtglans omstraald ; desniettemin is zijn raad op
de visioenen niet te veel te vertrouwen, maar liever bidden , daarvoor door God te worden bewaard.
» Ik ," zeide hij , » wensch mij dergelijke dingen niet
toe, en ofschoon ik geloof, dat mijne verschijningen
niet gansch en al schijnbedrog zijn, zoo raad ik
toch den biechtvaderen aan , dat zij niet toestaan,
dat men visioenen aan het licht brenge ; vooral bij
meisjes en vrouwen, dewijl men dikwijls door den
schijn harer vroomheid wordt bedrogen, en velen
zijn droevig gevallen , die op dezelve te veel vertrouwde." Hij , die zelf allerlei dingen, den dood
enz. , ook aan Pausen voorspelde, verklaart zich
scherp tegen het wezen der visioenen, als tegen eene
gevaarlijke zaak, die men met alle kracht moet tegengaan. » Quiconque idsire des visions et des
I) Probatio sanctitatis non est signa facere, sed unumquemque ut se diligere, Deum autem vere cognoscere.
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extases est dépourvu de jugement, et ne sait ce
qu'il désire; mes enfants, c'est une chose extrémement périlleuse aux personnes spirituelles, il
faut les rejeter de toute 'détendue des forces."
Zekere vrouw, die langen tijd verrukkingen had en
naderhand verloor, geloofde hij toen zonder verrukkingen veel meer dan vroeger, ofschoon zij naar
zijne verzekering een heiliu leven voerde. Aan zekeren vromen bejaarden biechteling, aan wien de
heilige maagd zou zijn verschenen, zeide hij: » bedrieg u niet, dat was de heilige maagd niet, maar
de duivel, en zoo hij wederkomt, spuw hem in het
aangezigt!"
De man deed het en de verschijning
kwam niet terug 1).

S106.
Gevolgtrek
hingen aangaandede bewijUen der goddelijke versobijningen en wonderen.
In de weinige bovengenoemde voorbeelden zien
wij geen gewoon leven en werken; geene tijdelijke
visioenen zonder beduidenis en doel; geene ziekelijke
zwakheid of ligchamelijk gebrek; geen zelfzuchtig
jagen naar bevrediging van zinnelijke driften en hartstogten; geen overmoed tot gewelddadigheid en
heerschzucht over anderen; geene krachtsinspanning
o;m schatten te vergaderen, die men in de aarde begraaft of de motte en de roest verteren, noch ook
een pogen, om eer en aanzien te gewinnen, die

i) La vie de
DE

VILL
eN

St. PHILIPP, NERI par FRAncOIS DOULIAI
VE , Paris I158
5.
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met den wind verstuiven. Neen! wij zien eene geheel ongewone werkzaamheid , bezield en gedreven
door eene innerlijke nmagt , niet overeenkomstig de
bekende wetten der natuur; wij zien in de visioenen
eene inspiratie van goddelijke herkomst, met bovennatuurlijke aanduidingen tot bovenaardsche doeleinden
ter veredeling van den menschelijken geest; evenzeer
zien wij vaak bij zwakke en ziekelijke ligchaamsgesteldheid mannelijke sterkte en krachtsontwikkeling , naar
geen' physischen maatstaf te berekenen; lust en leven
wordt slechts gezocht in het geluk en welzijn van anderen ; zachtinoedigheid is daar in het rijk der menschenliefde de albezielende kracht; de vreeze des
Heeren in gemoedelijke pligtsbetrachting is de hoogste
wijsbegeerte, en de schat is Gods woord in de Kerk
van CHRISTUs,
onvergankelijk en steeds voortwerkende als een goed, dat wordt bewaard ten eeuwigen leven, dat onafzienbaar veld , waarop hun ijver het
overgeleverd erfdeel voortplant. Het einddoel van al
hun lijden en strijden is de bevestiging en uitbreiding
van het Godsrijk op aarde ; daarom wordt zoo veel
kracht in menschelijke zwakheid volbragt ; daarom zijn
zij zoo groot van raad en magtig van daad!
In de aangehaalde voorbeelden zien wij derhalven
goddelijke verschijningen en wonderdaden, en de vragen (§ 102) over het wezenlijk karakter der heiligheid
met de daad en niet in schijn en schaduwbeeld zijn
daardoor beantwoord.

S 107.
De Stichter van het Christendonm.
Eindelijk komen wij tot de vranag: mogen

ij on-
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zen Heiland hier noemen ? mogen wij van HIem ook,
zij het ook met den diepsten eerbied , gewagen , daar
waar wij van magnctismus spreken ? Is hier analogie
of gelijkheid ? Mag de vraag geöpperd worden: is de
CHRISTUS ook een magnetiseur of laten zijne profetiën
zich niet als een helderzien en zijne genezingen evenmin zich als gewrochten van het magnetismus betrachten ? Is alles eene natuurlijke , alleen in graad
en vorm verschillende, werkzaamheid , of was het een
hooger invloed en in waarheid goddelijke wonderkracht,
die in den CHRISTUS en door den

CHRISTUS

zich heeft

geopenbaard ?
Deze vragen zijn van verschillende standpunten beantwoord geworden, al naar dat men het magnetismus hooger of lager schatte, als een' verhoogden of
wel onderdrukten levenstoestand beschouwde. Zoo verklaart deze de genezingen van den CHRISTUS stoutweg

voor magnetisch, louter omdat hij beweert, dat geen
bovennatuurlijke invloed mogelijk zij, en nu al wat
wonder is met eene scherpe kritiek wordt afgesneden
en opgenomen in de reeks van magnetische verschijnselen, die min of meer de bekende natuurwetten volgen.

Voor dezen is CHRISTUs de hoogste magt des

wakenden verstands in het aardsche slaapleven, waarbij d~ negatieve kracht des geloovigen gevoelvermogens hit werkzame der genezing uitmaakt in de
positieve wonderkracht des Heeren.
Anderen daarentegen is alles bovennatuurlijk wonder, en zelfs de minste vergelijking met de buitendien
nog zeer betwijfelde verschijnselen van het magnetismus ongeoorloofd. Met één woord, den een' is het
magnetismus de voortzetting van het Euangelie, en den
ander een gewrocht der hel.

Wie niet ten volle bekend is met de verschijnselen van liet magnetisinus en slechts bepaalde oog..,
punten van hetzelve opvat, zal het ook naar zijn individuëel inzigt beoordeelen en die elementen zijner
theorie doen gelden, waarin hij zich beweegt. Wie
van de eene zijde aan de natuur te veel toeschrijft en
van de andere zijde den CHRISTUS slechts als eene loutere persoonlijkheid in zijne vlugtige verschijning beschouwt , zal de bovenstaande vragen nooit behoorlijk
Als wij echter den

kunnen beantwoorden.

CHRISTUS

kennen, gelijk de Euangelisten en Apostelen lem ons
voor oogen stellen ; als wij acht slaan op hetgeen zijne
verschijning is voorafgegaan en achtervolgd , en als wij
dan het oog vestigen op de bovenstaande wenken,
vooral op de resultaten , die wij erlangden in de laatste §§, dan zal het ons niet inoeijelijk vallen , een
onbeneveld inzigt te verkrijgen, ten einde eensdeels
de waarde en het gewigt van het magnetismus, en
anderdeels het wezen en de waardigheid van den CHRISTUS als eene waarachtig Goddelijke verschijning ,ja als
het wonder GODS in de natuur, te leeren schatten en
eerbiedigen.

§

108.

Over het wezen en de werkingen des Clhristendoms.
Zoo wel ten opzigte van het verschijnsel der voorzegging, als van de wijze van werken , b. v. liet hand
opleggen, het wederkeerig rapport, de geloovige
tegemoetkoming; is zekere overscnkomst met liet
magnetismus (en dit kan niet, dan tot aanbeveling
van liet laatste strekken), even zop min te looche-
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nen, als alles, wat dienaangaande staat geschreven, letterlijk moet worden opgevat en verstaan.
Desgelijks leefde en werkte de CHRISTUS als mensch
in de natuur door natuurlijke middelen; Hij was
vleesch en bloed deelachtig, uit ABRAIIAMS en DAvIDs zaad afkomstig , geboren in den tijd te Bethlehem uit eene moeder,

de maagd MARIA; Zijne ont-

wikkeling tot Zijne openbare optreding , als verkondliger van het woord der Godheid , ging zoo stil
naar den gewonen loop der natuur voort, dat ons
niets buitengewoons is bekend geworden. Zijn werken met andere menschen, Zijn eten en drinken,
de wisselvalligheden Zijnes levens, ja Zijn lijden en
sterven hebben op geheel natuurlijke wijze plaats
gehad. Mogten ook al Zijne profetische gaven kunnen worden vergeleken met de verschijnselen van
het helderzien en Zijne genezingen door middel Zijner
wilskracht, zoo als bij den magnetiseur, zijn daargesteld; zoo moeten wij hier het oogmerk en het einddoel, de beteekenis en de strekking derzelve wel
degelijk onderscheiden. CunISTUS is immers tereenre zijde geenzins de lijdende somnamnbule, Hij had
geene visioenen; ter andere zijde is Hlij evenmin de
genezende arts, die het somnambulismus voortbrengt;
het is Hem niet te doen, om de tijdelijke genezing
van ligchaamsgebreken; neen! Hij wil den mensch
reinigen van de zonde , en door hem werkende ook
op anderen, heil en zegen rondom zich verspreiden.
Iij is geneesheer en geneesmiddel beiden voor lijf
en ziele tevens. Hij verscheen niet op aarde, om dezen of genen zijn lot te voorspellen; Hij is de groote
profeet, die in de wereld komen zou, gezonden tot
de Joden, om aan hen in de eerste plaats het Woord
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te prediken, en de belofte des Eeuwigen levens aan
te brengen. Hij onderrigtte ons niet, hoe men deze
of gene ziekte zou kunnen genezen, maar Hij zond
zijne jongeren uit en vaardigde de Apostelen af tot
de verlorene schapen uit den huize Israëls, en tot de
Heidenen alomme. Hij was een volmaakt leeraar en profeet, die aan Zijne prediking eene bovennatuurlijke kracht verbond, en Zijne woorden drongen door tot de harten Zijner hoorders, zoodat zij zich
ontzetteden , (Matth. 13 : 54) , en nooit had een mensch
alzoo gesproken, gelijk Hij (Joh. 7: 46). Hij paarde zijne leer met wonderen, die Hij verrigtte uit eigen
kracht, en verzegelde dezelve met een vlekkeloos heilig leven. Naar den geest der wijsheid, die in Hem
was, rigtte Hij zich volkomen naar tijd en omstandigheid, en volgde ook hierin geheel de gewone wetten der natuur. Hij zocht geene eere bij de menschen door teekenen en wonderen, die Hij zelfs beval te verzwijgen (Matth. 8: 4. C. 9: 30.); de eer
van God zocht Hij onder de menschen te verbreiden,
en deze met hunnen God weder in gemeenschap te
brengen, dat was zijn doel. Hij droeg zijne profetenbediening over aan b4kwame leeraren, die wel
zwak waren naar den vleesche, maar krachtig in den
geest ; Hij rustte hen toe met de gaven Zijner genade, opdat zij als Zijne ledematen ook Zijne werken
zouden doen, de menschen met bovennatuurlijke
kracht tot boete en bekeering brengen, en hen door
de volzalige belijdenis hunnes geloofs bekrachtigen
zouden, om in de gemeenschap Zijner Kerk te blijven, en te zamen op te wassen in Hem. Zijne bediening tot zaligheid van zondaren bouwide Hij in Zij-.
ne Goddelijke Wijsheid op zulk eenen hechten grond-
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slag, dat de poorten der helle die niet overweldigen
zullen ; dat zi blijven zal zoo lang de wereld staat.
Leefde en werkte de

CHRISTUS

ook in de natuur

en op natuurlijke wijze , zoo was daarom de in HIem
werkende kracht niet minder bovenmenschelijk , van
een' hooger goddeljken invloed. Wanneer lij trouwens water in wijn veranderde; wanneer de winden
en zeeën llem gehoorzaamden; wanneer Hij lammen
en zieken oogenblikkelijk genas, wanneer de vijgenboom op Zijn magtwoord verdorde; wanneer Hij blinden liet gezigt en dooden liet leven wedergaf; wanneer de geesten der bezetenen Hem onderworpen waren ; wanneer de inelaatschen op Zijne stem werden
gereinigd , en wat dies meer zij; zoo zijn dit toch
geenszins werkingen van anderzins bekende menschelijke krachten. En zoo men eenigermate in de geschiedkundige mededeeling dezer daadzaken eene overdrij ving van het enthusiasme der jongeren wil aannemen,
dat wel de argwaan maar geene omvattende kritiek vermag ; zoo men in de wonderen overeenkomst zoekt met
en bloot in dezelve eene verhooging der krachten vindt
van hetgeen gelijksoortig schijnt met het magnetismus; of zoo men met dezulken, die zich met geene
uitlegging bemoeijen, eene loutere parabel of bloot
eene subjectieve misleiding der eerste berigtgevers veronderstelt, zoo zijn die pogingen zoo gedwongen,
zoo eenzijdig , zoo flaauw, ja in weerwil van de meest
mogelijk aangewende selherpzinnigheid zoo ellendig uitgevallen, dat de vermelde daadzaken nog altijd in den
vollen glans der waarheid , even zoo eenig in haren
aard , en in hare werkelijkheid zoo onverwrikbaar vast
gebleven zijn in den rei der eeuwen, als derzelver erkentenis zich uitgebreid heeft rondomnme.
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Wanneer men echter in de persoonlijkheid van
den CHRISTUS en in Zijn leven geen wonder aanneemt,
en afziende van alle de genoemde, betwijfelde, gegispte en geloofde daadzaken ; afgezien daarvan, dat
Hij met den onwederstaanbaren drang van den liefdegloed, die uit de volheid Zijner Genade en Waarheid
stroomde, aller harten aan Zich verbond , dat Hij Zijn
rijk ook tegen den meest wederspannigen wist te verdedigen en uittebreiden, zonder eenig aardsch vermogen of geweld, zoo is immers, onaangezien dit
alles, het ware wonder, dat in CHRISTUS is, in gansch
andere dingen gelegen. Het waarachtige wonder immers ligt in de verschijning zelve van het vleesch geworden Woord van God in den persoon van CHRISTUS, die geopenbaard is ten bepaalden tijd en op bestemde plaats 1). liet waarachtige wonder is gelegen
in het scheuren van den voorhang des tempels, die
na den dood des Heeren is verwoest, overeenkomstig
het woord Zijner voorspelling, terwijl de geheele
Joodsche natiethans zoo verstrooid is over de geheele
wereld, dat zij zich bij geene mogelijkheid meer verzamelen, noch ergens een' tempel weder herbouwen
kon. Het ware wonder ligt in den geheelen ommekeer des menschelijken levens en deszelfs zeden en
gewoonten. De vroeger in duisternis gehulde verborgenheden werden geopenbaard door het licht, dat de
heilmare, die CHRISTUS aangebragt heeft, verspreidde, schijnende in de duisternis en al wat mensch heet
verlichtende; want in Hem was het Licht en het Leven, maar de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
Het waarachtige wonder is de steeds voortwerkende
I) Hierop heb ik vroeger in 1828 reeds in mijne anthropologische beschouwingen opmerkzaam gemaakt.
20

-

s0

-

Geest van CaRISTUS in Zijn werk als Hoogepriester,
om de heerschappij des duivels en de dienst der afgoden steeds meer en meer te verstoren, licht en
zegen over het geheele menschelijk geslacht te verbreiden en alle die wonderkrachten te openbaren,
die Hij aan Zijne ware belijderen heeft toegezegd.
Eindelijk is het een Goddelijk wonder, hoe het
Christendom aan de geheele menschheid eene gansch
andere rigting gegeven heeft en eene kracht heeft ontwikkeld bij alle lotgevallen des levens, die zelfs het
schrikkelijkste lijden met heldenmoed doet verduren,
en, overeenkomstig ieders bijzonderen aard, het
menschdom tot volkomenheid opvoert, gelijk het zich
steeds verder en verder uitbreidt, de Heidenen steeds
meer tot de ware aanbidding Gods opvoert en onder
alle menschen vrede en broederschap sticht.
TWEEDE

DEEL.

KRITISCHE NAVORSCHINGEN NAAR DE WAARHEID DER MAGNETISCHE VERSCHIJNSELEN
IN HET ALGEMEEN, EN NAAR DEN AARD,
DE WAARDE EN DE VERHOUDING VAN
HET SLAAPWAKEN EN HELDERZIEN IN HET BIJZONDER.

5 109.
Gelijk het magnetismus minder bekende verschiJnselen openbaart, zoo heeft het ook het onvoldoende der tot dus verre gegeven verkla.
ringen bewezen.
Nadat ons het magnetismus in de vorige afdeeling tot zeer opmerkelijke, ofschoon minder bekende,

verschijnselen geleid heeft, rust thans op ons de pligt
dezelve naauwkeurig te toetsen en een grondiger onderzoek derzelve in te stellen, dan tot hiertoe is geschied; deels uit gebrek aan getrouwe berigten, deels
wegens de uiteenloopende en doorgaans mislukte proeven ter verklaring. Het magnetismus leidde ons tot
de verschijnselen zelve; hetzelfde magnetismus zal
ook het onvoldoende der tot hiertoe gegeven verklaringen bewijzen. Trouwens het magnetismus heeft
ons zoo veel nieuws geopenbaard, b. v. over de werking en de aanwending der algemeene natuurkrachten; over de mogelijke concentratie dier krachten in
ruimte en tijd ; over het wezen van den slaap en de
wereld der droomen; over de verrigtingen der zinnen en hare afwijkingen en wijzigingen; over de ken.
nisneming en werking des geestes, ook op andere wijze,
dan alleen door ligchamelijke zintuigen; over de gemeenschap en verbinding aan bovennatuurlijke krachten, buiten de grenzen van ruimte en tijd enz., die
niet onder het bereik staan der gewone wetten van
natuur- en zielkunde, meet- en rekenkunst. Ongetwijfeld is het helder inzigt en de ware uitlegging
even moeijelijk als de overtuiging zelve in zaken, die
zoo zelden, zoo onbestemd en zoo weinig zamenhangend zich openbaren met het gewone leven des menschen; desniettemin moet het ons streven zijn, tot
het ware inzigt zoo nabij mogelijk te komen, daar
het hier zaken geldt, die den krachtdadigsten invloed
hebben op geheel ons geestelijk aanzijn. Wij voor
ons gelooven niet zekerder daartoe te kunnen geraken, dan door eene naauwgezette vergelijking der gezamenlijke verschijnselen, die wij in de vorige afdeeling hebben leeren kennen , zoo wel in derzelver aard
20*
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als derzelver waarde en onderlinge verhouding. Zó6
zullen wij de ware standpunten kunnen opzoeken,
van waar ons een onbeneveld overzigt over allen mogelijk wordt,
Zoo dan de lezer zijn geduld nog niet verloor in
het doorwandelen langs verschillende rigtingen eener
mystieke duisternis, maar veeleer eenige belangstelling door het medegedeelde verzameld heeft; hij
volge mij met vertrouwen, wanneer wij met scherpen
blik in de gangen van dien doolhof eene verkenning
ondernemen zullen. Wij willen licht en schaduwzijde getrouwelijk opnemen en de overgangen stiptelijk pogen aan te duiden. Zoo zullen wij ongemerkt
opheldering erlangen, en, met die reiskaart voor ons,
den weg tot verklaring van alles vinden.

5 110.
Is er in het algemeen iets waars aan het
magnetismus ?
Reeds in de voorrede heb ik beloofd geene verdediginag, maar wel eene karakteristiek van het magnetismus te zullen geven; ik heb bovendien reeds
voorondersteld, dat de toegenegen lezer over de daadzaken, door het magnetismus gewrocht, in het algemeen eene genoegzame overtuiging bezat; ik behoef
mij derhalve met geene wijdloopige beantwoording
der vraag in te laten: of in het dierlijk magnetismus over het algemeen de waarheid tot grondslag
ligt ? Daarom willen wij die vraag niet ontduiken,
maar veeleer volgaarne medewerken tot bevestiging
dier overtuiging en opklaring der begrippen, en een
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blik slaan, zoowel op de magnetische werkingen in
het algemeen, als op de verschijnselen in het bijzonder. Indien men voorshands vaststelt, dat slechts
bepaalde menschen nu en dan ongewone krachten bezitten en buitengewone verschijnselen voortbrengen,
of indien men werkelijk gelooft, dat het magnetismus alleen op bepaalde personen en in bijzondere
gevallen werkt, dan zou men over hetzelve nog zeer
gebrekkige gedachten koesteren en ligtelijk tot twijfel over de geheele zaak te brengen zijn. Neen ! het
magnetismus is eene algemeen werkende kracht; it der mensch bezit die kracht, alleen verscheiden naar
ieders individuëele gesteldheid; en deszelfs werking
strekt zich over alles uit! De invloed der magnetische kracht des menschen strekt zich uit tot alle
menschen, tot de dieren en de planten, en evenzeer
ook tot de onbewerktuigde schepping. Zelfs de schijnbaar gezonde menschen bekomen, als zij gemagnetiseerd worden, verschillende gewaarwordingen, en
verborgen ziekte-aandoeningen komen vaak oogenblikkelijk voor den dag. Volkomen gezonde menschen
hebben ongetwijfeld geene in het oog loopende gewaarwordingen, dewijl eene doorgaande vrije beweging van het organismus geen wederstand biedt aan
de kracht, die daarop werkzaam is van buiten; toch
willen sommige waarnemers ook bij geheel gezonden
door een meer aanhoudend magnetiseren hebben opgemerkt, dat de bloedsomloop vermeerdert enz. Bij
kranken echter is de invloed van het magnetiseren algemeen in iederen ouderdom en bij de beide geslachten (§10, 11); het meest in het oog loopend bij
ouden van dagen en vooral bij kleinere kinderen; bij
de laatsten vooral kan men het ongeloof het spoedigst
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SENART: ils sont une véritable eponge a fluide vital, presque impossible a saturer. Bij dieren heeft
men op veelvuldige wijze reeds in vroegere tijden proeven genomen, en steeds de opmerkelijkste geneeskracht waargenomen; ja welligt zou nergens het magnetismus voegzamer als algemeen geneesmiddel kunnen
behartigd worden, dan bij de dieren. Het strijken
met de hand of met een hout, glas of stuk ijzer, van
den kop af langs den rug heen en over de beenen en
voeten af enz., het besprengen met gemagnetiseerd
koud water en het drenken met hetzelve, is iets zoo
algemeen heilzaams en den dieren zoo weldadig, dat
zij met zigtbaar welgevallen daarnaar haken. Men
moet zich met der daad verwonderen, dat deze handelwijze niet reeds lang meer algemeen bekend is, in
stede dier schandelijke veekwakzalverij , die liever zich
met proeven ophoudt door middel van homöopatische
droppelen, die, zoo zij werkelijk helpen, ten slotte
wel niets meer dan magnetische werking zijn 1). Men
kan dieren en wel doorgaans zeer spoedig, niet slechts
van algemeene en plaatselijke ongesteldheden door
magnetiseren genezen, maar men vermag ze zelfs daardoor in slaap te brengen; kippen en vogels slapen
vaak, als of zij betooverd zijn, in een paar minuten in.
Niet minder werkzaam is het magnetismus op de
planten. Ook dienaangaande zijn menigerlei proeven
bewerkstelligd, en ofschoon men niet gelooven kan,
dat het denkbeeld van tooverij iemand verhinderen
zal, Om de planten te magnetiseren, zooisdesniette1)

Zoo spreekt een Duitscher.

Gelukkig het Vader-

land, waarop zulke aanmerkingen minder van toepassing
zijn.

VERTALER.
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min het krachtigste, het goedkoopste en voor de
landhuishoudkunde wel het meest algemeen nuttigste
middel nog alomme schier onbekend. Ik heb menige proeve te dezen opzigte in het werk gesteld, ook
op grootere schaal, wier resultaten ik kortelijk wil
mededeelen. Den 2den Mei 1821 plantte ik in tegenwoordigheid mijner beide vrienden, Prof. NEES V.
ESENBECK en den botanicus SINNING te Bonn, snij- en
suikerboonen, haver en capucyners (Tropaeolum majus), in dezelfde aarde en in gelijke rigting, alleen
eenigzins verwijderd van elkander in diervoege, dat
van elke soortgelijke zaaddeelen met gemagnetiseerd
en gelijke met gewoon water konden bevochtigd worden. Te gelijker tijd werden daarna telkens de planten met gemagnetiseerd en met gewoon water begoten, zoo vaak het noodig scheen. Eerst den 10 Mei
drongen de eerste plantjes naar buiten door en wel
de niet-gemagnetiseerde erwten en boonen en ettelijke haverkorrels. Van de gemagnetiseerden liet zich
slechts eenig spoor ontdekken. Den 9 Mei ging ik
op nieuw aan het leggen (uitgezonderd de capucyners)
maar nu zonder eenig begieten; en nu werd alleen
één gedeelte der zaden vóór het leggen gemagnetiseerd.
Den 12 Mei was alles reeds zigtbaar, zoowel het een
als het ander, maar overal waren de niet-gemagnetiseerden verder; zoo hadden de erwten reeds vier blaadjes,
terwijl de gemagnetiseerden nog geene hadden. Den
15 Mei was alles op dezelfde wijze gevorderd, bij de
niet-gemagnetiseerde boonen ontwikkelden zich reeds
scheutjes, terwijl de gemagnetiseerden nog bijna in
de wording waren. Het Tropaeolum ontwikkelde zich
iets later, doch op gelijke wijze. De op de tweede
wijze ingelegden schenen zich vrij geljksoortig te ver-
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heffen. Nu was ik vooral tegen den bloeitijd opmerkzaam, en hier openbaarde het zich weder, dat de
niet-gemagnetiseerden vroeger bloeiden, de stengel
en het kruid bij deze grooter was, maar minder
Die van de
kleurig dan bij de gemagnetiseerden.
tweede soort bleven in gelijke verhouding tot den
8 Julij; van toen af werden beide soorten der
gemagnetiseerde zaden mooijer, grooter, in kleur
sterker, vooral de haver, de suikerboonen en het
Tropeolum. Desgelijks kon men in het oogloopend
onderscheid zien tusschen de gemagnetiseerden van
de tweede soort, die zonder water waren gelegd;
zoowel wat de donkerheid der bladeren als de schoonheid der bloemen betrof. Tegen den tijd van het
rijp worden schenen de niet-gemagnetiseerden meer
te haasten en minder innerlijke kracht te bezitten; en toen nu ten laatsten te gelijker tijd het zaad
werd ingezameld, toonde zich eerst regt het ware onderscheid der beide soorten. De zaden der gemagnetiseerde planten waren veel voller, grooter en zwaarder, maar slechts ten deele talrijker dan de nietgemagnetiseerden.
Gelijke proeven heb ik in het
vervolg ook voortgezet in bloempotten, en steeds
meer of min dezelfde resultaten verkregen; hier is
echter vreemde invloed minder te vermijden, en de
vrijheid der ontwikkeling wordt over liet algemeen
meer verhinderd, weshalve men hier meermalen op
tegenstrijdigheid stoot.
Uit deze proeven volgt derhalven: lo. dat het
magnetiseren de voeding der planten innerlijk versterkt; het snelle kiemen van het zaad wordt weerhouden, hetgeen in het voorjaar tot gelukkig opwissen der planten van belang is; Nwijders wordt ook de
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bloei niet zoo uitwendig bevorderd, als zij inwendig
toeneemt in gezondheid, volheid en kleur; 20. dat
het hoofddoel des plantenlevens, de zaadvorming, door
het magnetiseren bevorderd , en tot eene veel betere
en rijkere gehalte wordt gebragt; hetgeen van onberekenbaar nut zou kunnen wezen voor den korenbouw,
de moezerij en de inzameling der vruchten.
Onbewerktuigde zelfstandigheden verkrijgen door
het magnetiseren verandering in hunne werkingskracht.
Het gemagnetiseerde water werkt op het organische
leven anders en weldadiger, dan het gewoon (ongekookt) water; . aarnemingen hebben getoond, dat
het magnetiseren hetzelve voor bevuiling behoedt.
Aardsoorten, metalen en zouten brengen bij zeer gevoelige kranken en vooral bij helderzienden , verschillende werkingen voort, wanneer zij worden gemagnetiseerd , en menigeen van dezen heeft opgegeven,
dat de geneesmiddelen, zoo zij gemagnetiseerd waren,
heilzamer werkten.
Niet geheel verwerpelijk zou
daarom de meening van hen kunnen wezen, krachtens welke kleine voorschriften van homöopatische
middelen dikwijls zoo heilzaam werken. Welligt heeft
hier alleen magnetische werking plaats.

§ 111.
Is er in de psychische verschyjnselen van Aet
magnetismus iets positiefs ?
Eene tweede vraag is deze ,
zielkundige verschijnselen van
derzien iets positiefs aanwezig
hier, zoo als bij de visioenen

of er in de zoogenaamde
het slaapwaken en helis, dan wel of niet ook
der droomen , het slaap-
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wandelen, het ijlen, het heksenwezen enz., een bloot
toeval of eene ongeregelde verwarring van phantastische beelden, zinbedrog en onwillekeurige of opzettelijke misleiding plaats grijpt ?
In de eerste plaats wordt hier geenszins tegengesproken, dat vele der verhaalde wondergeschiedenissen onwaar zouden kunnen wezen; dat onkunde,
ligtgeloovigheid, neiging tot het wonderbare en nieuwe, en veeltijds ook onzuivre oogmerken, den schijn
voor het wezen nemen en iets voor waarneming uitgeven, wat volstrekt geene positieve zekerheid bezit.
Ontwijfelbaar komt ons op dit veld eene behoorlijke
kennis van zaken, onpartijdigheid, kalmte en vrijheid van onderzoek, zoo wel als vastheid van karakter te pas. De verschijnselen zelve echter berusten op zoo vasten grondslag, dat men bij het
magnetisch slaapwaken en helderzien eene veel grootere bestendigheid, regelmatiger herhaling, zekerder
controle bezit, om door vergelijking proeven daar te
stellen, ten dienste der waarneming, dan bij alle de
De waaropgenoemde' gelijksoortige verschijnselen.
nemingen zijn dan ook zoo talrijk, zoo overeenstemmend, en worden zoo dagelijks en door verschillende
menschen bekend gemaakt, dat het bezwaarlijker
vallen zou, de nietigheid derzelve als bedriegelijke
hersenschimmen te bewijzen en iederen verdediger
ten toon te stellen als een bedrieger of een bedrogene dweeper, dan wel de rigtigheid dier niet nieuwe verschijnselen te laten gelden en ze te rangschikken onder andere bekende en verwante gesteldheden.
Deze andere bekende en verwante gesteldheden nu
zijn: de droom, het slaapwandelen en gelijksoortige
verschijnselen in verschillende ziekten, die zonder
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magnetische behandeling van zelve ontstaan. Welke
zijn dan nu de nadere punten van vergelijking bij
het magnetismus en de genoemde verschijnselen ?

S 112.
Overeenkomst van de hunstmatig voortgebragle
verschynselen van het magnetismus, met
die van het uit zich zelf ontstaand
slaapwandelen.
Zoo verre in de eerste plaats de uiterlijke geschiedkundige gelijkheid aangaat, is het bewezen:
1.) Dat er van oudsher somnambule verschijnselen waren, die, 6f bij gemoedelijke menschen van
een fijn gevoel en van vroIne Godgewijde gezindheid, of in den slaap en in den droom van zelve
ontstonden.
2.) Dat zulke somnambule verschijnselen van
oudsher zich van zelf ontwikkelden in het natuurlijk
(vrijwillig) somnambulisinus, in liet nachtwandelen
(§ 103) of in ziekten, en dat zij echter aangezien
zijn als kritische begeleiders derzelve.
3.) Dat deze somnambule verschijnselen van
oudsher ook kunstmatig bij zieken konden worden te
weeg gebragt, en wel door handoplegging, strijken
enz., en door geleiders, zoo als door Amuleten,
Talismannen, door besprekers enz., langs dezelfde
wegen, ofschoon niet altijd met dezelfde uitkomst.
Zoo verre dan de innerlijke wezenlijke gelijkheid der
verschijnselen aangaat, zijn in beide gevallen, zoo
wel bij de kunstmatig daargestelde, als bij de naluurlijke somnambule verschijnselen, steeds dezelfde
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psychische levensvoorwaarden en openbaringen naar
buiten van de vroegste tijden af gepaard.
4.) Dat de magnetisch psychische verschijnselen
niet ontstaan zonder den slaap, evenmin als de somnambule, alsmede de -verschijnselen, die bij krankheden te voorschijn komen.
5.) In dezen toestand zijn in beide gevallen de
gewone zintuigen min of meer gesloten, en daar
ontstaat eene zinsgewaarwording , bijzonder van het
gezigt op ongewone plaatsen, zoo als aan de vingertoppen, aan de teenen en op de maag enz. ; of alle
zinnen zijn gelijkelijk opgenomen in de versterking
en verruiming der gemeenschappelijke gewaarwordingen.
6.) In beide gevallen, bij het kunstmatig en het
natuurlijk somnambulismus, ondergaat de spraak eene
groote verandering. Soms ontbreekt zij geheel en al,
en de slaapwakende duidt door gebaarden aan, of
schrijft zijne gedachten op; zij kunnen somtijds zekere bepaalde woorden niet uitspreken; de spraak is
veranderd in hooger toon en vaak poëtisch en verheven, als vruchtgevol der verhoogde zielskracht en
geestverrukking, waardoor dan ook gelaat en gebaarden zich levendiger uiten; dan ook spreken zij dikwijls in verzen, en in kramp-paroxysmen zingen zij
zelfs. Zij redeneren òf met duidelijke woorden , òf
in beelden en gelijkenissen , en somtijds ook in vreemde talen, die zij in wakenden toestand niet gewoon
zijn te spreken.
7.) In beide gevallen bezitten de slaapwakenden
de gave, om inwendig, verre en vooruit te zien, en
voorspellen zij, zoo wel voor zich als voor anderen,
allerlei dingen, bijzonder echter hetgeen hunne ziekte
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aangaat. Hun waarnemingsvermogen bepaalt zich echter voornamelijk bij eigen leven en bij de naaste
omstandigheden, waarbij vooral het geheugen zeer
versterkt te voorschijn treedt en hun zaken ter aanschouwing worden voorgespiegeld, waaraan zij wakend in het geheel niet meer dachten.
8.) In beide gevallen worden die sym- en antipathetische verhoudingen opgemerkt tot bepaalde personen enz.
9.) In beide gevallen hebben zij allerlei visioenen van liefelijke landstreken, van gee n, van dienstvaardige goede en booze geesten enz., welke phantasiebeelden als werkelijk aanwezig worden aanschouwd,
waarvan echter alleen het hooger helderzien wel degelijk moet onderscheiden worden.
10.) Van alles, wat gedurende den slaap voorvalt, blijft in beide gevallen slechts uiterst zelden
eene herinnering over bij het ontwaken.
11.). In beide gevallen heeft men het gevoelsverschijnsel eener dubbele persoonlijkheid waargenomen.
12.) In beide gevallen zijn alle deze verschijnselen hoofdzakelijk bij vrouwen waargenomen, en
desgelijks vooral in de ontwikkelingsperioden.
13.) In beide gevallen zijn ongesteldheden aan
het somnambulismus gepaard, durende een' geruimen
tijd en ophoudende met het verdwijnen der ziekte.
14.) Eindelijk openbaren zich nog in beide gevallen die ongemeene verschijnselen, als onmagten,
toevallen, idiosynkrasien enz. op gelijke wijze; zoo
als ook de ligchamelijke krises meer of min een' gelijken loop volgen.
Uit deze overeenkomst mogen wij met regt be-
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sluiten,

1----

dat het magnetismus niet iets zoo ongeloo-

felijks noch ook iets geheel nieuws is; dat de mensch
door hetzelve ook geene nieuwe bekwaamheden erlangt, en dat wij niet willekeurig de identiteit van
den innerlijken aard en de grondoorzaak der somnam-

bule verschijnselen als slotsom stellen.
S 113.
Derzelver verscheidenheid.
Daar is niettemin ook eene veelvoudige verscheidenheid in de verschijnselen van beiderlei soort waargenomen. Deze verscheidenheid hangt af van de verschillende organisatie, den toestand der ziekte van
ieder individu, van den verschillenden uitwendigen
invloed en omstandigheid , van eene meer geregelde,
doelmatige of min doelmatige behandeling en ontwikkeling. Te dezen opzigte is er tusschen het natuurlijk en kunstmatig somnambulismus een verbazend
onderscheid, en wel:
1.) Het kunstmatig slaapwaken is slechts naar
den aard der opwekking en niet in wezen zelf geheel
nieuw.
2.) Het kunstmatig slaapwaken komt menigvuldiger en ook dikwijls in zulke ziekten als krises voor,
bij welke men het natuurlijk magnetismus slechts
zelden of in het geheel niet heeft waargenomen.
3.) Het kunstmatig slaapwaken kan door eene
bepaalde werking, en wel meer naar willekeur, worden voortgebragt.
4.) Het kunstmatig slaapwaken ontwikkelt zich
geregelder en meer veredeld, om zoo te spreken, bij
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eene doelmatige behandeling, daar de kranke door
den geestelijken invloed van den magnetiseur in dezen
nieuwen toestand geleid en schier opgekweekt kan
worden, zoodat het magnetisch slaapwaken ongetwijfeld in dubbel opzigt heilzaam kan worden; eerstens
als organisch-physisch natuurproces, en ten tweede
als eigen aanduiding der geneeswijze, daar integendeel het natuurlijk slaapwaken meer van bloot ligchamelijk gevoel afhangt, meer onderworpen is aan
misleiding, onbestendig en meer wild blijft, zoodat
het nader komt aan delirium en meermalen ook daarmede afwisselt.
5.) In het kunstmatig slaapwaken vindt doorgaans een helderder ontwaken en eene grootere bedachtzaamheid plaats; de toestand van den kranken
komt in den slaap nader aan den gezondheidstoestand,
zoowel ligchamelijk als geestelijk, en van daar dat
doorgaans zoo uitlokkend gevoel van welzijn en dat
krachtige beheerschen van den inwendigen zin, zoo
wel als de vrije aanschouwing en schepping van nieuwe gedachten.
6.) Bij het kunstmatig slaapwaken verliest de
kranke in zekere mate zijne zelfstandigheid, en zijne
vrijheid wordt aan vreemden invloed onderworpen,
waardoor voor hem menig onheil kan ontstaan, wanneer de magnetiseur, bij omzigtige kennis van zaken,
geen goeden wil en geen rein zedelijken zin bezit.

5 114.
Dierlj'k en delfstoffeljk magnetismus.
Wanneer men tegen het werkelijk bestaan van
het magnetismus en tegen de waarheid der door het-
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zelte daargestelde verschijnselen niets op goede gronden heeft in te brengen, dan heeft misschien de
naam nog bij velen iets aanstootelijks, om daardoor
eene zoo algemeene werkingskracht en tevens de door
haar gewrochte verschijnselen uittedrukken. Te dezen
aanzien zal ieder eenstemmig denken, wanneer men
in het bijzonder den slaap en de daarmede verbonden
psychische toestanden voor oogen heeft. De naam
wordt nog te minder passend, wanneer men eenvoudig weg (zoo als meermalen geschiedt) het somnambulismus onder het woord en het begrip van het magnetismus verstaat.
Daar echter de naam eenmaal algemeen ingevoerd is, en daar het begrip eenen zoo wijden omvang heeft , zoo valt het bezwaarlijk een' anderen in
deszelfs plaats te stellen , en geene der daarvoor gebezigde benamingen met hare bijvoegingen hebben
MESZMER gebruikte dezen naam
fortuin gemaakt.
wegens de overeenkomst der opwekking, mededeeling en voortplanting met den mineraalmagneet, en
onderscheidde dien van dezen door de toevoeging
» dierljk" , om hiermede de organische levenswerkzaamheid door middel der zcnuwen en al wat de
zenuwen betreft aan te duiden. Men kan ook van
meer dan ééne zijde zekere gelijksoortigheid niet tegenspreken; zoo worden de werkingen door strijken
naar eene bepaalde rigting voortgebragt, en , deels
ten minste, door tegenstrijken weder opgeheven, zoo
als bij de mineraalmnagneten ; zoo openbaren zich bepaalde polariteitsverhoudingen van plus en minus,
aantrekking en afstooting, werking op een' afstand
enz.; die werking kan door oefening en door geleiders versterkt en gematigd worden , en de te weeg-
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gebragte verschijnselen, in betrekking tot de physische organismen, hebben veelvoudige gelijkheid ook
ten deele met de werkingen der electriciteit. Desniettemin onderscheidt zich het dierlijk, organisch,
mesmerisch of levensmagnetismus met der daad, zopwel naar den aard der opwekking, als naar de leiding en werking en bijzonder ten opzigte der gewrochten. Zoo is 1) een bepaald strijken met de zoogenaamde manipulatie tot opwekking van werkzame
krachten niet uitsluitend noodzakelijk; het handopleggen, het ademen, hliet aanstaren, ja zelfs de bloote
wil is, zoo als bekend is, reeds toereikend, om werkingen en krises daar te stellen; 2) de geleiders en
de Isolateurs hebben niets gelijksoortigs; want is
aan den mineraalmagneet immer eene vaste bestendigheid eigen, het tcgendeel heeft plaats bij het
dierlijk magnetismus, dat nimmer en met geene enkele stof zoo bepaaldelijk werkt; 3) de werkingen
zelve zijn in- en extensief veel sterker, aanhoudender en algemeener. Derhalven 4) kunnen wij ten opzigte der verschijnselen zelve, als gevolgen , nog veel
minder een vergelijk trcfen,
an bij de middelen ter
opwekking. Reeds bij de planten en dieren toch zijn
de werkingen van het magnetismnus zoo opmerkelijk,
dat men dezelve tot het rijk der wondercn kan tellen, en bij de menschen zijn reeds de ligchaamsverschijnselen zoo ongewoon en menigvuldig, als men
die elders schier niet waarneemt; en wat de zielsverschijnselen betreft, valt in waarheid aile vergelijking weg. Het is deswege zeer onbestemd , wanneer men zonder eenige nadere bepaling of aanduiding, het begrip van somnambulismus en deszelfs neventoestanden onder den naam magnetismus bevat;
21
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want het somnambulisinmus is iets geheel anders dati
het magnetismus. Het voeczaamst zou, mijns bedunkens , de naam van mesmerismus wezen, omdat
MESMER

het eerst ons heeft geleerd een wetenschap-

pelijk gebruik te maken van deze algemeene kracht,
zoo als galvanismus van GALVANl, die het eerst de
werkingen der contact-electriciteit ontdekt heeft.

§

115.

Over de waarde van het magnetismus als
geneesmiddel voor menschen, dieren
en planten.
Over de waarde en het nut van het magnetismus
zijn evenzeer uiteenloopende en deels verkeerde begrippen , als over de waarheid en de beteekenis van
hetzelve. Ook hier hebben wij uitspraak te doen
en over de waarde van het magnetismus , als werkende kracht in liet algemeen, en over de waarde
van het magnetisch somnambulismus in het bijzonder.
Dat men de zoo algemeene en alomme zich uitstrekkende kracht van het magnetismus, die iedereen
bezit , schier in het geheel niet zich ten nutte weet
aantewenden , zoo als uit de vorige §§ blijkt, zou tot
het geloof kunnen verleiden, dat een hooger banvloek
eene zoo volslagen blindheid en verlamming veroorzaakt ! Ja, zoo is het maar ! de mensch, hij weet niet,
wat hij is; maar ook evenmin, wat hij bezit en wat
hij vermag,; daarom is hij zoo ellendig , zoo onmagtig
en zoo onhebbelijk. Heeft niet de Schepper aan den
onvergelijkelijken, uit het stof der aarde gewrochten
vorm den levendigen adem ingeblazen als helderziend ,
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bovenzinnelijk redelicht ? Heeft het evenbeeld der Godheid geen vrije wilskracht, om een scheppend en regerend Heer te zijn op aarde? Zou hij iets bovenzinnelijks kunnen waarnemen, ten zij hij daartoe de aanleg in zich zelven bezat ? Zoo zijn dan zijne ideën,
over hetgeen waar en schoon en goed is , zijne droombeelden van een bovenzinnelijk verkeer met de wereld der geesten , van de toekomst en de onsterfelijkheid, in stede van een blijvend hem zaligmakend
goed, een slechts zelden flikkerend en schrikaanjagend
bliksemlicht voor zijne oogoen, en zoo is , gelijk de wil
in de duisternis ijdele moeite heeten mag, zijn werk
zonder raad, enkele dwaasheid!
Wat het magnetismus als geneesmiddel betreft, zoo
is liet aan geen twijfel meer onderhevig, dat reeds
duizenden verligting en hulpe hebben ondervonden , die
zonder hetzelve te vergeefs naar herstelling zouden
hebben gesmacht. Het magnetismus verzacht alleen
en stelt krises daar, zonder andere middelen ; het
sluit echter de chemische middelen niet uit. De
materiële middelen echter moeten minder in aantal en
eenvoudiger als bijkomende hulp en zeldzamer worden gebruikt; daarentegen moet door de psychische
aanwending de zelfwerkzaamheid van den patient tot
eigene geneeskracht worden opgewekt. Zoo zal het
magnetismus door vereenvoudiging van de materies
medica en door opwekking eener zielkundige geneeswijze, welke nog schier geheel onbekend is, en
door deszelfs onmiddelbare werking tot genezing
de grootste dienst bewijzen en aan de menschheid
den waren zegen aanbrengen.
De goede mensch zou door zijnen invloed op het
plantenrijk de aarde verwisselen in een paradijs; alle
21*
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wilde dieren zou hij kunnen temmen en zich die stellen tot vreedzame en nuttige werktuigen, hem ten dienst;
hij zou dezelve, gelijk hij ze als gebiedend heer en
minzaam naamgever gebruikt en beschermt , ook als
hulpvaardig arts voor zickten bewaren en van krankheden genezen. Dat alles zou hij vermogen alleen
door zijne eigene hem inwonende magnetische kracht!
En evenzeer kan hij alsdan, door middel van die
kracht, weldadig op zijnen evenmensch en op zich
zelven werken, en weet hij die kracht op de regte
wijze te gebruiken, zijne ongesteldheden òf onmiddelijk door zijne hand, òf ook middeljk door geleiders of door natuurlijke stoffen ondersteund, genezen. Ja de mensch zou het zoover brengen kunnen, dat hij zijn eigen ligchaain doorzigtig en doordringbaar maakt.
Doch zoo als de wereld nu nog is, en zoo als
de menschen voor het grootste aantal tot hiertoe
zijn gesteld, - dewijl iedere kracht ook op eene storende en verstorende wijze kan werkzaam zijn , en ieder
werktuig ook kan worden misbruikt, - moet men
toegeven, dat het zoo schaarsch bewustzijn, en de
onkunde in het gebruik van zoo veel vermogende krachten , in het algemeen niet te betreuren is. Hoe verkeerd toch, hoe onnuttig, hoe schadelijk wordt niet
het magnetismus menigmaal aangewend, waar men
werkelijk heelen en helpen wil ? Hoeveel te meer
zou dan niet de booze onheil kunnen stichten, zoo
niet de Voorzienigheid hem een blinddoek voor de
oogen hield, en zijne ledematen met een gewigt bezwaarde, waardoor hij met zijne eigen levenskracht
niets vermag!

32
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De slaap , en evenzeer het somnambulismus , is
een uitmuntend geneesmiddel.
liet magnetismus is niet slechts als geneesmiddel, d. i. als onmiddelijk heelende kracht, waardoor het de hevigste paroxysmen tot bedaring brengt,
en de veelvuldigste krankheden doet verdwijnen, van
zeer groot gewigt, maar uitmuntend vooral daardoor,
dat het, zonder eenig ander, het hersengestel en den
geest verzwakkend middel, meestal den zieken in
slaap brengt. De slaap zelf is het voornaamste geneesiniddel in alle krankheden, waarbij eene bovenmatige opwekking en onrust heerschende is , en waarbij de innerlijke harmonie tusschen de enkele organische systemen verstoord is. Zoodra men zoo gelukkig is, bij zenuwziekten en koortsen, bij pijQen
van allerlei aard , bij zielsziekten en bij krankzinnigheid enz., door het een of ander middel slaap te
verschaffen, zoo komen er krises van beterschap;
nooit echter zoo in het oog loopend en zoo gewis,
als door den slaap ten gevolge van het magnetismus.
Blijft deze slaap eene geheel gewone , natuurlijke slaap ,
dan is die , naar mijne ervaring, allerheilzaamst. liet
is dan ook steeds mijn streven , dezen natuurlijken gewonen slaap te weeg te brengen; en dit gelukt mij
doorgaans even goed bij het mannelijk, als bij liet
vrouwelijk geslacht. Gelijk reeds over liet algemeen
de slaap verfrischt en verkwikt en de ziel verheldert, zoo werkt de magnetische slaap als heelende
balsem en als krachtig voedsel. Maar ook de slaap
draagt nog die opmerkelijke toestanden bij van slaap-
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waken en helderzien, waarin de zieken zich zelven
tot raadgevers worden, terwijl zij de natuur der ziekten beschrijven, de passende middelen en de ware
geneeswijze opgeven, en zelfs niet alleen voor zich,
maar ook voor anderen, die zelfs de kundigste arts
niet vermag te helpen.
Zoo doen zich dan wijders deze vragen op : Zou
het slaapwaken en helderzien niet opzettelijk meer
bijzonder de strekking kunnen erlangen, om daardoor de zekerste geneeswijze te vinden ? Voorts,
wat is het magnetisch helderzien ? Is het een verhoogde geestelijke toestand, of is het eene onderdrukte gesteldheid ? Is het gezondheid of ziekte bij
den mensch ?

§ 117.
Moet men het telderzien opzettelik pogen
voorttebrengen?
De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet
zoo gemakkelijk, zij zijn des te eenzijdiger en spreken elkander te meer tegen, naarmate zij op zich
zelve onafhankelijk van elkander door ons opgevat
worden. Eene vollediger en juister waardering is alleen dan mogelijk, wanneer het magnetisch helderzien, overeenkomstig deszelfs aard en in al deszelfs
verhoudingen, op de regte wijze wordt opgevat. Na
deze aanmerking heb ik nu op de eerste vraag het
navolgende in het midden te brengen. Daar het eene
daadzaak is, dat door de kunstmatige magnetische inwerking bij den zieken zelven eene hoogere kennis en
eene juiste opgave der geneeswijze voor veelvuldige on-
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gesteldheden voortgebragt is , en ook andere openbaringen daargesteld zijn, die aan de wakende menschheid
verborgen blijven, zoo mag het opzettelijk streven,
om het helderzien te weeg te brengen , geregtvaardigd
schijnen. Wanneer ik echter daarbij indenk, dat zulk
een helderzien in hoogeren graad zeer zeldzaam is en
nog zeldzamer zich opzettelijk laat te weeg brengen;
wanneer ik weet, dat de natuur ook zonder dat
helderzien geneest, en dat voornamelijk een rustige
slaap zonder helderzien meestal nog heilzamer is, en
andere omstandigheden minder noodzakelijk maakt;
wanneer in stede van liet werkelijk helderzien, doorgaans slechts gedeeltelijk slaapwaken tot stand komt,
waaraan in geenerlei opzigt eenig gewigt is te echten ;
wanneer de natuur in alle hare vormen liever den gewonen, gelijkmatigen gang volgt en zelden door kunstmatigen dwang rijpe vruchten voortbrengt, en daarom
ook niet gaarne wordt gestoord of gedwongen, - zoo
leg ik mij liever niet opzettelijk daarop toe , dat ik
Veel meer
den patient in dezen toestand verplaats.
heb ik steeds alles trachten te vermijden, wat de ontwikkeling der natuurlijke krises verstoort , en wat den
mensch in de zoo noodige rust voor ligchaam en ziel
benadeelen kan. Zulk eene verstoring en benadeeling
kan echter door eene opzettelijke procedure veroorzaakt worden , en het helderzien zelf, vooral het kunstmatig te weeggebragte, kan eene onaangename prikkelbaarheid met zich voeren, die den patient niet
zoo ligtelijk verlaat. Voorts vordert het helderzien
eene opzettelijke, opmerkzame en tijdvermnoordende
behandeling, die men soms niet in staat is, overeenkomstig het doel, ten einde te brengen. Waar de
natuur niet vrijwillig werkzaam is, daar laat ik haar
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deswege haren gang gaan; waar dit echter wel het
geval is, daar leg ik haar ook geen hinderpaal in den
weg, en doe mijn voordeel, zoo goed ik kan. In de
allereerste plaats echter alleen voor den patient zelven,
en nooit doe ik ten zijnen koste iets wonderbaars , om
eenige vertooning te maken. Ik weet niet, of deze
lijdelijke handelwijze, of wel mijne persoonlijke ongeschiktheid, schuld is, dat ik betrekkelijk zeer weinige helderzienden gehad heb bij de zoo vele kranken,
die ik sedert bijna dertig jaren, en niet zonder vrucht,
in behandeling gehad heb.

5 118.
Is het helderzien een verhoogde of een
onderdrukte toestand ?
Zoowel zij , die het helderzien als een toestand des
geestes hebben beschbuwd, hooger dan het gewone dagelijksche leven, als zij, die het beneden het leven
met volle bewustheid stellen, hebben hunne verdedigers gevonden, en terwijl gene het voor een goddelijk
verschijnsel hielden , beschouwden deze het als een
demonisch tooverwerk. Deze strijd is nog niet vereffend. Aan de eene zijde beweert men trouwens, dat
het instinctmatige heerschen van den geest, hetwelk
sluimerende is in het gewone leven, bij het helderzien
eerst regt uit deszelfs diepte te voorschijn treedt en de
waarachtige gesteldheid van deszelfs innerlijke kracht
levendig aan den dag brengt; ja eene wetenschap van
zich doet uitgaan, die de verborgenste waarheid- ontdekt en alle tot nog toe bekende wetten te boven gaat.
Aan de andere zijde, waartoe de Hegeliaansche school,
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KIESER en de meeste hedendaagsche artsen en godgeleerden behooren, wordt stoutweg het tegendeel beweerd. Volgens deze zou de mensch van uit het wakend bewustzijn afdalen tot een onbesteind lijdelijk
slaap- en droomenleven, geheel in afhankelijken toestand overgaan en zijne geestelijke zelfstandigheid verliezen; de nacht der aarde zou heerschappij voeren
over den helderen middag des wakenden aanzijns
de vrijheid des geestes verloren gaan; de ziel zou gedwongen worden, zó en niets anders te zien en te
handelen ; met één woord , het helderzien zou eene
ziekte en met der daad eene krankzinnigheid wezen.
Wil men over de waarde van het helderzien een
juist oordeel vellen , zoo moet men in de allereerste
plaats onderscheid maken tusschen het subjectieve en
objectieve leven; ten anderen moeten ook onze begrippen en inzigten ten aanzien van dit helderzien in
aard en omvang genoegzaam opgeklaard wezen; en
eindelijk moeten wij zoowel kalmnte als onpartijdigheid
bezitten, om noch het meer ongewone dadelijk als
te bovennatuurlijk wonder te verheffen, noch ook door
een' gekleurden bril overal, wat groen is, voor geel
houden , en daarbij in het geheel niets te vinden, dan
verachtelijken schijn, derving van zelfstandigheid en
persoonlijke zwakheid. Mij schijnen deze inzigten
bij zulke onbepaalde oordeelvellingen over het magnetisch helderzien doorgaans te falen, hetgeen men
niet aan iedereen ten kwade kan duiden , vooral als
men zoo in het voorbijgaan het een en ander medepraat. Wanneer evenwel eene reeds gevestigdeschool
en een reeds ineengezet stelsel van dezen en genen
medespreekt, dan worden zoo ligtelijk die al te naauwkeurige inzigten niet voor noodzakelijk gehouden , de
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zaak past zoo voortreffelijk van zelf in de algemeen
geldende stelling, en waar het ook juist niet gemakkelijk gaat, daar moet zij zich maar voegen , al zou
zij ook buigen en barsten.

Yervolg.
Hlet helderzien is als object wel degelijk te onderscheiden van het subject, dat helderziet, en evenzoo ook verschillend van het slaapwaken. Reeds het
woord zelf duidt een begrip aan, hetgeen iets anders
te kennen geeft, als het donkerzien, en de gesteldheid van het subject is, voor het minst onder liet helderzien, een ander als bij het donkerzien. Vatten wij
voorts liet helderzien op, volgens het voor mij opgegeven onderscheid, als een hooger en volkomener toestand van het subject, dan dien des slaapwakens, zoo
kan ons oordeel ook zoo ongegrond niet wezen , wanneer wij het magnetisch helderzien op zich zelven tot
den verhoogden- toestand brengen.
De lezer zal de bevestiging van dit ons oordeel
vinden , wanneer hij zich de versclijnselen herinnert ,
die over liet helderzien g§ 33, 3-4, 35 en over de
magnetische verrukking §§ 42, 43 zijn medegedeeld.
Dit helderzien is ook tegen over het blootelijk zoogenoemd wakend dagleven een werkelijk verhoogde
toestand. Wanneer toch de zedelijke gewaarwordingen en aandoeningen in het algemeen reiner en zachter, tegen over eigene gebreken en die van anderen
gestrenger zijn; wanneer de liefde tot den naasten en
de bereidwilligheid om te helpen , niet slechts ten op-
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zigte van den arts, maar tegen ieder en wel vooral
tegen dezulken, van wie zij in wakenden toestand afkeerig zijn, grooter is; wanneer lihet inwendig gesloten oog Cn oor beter waarneemt , dan het geopende, en
de sfeer der zinnen zich verruimt, zonder dat handen
en voeten zich bewegen, zoodat noch ruimte, noch
tijd hinderpalen in den weg leggen; wanneer scherpzinnigheid, heldere kennis en levendige herinnering
waarheid en dwaling te onderscheiden weet, eenvoudige en zamengestelde middelen aan de hand geeft,
werktuigen uitvindt en menigmaal eene ervarenheid
in nooit betrachte zaken aan den dag legt, waarvoor
het verstand van den verstandigsten stilstaat; wanneer de spraak zuiverddr, edeler, meer dichterlijk
wordt, en het zelfbewustzijn helderder en veel bestemder is in den slaap , dan al dat onbezonnen praten en
beuzelen bij het zoo hoog geprezen waken; wanneer
bij dien ernst der overwegingen de wil zekere mildheid en zachtheid ademt, bij de levendigheid der
verbeelding zekere rijkdom van uitvinding zich paart
aan zuiverheid van smaak; wanneer de geest ongekende en ongedachte oplossingen aan de hand geeft , onmiddelijke betrekkingen met anderen zelfs in de gedach.
ten aanknoopt; wanneer eindelijk de hoogste belangen des geestes, dingen, die Godes zijn, de deugd en
de onsterfelijkheid, zoo ruimschoots de voorwerpen
der bemoeijing zijn bij het helderzien, dan zal wel
het eindbesluit zijn geregtvaardigd: dat het helderzien de bewijzen met zich draagt van een' hoogeren
trap des geestes, dan het gewoon wakend leven.
Deze hoooere graad is echter, als de meer zeldzame, wel degelijk te onderscheiden van den lageren
en minder zeldzamen : het slaapwaken; evenzeer ook
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van het subject zelf, bij hetwelk zoo ligt deze lagere
met den hoogeren toestand verwisseld wordt, en de hoogere doorgaans ook in deszelfs volkomenheid niet
zoo duurzaam is, dat men de persoon eenigermate
als iets hoogers aanzien zou. Evenzeer dus, als zij, die
de zaak verkleinen, alleen ziende op het subject, het
helderzien miskennen en te laag beoordeelen, evenzeer
schatten zij , die de zaak vergrooten, hetzelve veel te
hoog, en stellen alleen het object ten doelwit hunner enthusiastische bewondering.
Niet minder onkunde en eenzijdigheid verraadt de
onbepaalde veronderstelling, »dat de magnetisch hel» derziende of de somnambule (waaronder wij in het
» algemeen den hoogeren en lageren trap van het slaap,>waken verstaan) zijne zelfstandigheid en vrijheid ver» liest en wegzinkt in het meer tellurisch nachtelijk le» ven."
et tellurische en solaire van den geest mag
welligt velen iets onverstaanbaars zijn, en indien het
eene loutere analogie is, dan zal die veronderstelling
eer op het morele beginsel, dan wel op het psychische van toepassing wezen, hetgeen ~echter niet wordt
bedoeld. Geheel valsch echter is de bewering , dat de
magnetisch helderzienden altijd hunne vrijheid en zelfstandigheid verliezen en als nederzinken in eene gedwongen afhankelijkheid. Terwijl ik ook te dien aanzien mijne lezers op de aangeduide § § terugwijs,
maak ik de opmerking nog , dat er helderzienden zijn ,
die in den magnetischen slaap integendeel zulk eene
zielskracht erlangen, dat zij met blik, met woord en
daad , vaak zelfs met een egoïstisch geweld over
allen, die met hen in rapport staan , heerschen. Omgekeerd doen lijders ook vrijwillig afstand, te midden
van den ernst hunner 'overwegingen , van (de kracht,
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waarvan zij zich bewust zijn, en stellen zich zonde r
schade overigens voor hunne zelfstandigheid, in den
weg van onderwerping en demoedige gehoorzaamheid.
liet geweten ontwaakt in dien slaap menigwerf zoo
krachtig ook bij den zwakken, dat het hem een prikkel wordt tot de deugd, waaraan zich menige sterke
geest eene wonde sloeg. Voorwaar! hij, die de vrijheid van den wil bij helderzienden loochent, hij heeft
wel nimmer dezulken althans in de hooge graden waargenomen.
» Hoe meer de onmiddelijk aangegrepen clairvoyante," zegt WINDISCH3IAN, » de bevrijding
voelt naderen , des te magtiger stroomt , als het ware
de aangewonnen energie over hare eigene persoonlijkheid , zoo wel als over hetgeen haar omringt , uit, toegevend en eischend of terugstuitend en verjagend , overschaduwend of doordrinend. Als in eene betooverde
atmosfeer, werken dezulken in de volle kracht van
hun vermogen om te aanschouwen en te willen op anderen, die òf op den trap van het gewoon bewustzijn
staan , òf als het ware in mnagischen toestand verplaatst ,
desniettemin nog met hen op geene gelijke hoogte
zich bevinden."
Even onloochenbaar als deze daadzaak vaststaat,
even behoedzaam behooren wij te zijn, om bij zulke, welligt met elkander zeer gelijksoortige, verschijnselen niet overal iets Goddelìjks slechts op te merken,
en eene groote prikkelbaarheid voor eene verhoogde
kracht, eene opgewekte spanning voor zuivere geestesenergie, eene looze veinzerij voor werkelijke waarheid
aan te zien. De geschiedenis der ontwikkeling van het
hooger aanschouwen , het redelijk doel en de harmonie
der inwendige werkzaamheid, moeten hier ten toetsteen
strekken in ons oordeel over de waarde van hetzelfde.
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liet helderzien zelf voor krankheid te houden is
eene verwarring met het kranke subject , of het is
een onzinnig denkbeeld.
liet heiderzien toch op
zich zelf is eene vrije zich zelve bewuste werkzaamheid van den inwendigen zin; en hij , die liet, zoo
als wij het nu reeds hebben leeren kennen, voor
waanzin houdt, is wel zelf met waanzin bevangen.
Zoo als intusschen gezondheid zich met krankheid
afwisselt, en de uitersten zich overal raken en ligtelijk op elkander overspringen , zoo hebben wij reeds
vroeger, bij de beschrijving der verschijnselen, opgemerkt, dat er allezins zekere verwantschap plaats
vindt in de soort van visioenen, en dat ook somtijds
zulk een overspringen waargenomen wordt bij de verschijnselen in (de extase.

§ 120.
Beoordeeling der waarde van het helderz.ien.
Na een en ander te hebben uiteen gezet zullen wij
ih staat zijn te beoordeelen, welke waarde het magnetisch helderzien en het slaapwaken hebben kan voor
den geneesheer, voor de maatschappij , en voor de
wetenschap. De arts kan niet alleen de hulpbiedende leidsman van den helderziende zelven wezen,
maar hij kan hier tevens, tot genezing van andere ziekten, nieuwe en menigvuldige middelen erlangen.
Daar zijn ook bereids nieuwe middelen en geneeswijzen van verschillenden aard aan het licht gebragt;
doch deels worden zij niet getrouw in acht genomen,
en men vergeet ze; deels worden zij niet openlijk bekend gemaakt, en nog menigvuldiger verzuimen de
geneesheeren, die grootendecls met de geheele zaak

zelve onbekend zijn , van de helderzienden hun voordeel te trekken, en geraken daardoor op doolpaden
in hunne beoordeeling, schattende de zaak òf te gering òf veel te hoog. - De helderzienden verwarren
zich, zonder behoorlijken steun, in hun affect of ontzweven in hunne geestelijke vlugt aan de werkelijke
wereld, waarin zij niettemin nog woning hebben , zoo
lang zij leven ; en zij blijven daarom in hunne magnetische verrukkingen oninagtig. De onderscheidende
kennis, wat in dezen uit de natuurlijke gewaarwordingen ontstaat , en wat waarheid is of bedrog, is eene
gave, die ook bij den helderst ziende slechts van korten duur is. Daarom is het zoo gewigtig maar moeijelijk tevens, om in dien magischen kreits de orde te
bewaren met behoorlijke rust en de noodige omzigtigheid. Evenals thans nog de bijwegen en keerzijden
en daarom ook (le verkeerde oordeelvellingen meer aan
de orde van den dag zijn, zoo zou uit het helderzien
voor de geneeskunde, voor de maatschappij en de
wetenschap een schier onberekenbaar nut worden getrokken, wanneer in de voorbijgaande visioenen de
lichtpunten verzameld werden , wanneer de zieners
zelve meer werden vermaand , om zich te houden aan
den redelijken hand des werkelijken levens, en alzoo
bewaard voor afwijkingen, die zoo ligtelijk gevaarlijk
worden.
In spijt dier onmiskenbare schaduwzijde kan toch
het nut en de hooge waarde van het magnetisch helderzien ook ten huidigen dage niet meer worden betwijfeld. Hoevele kranken hebben door hetzelveverzachting en beterschap ondervonden ; hoevele middelen en wegen, vroeger onbekend , zijn bij het behandelen van zieken geopend ; hoevele nieuwe oplossin-
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gen van onbepaalde grootlieden in de natuur en in den
menschelijken geest, over het verband tusschen ligchaam en ziel enz. heeft men verkregen ! Het magnetisch helderzien heeft ons de fakkel ontstoken, die
de donkere zuilenrijen der aloude orakelen en mysteHet heeft ons menig wonder opgerien verlicht!
klaard, en hetzelve teruggevoerd in de rij der natuurkrachten !

Het heeft

(om met JEAN PAUL te

spreken), het daglicht doen opgaan over den nachtelijken spookendans der zoogenoemde geestverschijningeft. Ja! gelijk de magneet den reiziger veilig
naar verre landen voert, zoo is het helderzien de gids
naar eene verwijderde bovenzinnelijke wereld , die ons
den band vergewist, waarmede wij naan de wereld der
geesten verbonden zijn.

5

121.

Bepaalde kenmerken der drie graden : visioenen ,
somnambulismus en verrukkingen.
Na deze opheldering over den aard, de waarheid
en de waarde van het magnetismus en het magnetisch helderzien, blijft ons over, een' vergelijkenden
blik te vestigen op de graden en verscheidenheden
dier menigvuldige inrigtingen van den inwendigen
zin, die wij bereids als gelijksoortige verschijnselen
hebben leeren kennen. Het magnetisch slaapwandelen hebben wij eenvoudigheidshalve slechts in twee
graden verdeeld: het lagere slapend waken en het
hoogere wakend slapen. Nemen wij echter alle gelijksoortige toestanden in ééne vergelijking zamen op,
dan laten zij zich trapsgewijze drieledig tot elkander in
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verhouding brengen, ei wij zien op den eersten
trap: de ecnvoudige visioen ; op den tweeden , het
somnambulismus in het algemeen, of het slaapwaken en helderzien, en op den derden, als de
hoogste ontwikkeling van den inwendigen zin : de
extase. De'visioenen zijn de menigvuldigste, de
onbestendigste en de twijfelachtigste verschijnselen.
Zij komen op en verdwijnen vaak zoowel wakende
als in den slaap. Zij wisselen zich duizendvoudig
af in vorm en substantie , en hebben in het algemeen een zoo vlugtig bestaan, dat men ze gewoonlijk ter naauwernood opmerkt -en dan eerst eenige
waarde bijzet, wanneer zij met andere zeldzame
verschijnselen gepaard gaan. Daarentegen is de extase de hoogste, positieve, bestemde, zelfwerkende en zich bewuste zielskracht, die alle werkzaamheden der ziel tot de hoogste levendigheid opwekt,
nimmer in gewonen wakenden levenstoestand plaats
grijpt, eene ontrukking als het ware, die zich in
eene bovenzinnelijke, voor anderen onzigtbare, bedekte sfeer beweegt. In de wezenlijke extase is
niets, dat naar krankheid zweemt ;. niets slaafsch;
niets afhankelijks van uitkomst en omstandigheid;
niets wat door zinsaandoening zou kunnen bezoedeld
zijn; het is integendeel een onmiddelijk gezond innerlijk bestaan , een innerlijk zijn, een innerlijk handelen, zelfs het zwakke ligchaam wordt in de extase een rustig werktuig. Daarom is het ook onmogelijk, eenige verhouding of maat op te geven met
de uiterlijke zinnen, het inwendig verkeer is zuiver
innig geestelijk, het is eene inspiratie, eene bezieling (Begeisterung).
Gelijk trouwens de geest eene bovenzinnelijke , met
'?9
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Goddelijk licht bestraalde, onbegrepen zelfstandigheid
is, zoo is het ook aan den geest alleen beschoren, in
de ware extase, den toestand van verrukking,, zoowel
met den Goddelijken , als met anderen bovenzinnelijken ,
invloed in zelfbewuste gemeenschap te komen, en die
gemeenschapsoefening is het immers juist, die men den
naam van inspiratie geeft. Zij is een levendig indringen van den zich zelven bewusten geest in eene
vrije werkzaamheid, en zij is òf van Goddelijken aard,
zooals in de profetisthe extase, bf de geestverrukking
is van zielkundigen aard, in verbindtenis met anderen
geestelijken en natuurlijkn invloed , zoo als in de magnetische extase. Daar zijn echter ook onvolkomene
en valsche extasen, aan welke genoemde kenmerken
ontbreken ; deze openbaren ecne onbestemde, passieve,
onbestendige en minder vrije eigene werkzaamheid zonder innerlijke harmonie der zielskrachten, die bij eene
ziekelijke gesteldheid het zinnelijke met het bovenzinnelijke vermengen, en op die wijze dan ook gewaande geesten te voorschijn brengen , zoo als de daemonische, de krampachtige , de silenische , de phantastische extasen. Het magnetisch slaapleven houdt
tusschen deze twee uitersten het midden. liet vangt
met de visioenen als van onder op aan en gaat soms
tot in de extase als den hoogsten graad over. Het
slaapwaken staat als het ware nog meer op het woeste
veld der wankelbare , ongewisse visioenen ; het helderzien verheft zich meer tot liet reiner bovenaardsch element der wezenlijke extase.
Die valsche extasen spelen hunne rol desniettemin nog,
mede in het magnetisch slaapleven; meer in het
slaapwaken evenwel, dan in liet helderzien.
Op wonderbare wijze Leeft de mensch een dub
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belen oorsprong , van de aarde en van den hemel
beiden; Zoo erlangt dan ook zijn leven van twee
tegenovergestelde rigtingen deszelfs impulsie. liet
ligchaan met deszelfs zintuigen en leden is op den
mioederlijken bodem naar de natuurlijke wereld gewend; de ziel daarentegen reikhalst naar boven, als
verstandswezen , naar cene onzigtbare geestenwereld,
en neemt van daar kracht en invloed onmiddelijk
in zich op. De krachten dier beide werelden hebben niets met elkander gemeen , en wekken zich toch
wederzijdsch onderling op. Zoo leeft de mnensch als
burger van twee werelden, in een wezenlijk tooveroord ; onverzettelijk vast staat hij met zijne voeten
op d heinm voedende aarde , maar zijn geest rigt
zijn ligchaam op c:n met opgeheven hoofd weidt zijn
blik door iedere ruimte rusteloos heen, tot in de
onzienlijke wereld , om aldaar het onmiddelijk geestelijke waar te nemen, en , hetgeen boven is, met
zijn verstand te omvatten.
Deze tweezijdigheid des menschelijken wezens
openbaart zich ook in de gecstverrukking, waarin
zoo wel de natuur als de hoogere krachten der ziel
ons voor de oogen worden gespiegeld. De laagste trappen der visioenen en des .slaapwakens staan
meer nog in de lagere streek. In de verdikte, met
nevel en damp vervulde lucht stijgen nog die schrikheelden en dwaallichten op, en van daar die zonderlinge fata morgana van schepen en torens, sloten
en steden, paarden en veldslagen enz. , die nog
planten zijn uit het benedenrijk der natuur. Wind
en weder drijven met de ranke bark der mienschelijke ziel haar oppermagtig spel; gezigten worden
waargenomen en stemmen gehoord, en de magtelooze
22*
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ziel draagt geene bewustheid noch van hare herkomst, noch van hare beduidenis, noch van harc
sprake.
In de hoogere graden van het helderzien
en in de ware verrukking zweeft de gevleugelde
geest geheel in de bovenzinnelijke gewesten; met
het helderst bewustzijn aanschouwt hij de beelden,
weet waarheid en bedrog te onderscheiden, en dc
spraak van gelijksoortige wezens is hem volkomen
verstaanbaar. In eigen kracht en vrijheid, van alle
aardsche belemmeringen ontdaan, verzamelt hij alle
zielskracht tot reine harmonie en beweegt zich als
de scheppende geest in hoogere geestverrukking tot
een waarachtig enthusiasme.
Wanneer men derhalve de hoogere bovenzinnelijke betrekking van den menschelijken geest voor
waarheid aanneemt, en men eenen hoogeren, Goddelijken invloed niet kan loochenen, en wanneer de
crvaring ons evenzeer een hooger helderzien en eene
wezenlijke extase als daadzaak voor oogen stelt, zoo
zijn dan toch de beweringen al zeer zwak van hen,
die met een' wIRTIT 1) het magnetisch somnambulismus onbepaald als waanzin uitkrijten, of met
STRAUSZ ook de hoogere extasen voor zinneloosheid
(amentia) houden. Kennelijk zijn deze ongegronde
oordeelvellingen alleen toe te schrijven aan onkunde,
ten opzigte van hetgeen als daadzaak niet kan worden geloochend, of het moge zijn, dat die geestelijke heeren , in overeenstemming met de HIegeliaansche school, niets willen weten van boomdat, volvennatuurlijken Goddelijken invloed,
gens hen, de Godheid geene persoonlijkheid bezit
i) Theorie des Somnambulismus cet. 1836.
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en de menschelijke gecest identisch wezen zou,
God.

rmet

§ 122.
Ophelderingen van het voorgaande, volgens
SCILUBERT.

De navolgende opheldering over deze tweevoudige
soort van geestverrukking geeft de diepzinnige scHiUBERT 1):

» De geestverrukking van den met de geheimen
der natuurkrachten welbekenden Sileen moge ook
nog zoo zeer den vorm aannemen der ware hoogere
verrukking, steeds blijft zij in haren toestand aan
dien des luchtvaarders gelijk, wiens boot ligtelijk en
snel bewogen wordt , wien echter de krachten falen
tot besturing van zijn vaartuig , omdat hij zich begeven heeft op een terrein , waar zijne mnagtige hand
niet meer wrochten kan, wat hij verrigtte op den
bodem, waar hij te huis behoort. Ook bij liet magnetisch helderzien en in andere ziekelijke tijdperken
van dien aard laat zich de stormwind van dien alles
bewegenden geest ontwaren, die de zigtbare wereld
op ligchamelijke wijze doordringt. De ziel neemt
stemmen waar, wier beteekenis zij zoo gaarne vermenigvuldigt, wier sprake haar echter onbekend is,
omdat het haar eene vreemde en niet de moedertaal is.
Ook de hoogste trap van geestverrukking, waarvoor
i) Berichte eines Visionärs über den Zustand der See-
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de mensch vatbaar is, is nog slechts een medebewegen met iemand, die beweegt, en die beweging
komt nog nader aan den innerlijken drang der ziel,
dan in de wereld van het instinct de verzadigingaan
de behoefte of de minoederliefde aan de hulpbehoevendheid van het pas geboren kind. Uit een dienstvaardig bewegen van den geest in en met den geest
ontstond eenmaal de spraak des hoorbaren woords,
die de uitwendige mensch verstaat, en uit dienzelfden
geest ontstroomt ook nog voortdurend de inwendige
spraak , die 's menschen geest verneemt en redent.
In waarheid ligt het onderscheid der ware geestverrukking, die haren oorsprong van boven ontleent , en
rein en van eene echte gehalte is, hierin, dat bij en
in haar de zelfstandigheid en de vrijheid van den
mensch bewaard blijft. Louter omdat de geest des
menschen van gelijksoortigen aard is met den geest,
vermag hij ook dezen te onderkennen; de gelijksoortigheid echter, zij bestaat in de vrije kracht van het
geestelijk schepping-vermogen. Bij de Silenische verrukking , hoe nader zij den waanzin komt, des te
meer, ja zelfs hij de magnetische (het slaapwaken en
het lager helderzien) en bij zenuwachtige inspiratie , is de
mensch in verschillende opzigten ontrukt aan dat eigenlijk zelfbewustzijn, dat den draad van zijn eigen
willen en werken bestendig als met de handen vast
houdt. Daarom weet de nerveus geïnspireerde bij liet
ontwaken uit zijnen roes even zoo min, wat hij gedurende denzelven gesproken heeft en gedaan, als de
vliegende glimpworrn zulks weet, wanneer hij, door
den stormwind van het instinct gedreven, een kunstvol werk volbragt en nu van den grond weder opvliegt tot het bloeijend struikgewas. De mensch cch-
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ter, die wakend in den geest door den Geest omvat
wordt, doordrongen en bezield, hij verliest nimmer
dien draad uit zijne handen, waaraan het bestaan
zelf van zijnen geest onafscheidelijk verbonden is.
Trouwens hij is zich bewust te spreken , gedreven door
den geest; ja hij weet liet, dat in bepaalde oogenblikken niet hij zelf het is, die daar spreekt, maar
de geest, die inwonende is in zijnen geest, en juist
dit, dat hij zulks weet, dat hij den over hem ruischenden stroom, waarin hij wordt bewogen ,met een
wakend oog kan nastaren, dat is het juist, wat hem
boven de geïnspireerden ten gevolge van een opgewekt zenuwgestel zoo verre verheft. - Ook in hare
sprake onderscheidt zich de hoogere verrukking, die
opwelt uit de reine bron des geestes van de silenische
en nerveuse. De geest ziet slechts, wat des geestes
is, hij ziet het onveranderlijke wezen. Voor hein is
tijd en uur verzwonden, liet is hem alles eeuwigheid
Hij getuigt niet meer van hetgeen tot het stof behoort ,
maar alleen van hetgeen den geest kan sterken en
schragen. Daarom wordt dan ook door de geestverrukking van hooger herkomst, veel van hetgeen de andere
al snappende redent en echter niet tot het wezen zelve behoort, noch ook iets wezenlijks bevat, geheel verzwegen.
» Zoo hoog evenwel de eene boven de andere verlieven is, moet daarom de werkzaamheid dier halve
zuster niet geheel worden voorbijgezien. Wie zou
niet gaarne het zwaluwje, dat in de lente haar eerste
kwelen voor ons venster hooren doet , willen vragen:
Waar zijt gij op uwen togt geweest? welke landen en
volken hebt gij gezien? hoe was het u, toen. u de
drang der beweging, die, uitgaande van de kracht
eener alomvattende wijsheid , uw zigtbaar aanzijn op-
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hief en daar henen voerde, om u te verzadigen met
hetgeen goed is ? hoe was het u, toen gij van nieuws
als opgenomen en zwevende teruggevoerd werd tot het
nestje, dat u toebehoort ?
» In het gewoon, magnetisch helderzien erlangt
werkelijk de geest iets van dat instinct , hetwelk den
vogel over den Oceaan drijft naar een land, dat hij
nimmer aanschouwde; van dat instinct, dat de insecten tot eene profetische werkzaamheid drijft ten behoeve van het broeisel, dat nog geen aanzijn heeft;
eene verstandelijke sprake wordt hem medegedeeld,
die ons op onze vragen ten rede en ten antwoord staat.
Dat het werkelijk dat instinct is, welks werkzaamheid
zich uitstrekt tot iets, dat met het tegenwoordig oogenblik des levens in aanvullende verhouding staat,
zonder dat het met de oogen wordt aanschouwd, ja,
zonder dat het nog als gewrocht aanwezig is, bevestigt
ons de profetische, tot in de verte blikkende natuur
des helderziens, die volkomen op die van het instinct
is gelijkende. Zoo dat instinct kon spreken, het zou
ons ook gewagen van den winter, die nog niet is gekomen; bij de vogelen, van de nooit aanschouwde
dreven, waarop onder den palmboom een rijkdom van
voedsel wordt gevonden, en bij het spinnend rupsje
van de kleuren, die den toekomstigen vlinder zullen
sieren. Reeds deze trekken van gelijkheid der halve
zuster, die ook op hare wijze , hetgeen tegenwoordig
en aanschouwelijk is , overziet, om bij het niet tegenwoordige, maar toch werkelijk aanwezige te toeven, geven haar in het oog van den nadenkenden
onderzoeker en beoefenaar der zielkunde een belang,
dat tot menige overdenking den weg baant en aanspoort.
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§ 123.
Verdeeling der versckfnselen van den inwendigen
Zin naar haren aard en verscheidenheid van
oorsprong.
Wij erlangen een dieper inzigt in liet wezen , de
waarde en de onderlinge verhoudingen der verschijnselen van den inwendigen zin, wanneer wij dezelve
in aard en oorsprong, ontwikkelingvorm en zamenhang, duur en strekking cenigzins nader onderscheiden. Trouwens alleen ten opzigte der graden reeds
kunnen zij zeer verschillen en toch verwantschap hebben, en wederkeerig kunnen ook geheelvreemdsoortige verschijnselen op gelijken trap staan. Zij kunnen bij voorbeeld den vorm van geestverrukking aannemen, en toch van geheel verschillende herkomst
wezen. Te dezen aanzien kunnen wij eerst helder
licht scheppen uit den oorsprong , den duur enz.
Oppervlakkig laten zich de drie graden, ook naar den
aard van derzelver ontstaan, in drie klassen afdeelen:
De visioenen, droombeelden en het lager slaapwaken zijn meer van ligchamelijken physiologischen
oorsprong. De hoogere somnambule toestanden van
het bespiegelend aanschouwen, de Godsdienstige gezigten en het helderzien zijn meer van zielkundigen
aard. De profetische gezigten en de ware extase zijn
van rein geestelijke gehalte. Daar is echter in zulk
eene, ofschoon niet geheel ongegronde verdeeling
veel willekeurigs, en zij scheidt niet scherp genoeg de
gelijk- en ongelijksoortige verschijnselen in aard en
oorsprong af. Wilde men de verdecling maken naar
de inwendige of uitwendige oorzaken van het ont-
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staan zelf, dan zou men twee hoofdklassen hebben:
vooreerst die van zelf ontstaan, zoo als de droomen,
het dubbelzien, de verschijnselen van het nachtwandelen, de visioenen in ziekten, en de phantastische
verschijnselen, en ten anderen: die kunstmatig worden te weeg gebragt, waarin de magnetische verschijnselen tegen over de Ivorigen eene hoofdgroep
vormen; voorts behooren daartoe de verschijnselen,
die door uiterlijke natuurstoffen worden gewrocht,
zoo als de Silenische door een roes van wijn en
opiurn, of de daemnonische door het bezigen van andere geheime middelen.
SCIIUBERT maakt zijne verdeeling in twee hoofdgraden, en deze weder in drie trappen 1). De hoogste dezer drie toestanden (van den eersten hoofdgraad)
is hem de Goddelijke of de profetische geestverrukking, die tevens in den uitgebreidsten zin des woords
ook de gezondste is; het gebied van deszelfs werkzaamheid is allereerst en zelfs uitsluitend de geest.
Een tweede trap, die desgelijks nog aan de gezondheid is verwant, is de toestand eener psychisch-pneumatische hervatting, die wij, den naam van poëtische,
gekunstelde verrukking geven; hare heerschappij beperkt zich reeds meer tot liet gebied der ziel. Een
derde, nog altijd onzen gezonden levenstoestand betreffende, is de somatische, ligciamelijke geestverrukking, die in dieren den grond legt tot de wonderbare verschijnselen van het instinct, en den mensch in
de volheid zijner ligchaamskrachten als op ligte wieken in beweging stelt. Zij is het trouwens, die het
heimwee der liefde van wellust dronken maakt. Ofi) Ansichten von der nachtseite der Naturwissenschaf.
ten, vierte Aullage , 1840 s. 198.

schoon zij in de allereerste plaats van het gebied des
ligchaams haren oorsprong heeft, zoo heeft iniet te
min hare beweging kracht en invloed op liet hooger
meer innerlijk gebied, en brengt daar een mede-bewegen voort, dat de ziel als doordringt met de natuur van liet ligcharnelijke wezen.
Deze drie op zich zelve gezonde gesteldheden der
geestverrukking (Begeisterung oder Verinnerlichung)
staan tegenover drie anderen, die in aard en werking meer of minder neigen tot de kranke, deels
hoogst kranke zijde des menschelijken levens. De
hoogste van deze is de pythische, of in den alouden
zin des woords de demonische geestverrukking; de
tweede is de phantastische en deels astralisch-magnetische; de derde is de silenische. Het eenig onderscheid dezer beide soorten van pneumatische verschijnselen, zoo wel psychische als ligchamelijke, is
hierin gelegen, dat bij de eene de krachten ontspringen uit de wezenlijke, ware, innerlijke of
wel hoogere lcvensbron, terwijl de andere die ontlenen van buiten uit eene bron, aan eigen leven vreemd.
De silenische geestvervulling slurpt haren roes in uit
den beker, met wijn of opiumdrank gevuld. De magnetische, wanneer zij in het ergste geval niet louter
voortkomt uit eene opstijging der silenische - zoo
als het schamanismus - wordt door astralische attracties te weeggebragt, wier beweegkracht ten opzigte der gezonde ziel niet uiterlijk is waar te nemen;
de daomonische of pythische door de inwerking van
een geestelijk gebied, dat aan het heilzaam opwaarts
strevend menschelijk leven wederstrevend is. Over
liet geheel bevestigt zich liet kenmerk der gezondheid
bij de verschijnselen van den eersten rang ook daar-
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door, dat zij niet als een vreemd licht, dat deszelfs
stralen als in het voorbijgaan uitschiet, verschijnt en
verdwijnt, maar dat zij in zekere mate een voortdurend cigendom blijft van het helder wakend bewustzijn, ten bewijze, dat zij werkelijk vallen onder het
gebied van het gezonde proces van assimilatie, waardoor de inwendige en eeuwigbljvende mensch aan gindsche zijde wordt gevormd. Zij zijn van dezelfde lichtende
natuur als eene brandende kaars, terwijl de verschijnselen van den tweeden rang gelijk zijn aan den lichtstraal,
die uit eene dievenlantaarn uitschiet en ook afbreekt,
zoodra de attractie van den uitwendigen invloed is
opgehouden. 1)e silenisch bedwelmde opiumzwelger
weet even zoo min, als de tot het dof alledaagsch
leven opgewekte Schaman, wat. hij in zijn roes gesproken heeft en gedaan; de ontwaakte somnambule weet evenmin, als de tot hare zinnen bijgekomen Pythia, welke raadselen of orakelen zij in haren vervlogen toestand ontboezemnd heeft.

§ 124.
Kerdeeling van de onderscheidene soorten volgens
twee hoofdbronnen der geestelijke en natuurlk'e oorzaken.
Ofschoon in het algemeen de verschillende oorsprong in bovenstaande § is opgegeven en hoe aanschouwelijk ook SCIIUBERTs zinrijke verdeeling is , zoo
zijn zij echter nog niet geheel juist onderscheiden, en
de vooral in den laatsten rang door hem vermelde
oorzaken hebben nog te weinig grond. Trouwens de
tistralische attracties schijnen te ver gezocht of wel te
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sterk toegepast, de daemonische verrukking door inwerking eener geestelijke magt, die het opwaarts streven van den menschelijken geest vijandig is, laat
ons geheel in het onzekere, hoedanig die geestelijke
magt is. Blijven wij op den vasten physiologischen
en psychologischen bodem der kalme waarneming en
der onomkoopbare ervaring, dan is de verwijderde
oorzaak van het magnetisch helderzien blootelijk de
kunstmatige invloed van den magnetiseur, waardoor
de innerlijke dispositie des zieners tot werkzaamheid
gebragt wordt; bij de pythische ligt de oorzaak deels
in een ziekelijk organisinus en in de verstoorde wederkeerige verhouding tusschen ligchaam en ziel; deels
kunnen evenwel ook zuiver natuurlijke beweegredenen
die verschijnselen te voorschijn roepen, zoo als de
koolstofzure damp der delphische holen en andere
slaapmiddelen, zonder dat wij juist de toevlugt behoeven te nemen tot eene cosmisch-astralische oorzaak, en alzoo tot een pneumatisch-daemonischen invloed te besluiten.
Daar zijn voornamelijk twee hoofdbronnen, waaruit de gezamenlijke verschijnselen van den inwendigen zin - de verschillende soorten der geestverrukking haren oorsprong hebben, en deze zijn òf
geestelijk òf natuurlijk. Beide zijn weder van tweeledigen aard.
De geestelijke oorzaken zijn òf uitwendig òf inwendig; de geestelijk uitwendige zijn
'f van Goddelijken òf van anderen geestelijken invloed;
de geestelijk inwendige zijn ontleend uit de psychologische dispositie van de verbeelding en van het
dichterlijk genie.
Evenzeer zijn ook de natuurlijke oorzaken uitwendig of inwendig. De eerste zijn
de kunstmatig magnetische invloed en de van buiten
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aangebragte slaapwekkende middelen, zoo als wijn,
narcotium enz. De laatste zijn de gewone droomen
òf ook eene eigendommelijke organische stemming,
zoo als hij het nachtwandelen, het dubbelzien, òf
het zijn ongeregelde pathologische ontstemmingen,
die onbetwistbaar hier hoofdoorzaken zijn. Tot deze laatstgenoemden behooren in de eerste plaats de
verschijningen in helderen bewusten toestand, b. v.
de visioenen van NICOLAI en

V.

BACZKO,

of de visi-

oenen in den verstoorden wakenden toestand, zoo
als de hersenschimmen der waanzinnigheid ; ten tweede: de verschijnselen bij erstoorde of gesloten uiterlijke zintuigen, zoo als de koorts-visioenen bij het
ijlen als acute, of de visioenen bij zenuwziekten als
chronische vormen.

§

125.

Dramnatische ontwikkeling der visioenen in drie
sferen, eene hemelsche, natuurlijke en menschelijke.
Deze op waarheid gegronde hoofdverdeeling der
visioenen (hieronder versta ik kortheidshalve de verschijnselen van het helderzien en de verrukking allen te zamen) geeft reeds een helder overzigt, aangaande den aard en de verscheidenheid dervisioenen.
liet is hier nog niet de plaats, dieper tot derzelver oorsprong door te dringen, daar wij eerst in de
volgende afdeeling eene nadere verklaring willen
beproeven aangaande het wezen en den innerlijken
Voorloopig willen wij alleen de opzamenhang.
merkzaamheid daarop gaande maken en aanstippen,
dat de dramatische ontwikkeling der visioenen naar
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de twee genoemde hoofdbronnen van geestelijken of
natuurlijken aard drieledig is; zoodat de geest zich
als het ware in eene drievoudig verschillende sfeer
beweegt: 1) in eene hemelsche zuiver bovenzinnelijke, goddelijke en geestelijke ; 2) in eene tegenovergestelde, meer zuiver natuurlijke, en 3) in eene gemengde, menschelijke, anthropologische sfeer. Want immers de verschijnselen kenmerken zich niet
alleen ei<gendommelijk naar de bronnen, waaruit zij
zijn voortgekomen, maar ook vooral naar den grondslag der innerlijke organisatie van liet individu, waarop zij betrekking hebben; zoodat men reeds eenigermate uit het inwendig verschijnsel kan opmaken,
uit welken geest hetzelve geboren is. Zoo zijn de
visioenen uit de eerstgenoemde sfeer van goddelijken,
profetischen inhoud en meer de kenmerken dragende van een rein geestelijk verkeer, zoo als b. v. de
visioenen van SWEDENBORG; in de tweede sfeer zijn
de visioenen daarentegen van meer zuiver natuurlijken
aard, zoo als in het delirium; bewegingen der elementen, van water en vuur, storm en onweder, of
zoo als in de Silenische geestverrukking en in het
deliriumn tremens, in krampen, in het opkomen van
verschillende diergestalten, zoo als honden en katten,
vogels , muizen en insecten. In de derde sfeer spruiten de visioenen meer uit het menschelijk instinct van
behoefte en den innerlijken aanleg der ziel voort,
zoo als de magnetische visioenen, waarin de gezondheid , de ongesteldheden en hare geneesmiddelen de
voorwerpen zijn; of waar de zedeljke en godsdiensti-

ge stemming meer te voorschijn komt, of het mathematische , poëtische, speculatieve talent zich openbaart.
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Evenzeer zal ook de rigting tot ieder dier drie
sferen verschillen, naarmate van den toestand en de
handelwijze van den ziener, en wel strekt deze rigtmg zich òf naar het goddelijke, òf naar het grof
zinnelijke, òf ten derde naar het moralische leven
uit. In betrekking tot den duur bestaat er evenzeer
eene veelvoudige verscheidenheid. Zoo zijn die, welke het gezonde leven toebehooren , veel bestendiger,
dan die tot den ziekelijken toestand betrekking hebben. Ten opzigte der bronnen zijn de geestelijke visioenen duurzamer dan de natuurlijke, en van deze
zijn weder de inwendige bestendiger dan de uitwendige. Naar de sfeer van derzelver ontwikkeling, zijn
die der eerste sfeer het standvastigst en het zekerst,
zoo als de profetische visioenen der Goddelijke zieners; die der tweede sfeer zijn als voorbijgaande
schaduwbeelden, zonder wezen of duur; die van gemengden aard, of der anthropologische sfeer, zijn
gelijk aan die van het instinct en den aanleg der ziel.
In haren zamenhang staan zij steeds in verhouding
tot derzelver sferen en rigtingen, tot de gezindheid
en stemming. In de laagste sfeer en in de helling
tot het zinnelijke, in ziekten en bij ontstemmingen,
heerscht wel de minste zamenhang.

§

126.

Wegneming van twyfel en verklaring van wonderen als gelijksoortige verschijnselen , op
grond van het voorgaande.
Na zulk eene onbevooroordeelde toetsing van gelijksoortige verschijnselen van den inwendigen zin te
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zamen genomen, zullen wij in staat zijn dezelve in
wezen en in waarde te kunnen schatten, wanneer zij
eerst als naauwrgezet bewezen daadzaken vastgesteld
zijn. Immers het verschijnsel moet werkelijk worden
waargenomen en niet slechts eene misgeboorte onzer
meening of een gerucht der snelloopende faam wezen. Ook dienaangaande kan men evenwel met genoegzame zekerheid oordeel vellen, wanneer men de
opgegeven daadzaak in haren aard en het individu,
van waar zij hlerkomt, naauwkeurig betracht en in
bron en duur en zamenhang , in rigting en omtrek
scherp uitmonstert. Dan worden wij ook in staat
gesteld, alle die verschijnselen in derzelver ware
verhouding te wegen en onder zekere wetsbepaling
terug te brengen, zoo verre althans het tegcnwoordig standpunt van natuur- en zielkunde ons gedoogt
de geheime krachten der natuur en des geestes na te
vorschen. Zoo verre zijn wij inmiddels in allen gevalle
gevorderd, dat wij den over alle de opgenoemde
verschijnselen te berde gebragten twijfel , zoo wel als
eene alles wegwerpende veroordeeling, ter zijde stellen; en even zeer reeds menig wonder zullen kunnen
verklaren, dat men doorgaans niet slechts achter het
magnetismus, maar vaak achter ander veel zielloozer
verschijnsel verscholen waande, b. v. daar, waar
men beweert, dat geesten en bovenzinnelijke wezens
bepaaldelijk op de menschelijke natuur, vooral
bij ziekte, invloed uitoefenen, en aandoeningen,
voorstellingen en handelingen te weeg brengen, die
in haren aard geheel afwijken van de gewone. Juist
hier is het van het grootste gewigt, zonder daarom de
mogelijkheid eener inwerking van buiten gansch en al
te loochenen, dat men de daadzaken, zonder overijld
23
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besluit, naauwkeurig toetst daar, waar het zoo moeijelijk is helder te zien en te beoordeelen, wat hier
werkelijk geschiedt en wat verbeelding is of bedrog.
Terwijl ik mij opzettelijk vastklem aan den grondslag der ondervinding en het veld der bovenzinnelijke bespiegeling poog te vermijden, waarop men
zoo ligtelijk op een dwaalspoor komt, zoo wil ik
voortgaan, op den tot hiertoe gelegden grondslag ook
de verklaring der gelijksoortige verschijnselen te bouwen.
Aan het slot dezer afdeeling, over de verhouding
van het magnetismus tot sommige andere der genoemde verschijnselen, heb ik diensvolgens nog een
en ander in het midden te brengen, terwijl wij tevens over sommige der opgenoemde wonderverschijnselen nog een oordeelkundigen blik willen laten weiden, ten einde zeker te wezen of zij op zich zelve
staan, dan wel dezelfde bepaalde wetten volgen als
andere bekende verschijnselen.

§ 127.
De droomen ,

et heksenwezen en de godsdienstige

dweeperj zijn verschijnselen, ondergeschikt aan
het magnetisch helderzien.
Daar is verscheidenheid van gaven , doch liet is
dezelfde geest. Eén geest ligt bij alle die wonderverschijnselen in waarheid tot grondslag ; de vorm echter
is verschillend naar den aanleg , het gebruik of het
misbruik der menigerlei gaven.
Plaatsen wij het
magnetisch helderzien, hetwelk, na de gegeven nadere verklaring, ook de betrekkelijke verschijnselen,
opheldert, in het midden , zoo erlangen wij verschijn--

selen, die òf boven hetzelve verheven , 6f aan hetzelve ondergeschikt zijn.
Dit wordt ons dan eerst
regt aanschouwelijk, wanneer wij acht slaan op derzelver aard, bronnen en de kringen, waarin zij
zich bewegen.
Het magnetisch somnambulismus
staat dan tusschen de laagste vlugtige visioenen en
de hoogere, diepzinnige, wezenlijke verrukking. Even
zeer staat hetzelve met betrekking tot de aanleiding,
midden tusschen den zuiveren geestelijken invloed en
de uitwendige stoffelijke inwerking. Want bij het
kunstmatig door willekeur te weeg gebragte, slaapwaken is de aanleiding deels van geestelijkeninvloed
deels van dunamischen aard door middel der magnetische manipulatie. In betrekking tot de kringen,
waarin het zich beweegt, staat het magnetisch helderzien juist in het midden tusschen het hemelsche en
het natuurlijke op den anthropologischen grondslag. De
droom en het slaapwandelen, de visioenen van het delirium en van de verschillende ziekten ontstaan doorgaans uit de lagere natuurlijke grondoorzaak , en blijven, wat hare waarde aangaat, op den lageren trap,
ofschoon zij, als in waarheid van geestelijken aard,
niet altijd zonder beteekenis zijn; ja zelfs menigmaal
is aan deze de gave eener taal eigen , die wij slechts
niet verstaan, weshalven in den droom, zoo wel als in
ziekten, werkelijke openbaringen plaats hebben , wier
waarde volgens de aangegeven kritiek te schatten is.
De ware zekerheid missen zij echter, omdat geene
contrôle mogelijk is, zoo als bij liet magnetisch helderzien. Hier toch kan de geest in zijne nieuwe wereld als het ware worden opgekweekt en gewend,
en in de hoogere graden is de slapende toestand van
het wakende leven niet meer zoo gescheiden.
23*
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De boven vermelde verschijnselen van liet heksenwezen en de geestenzienerij hebben in alle opzigten op het veld der kritiek de minste waarde
want zoowel in zamenhang als in duur en rigting
zijn zij even onbestendig, als bewogen zij zich in
eene der lagere sfeeren, en wat hare bronnen aangaat, zijn zij doorgaans de gewrochten eener onreine
vermenging van ziekelijkheid en bezoedelde verbeelding. Zij verheffen zich, wat haren graad aangaat,
niet boven de visioenen. Daar ook zij des niet te
min lichtende stralen zijn des geestes , zoo bestaat
echter de mogelijkheid, dat ook zij somtijds een
voorwerp treffen, dat anders in de donkerheid verborgen ware gebleven.
Onbetwistbaar staan de gezigten der witte magie op hoogeren trap ; trouwens deze ontleenen haren oorsprong uit de diepte van een vroom gemoed,
en derzelver rigting is strevende naar boven; derzelver duur is evenzeer bestendig, als zij in onderlingen
zamenhang eene grootere kracht in het bewustzijn verkrijgen. Doch in betrekking tot derzelver sfeer dringt
echter zooveel damp en nevel uit de zinnelijke wereld mede door, dat het aardsche overwigt aan den
geest de ware vrijheid ontzegt, om zich hooger tot
den onbewolkten hemel te verheffn. Een overheerschend wegzinken in donkere gevoelens en mystische
schaduwbeelden; de zucht, om zich af te zonderen
van het daadwerkelijk leven, verschaft aan de teugellooze verbeelding der dweepers de rijkste stof, en
heft de dadelijke betrekking en de ware verhouding
tot de buitenwereld schier gansch en al op. Zij verkeeren dus in zekere soort van halfslaap of halfwaken, en bereiken alzoo zelfs den trap van hethoo-

ger magnetisch helderzien niet, waarin veeleer de innerlijke zucht tot afzondering ophoudt, en eene dadelijke betrekking met de buitenwereld plaats grijpt
door een bewustrol waken in den slaap, ofschoon
dit, wat den duur aangaat, slechts een tijdelijke zonneschijn is. Als eene hoogst zeldzame uitzondering
merken wij o , dat somtijds evenwel een duurzamer
helderzien plaats heeft, zoo als bij SWEDENBORG, als
wanneer de innerlijke aanleg van het bespiegelend vermogen steeds in spanning wordt gehouden, en alzoo
dikwijls de aangeboren gave der voorspelling verklaarbaar wordt.

§

128.

De goddelhjke geestverrukking der Profeen
is boven het magnetismus verhieven.
De ware goddelijke geestverrukking en de ware
profetie is eene gave Gods, en in ieder opzigt boven
het magnetisch helderzien verheven.
Reeds § 61
heb ik de punten van verschil opgegeven tusschen de
Brahmanische zieners en de profeten, en tevens aangetoond, hoe beiden zoowel in oorzaak, als inhoud
en doel grootelijks verschillen. De blijvende. grond
is ook hier zeer onderscheiden. Van alle standpunten der kritiek staat de goddelijke profetie daar op
zich zelve ; van zuiver bovennatuurlijke herkomst, is
zij in waarheid de hoogste trap in haren graad en in
de bovenzinnelijke goddelijke sfeer. Zij is van onafgebroken duur eene steeds bestendige overeenstemming van het helderst bewustzijn in onafscheidelijken
zamenhang met het edelst doel der volmaking van den
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menschelijken geest. liet zijn deze oogpunten, die
den goddelijken ziener schier verheffen tot iets bovenaardsch, en dat wel niet slechts boven de eerstgenoemde verschijnselen, maar ook verre boven den mnagnetisch lielderziende, bevangen door den zoogenaamden
natuurgeest. De van God bezielde werkt niet zoo zeer
zelfstandig, als wel gelijk liet orgaan van een hooger
wezen.
Slaap noch waken brengen hier ebbe of
vloed meer in de toestanden te weeg, noch oefenen
op verheffing of vermindering van bewustzijn en herinnering haren invloed uit. De droom van ABRAHAM
en JAKOB grijpt krachtig in tot het wakend bewust-

volle dagleven, even zeer als de roepstem, om liet
woord en de bevelen Gods te verkondigen, vernomen
werd bij ontsloten zinnen en buiten den slaap, als
wanneer eene hemelsche vreugde en eene bovenaardsche
kracht ook den zwaksten bekwaamt, om kalm en
krachtvol werkzaam te wezen in zijne roeping. Al dat
wonderbare en vreemde, dat men in voornoemde lagere toestanden waarneemt als iets ongewoons, valt
hier eigenlijk geheel en al weg, en in waarheid is het
hier wel het grootste wonder, dat alles zoo geheel
natuurlijk toegaat.
Gelijk helderheid van kennis
waarheid in haar schild voert, zoo legt hier eene bo.vennatuurlijke wilskracht in demoed buitengewone gaven aan den dag, die geen gemeen erfgoed der
menschheid zijn. Geest en leven is gerigt naar boven ,
en het ligchaam derhalve minder afhankelijk van de
magten der natuur. Kenteekenen de daden schier iets
bovenaardsch, niet minder heeft de spraak in woord
en schrift beiden de mystische tint eener diepzinnige
beteekenis, deels blijkbaar in verhevene gelijkenissen ,
deels in onmniddelijke aanduiding der dingen of wel
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De geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Zij voorspellen en verklaren liet woord der
Godheid tot onderrigting der menschen; zij beminnen wet en orde, en de een valt den ander nimmer
in de rede, om te hinderen of den boventoon te
voeren; zij werken geene werken der duisternis bij
het verrigten hunner wonderdaden, maar leggen zich
steeds toe, wat donker en wonderbaar is op te klaren ,
den nacht in den dag te verkeeren. liet licht der
wereld scheen in de duisternis en verlichtte de verblinde menschheid, opdat zij hare blindheid erkennen en
den eenigen en waarachtigen God aanbidden zoude.
Daardoor werd het rijk des duivels verstoord en de
vorst der duisternis verbannen uit deze wereld en uitgestooten als in den afgrond. Geest en kracht zijnde
bewijzen des Goddelijken Wezens en geenszins wonderen; daarom gehoorzamen hun de geesten en verzwinden op hun bevel; en wat in de nachtelijke
duisternis der tijden nog wonderbaar is en vreemd
verdwijnt voor den reinen adem van het Christendom,
dat alle nevelen wegvaagt en de fakkel opheft naar
boven, die eens ook de einden der aarde verlicht.
Daar is geen tijdperk in de wereldgeschiedenis,
waarin het bijgeloof meer van spoken en van geesten droomde, dan ten tijde der verschijning van onzen
Heer, en wel het meest onder het Joodschc volk.
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en wat is doeltreffnder banbliksern, die alle geesten
der duisternis verdrijft, dan juist de openbaring, die
door het Christendom aan het Jicht gebragt, in JEZUS CHRISTUS hare volheid heeft!
De vraag derhalven blijft over, wat is dan eigenlijk een wonder ?

§
]'al

129.

is een wonder ?

Daar is welligt geen onderwerp, waarover de begrippen menigvuldiger en meer uiteenloopende zijn,
dan de wonderen. Het ongewone, het onbegrijpelijke, wat slechts eenigzins de opmerkzaamheid wekt,
b. v. een raadselachtig kunstwerk, uit de lucht vallende visschen, de aantrekking en afstooting van den
magneet enz., is voor de meesten reeds een wonder,
en men onderschuift aan zulke dingen de vreemdsoortigste bovennatuurlijke oorzaken. Heeft men zich
daarentegen gewend aan zeldzame verschijnselen, van
welken aard zij ook mogen wczen, dan houdt ook
de wonderbaarste gebeurtenis op een wonder te schijnen.
Voor anderen is het een wonder, wanneer vooral
bij de menschen onverwachte en verrassende verschijnselen plaats grijpen , b. v. zeldzame ongesteldheden,
krampen, morbus sacer, genezingen door het gebed
enz. Voor anderen weder ig ieder plotseling van den
gewonen gang der natuur afwijkend verschijnsel of
eene bijzonder uitstekende menschelijke gave, die in
staat. stelt, om iets buitengewoons te spreken en
te doen, een wonder. Zoo oordeelt menigeen ook
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nog in onze dagen over onze magnetisch slapenden
met gesloten oogen. liet spreken en openbaren van
geheimen in den slaap hield men voor het gevolg
van hoogeren invloed, en desgelijks schreef men aan
hunne werking op zekeren afstand en louter door den
wil iets bovennatuurlijks toe. Alle deze verschijuselen echter, die in vroegere tijden en nog aan velen
wonderen toeschijnen, zijn hereids door de natuurkunde opgehelderd als gewrochten van bepaaldewetten der natuur.- Op het godsdienstig gebied alleen
is echter het wonderbegrip nog zeer bepaald, en men
noemt een wonder eene gebeurtenis van godsdienstigen oorsprong en met een godsdienstig doel, die afwijkt van den gewonen loop der natuur, terwijl men
zulk een wonder als miraculum onderscheidt van hliet
buitengewone als mirabile, hetgeen verbazing wekt.
De godgeleerden hebben nog meerdere onderscheidingen; zoo spreken zij b. v. van miracula divina .eigenlijk gezegde mirakelen als absolute hoogere
geestes-werkingen; praestigia, inwerkingen van
booze geesten; miracula supra naturam, praeter
et contra naturam. Gewrochten door de kracht Gods
daargesteld, die de producten der natuurkrachten
volkomen tegenspreken, zijn miracula contra naturam; deze echter worden door de meesten, zelfs
door AUGUSTINUS, betwijfeld. Het opwekken van dooden, zoo als CHRISTUS en in het Oude Testament
ELIAS en ELISA deden,

zijn miracula supra naturam.

Vele wonderen stemmen echter in met de gewrochten
der natuur, en onderscheiden zich van deze louter in
vorm en in de wijze, waarop zij geschieden. Deze
worden miracula praeler naturam genoemd. Zoo
kan b. v. de natuur muren slechten en steden ver-
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woesten, rnaar niet zoo als Jericho's muren door liet
bazuingeschal zijn gevallen of Sodom en Gomorra zijn
verdelgd. De natuur geneest ook krankheden, doch
niet zoo als het woord en de schaduw der profeten;
menig mensch wordt eene prooi van het wild gedierte,
maar niet gelijk die 42 knapen, die het eerwaardig
hoofd van den profeet bespotteden; menig lid van
het menscheljke ligchaam verteert, doch niet zoo
als de hand van een' afgodischen JEROBEAI verdorde
op het bevel van den profeet. In alle deze dingen
werkte baarblijkeljk de hand der Godheid zelve 1).

S 130.
.41 wat wvonderbaar is, geschiedt overeenkomstig bepaalde wetten.
In den zin, waarin men gewoonlijk ook in theologisch opzigt liet begrip van wonder opvat, als
een onmiddelijk ingrijpen van de Godheid of andere
bovennatuurlijke geesten in den wettigen loop der
natuur, kan ik het wonderbegrip niet aannemen.
Eene geheele stremming van den loop der natuur, een opheffen van de aan haar voorgeschreven
wetten of zelfs een terug- of tegenwerkende loop
Gelijk de
derzelve, wordt nimmer waargenomen.
zon aan den avond nimmer weder tot den middag
of den morgenstond wederkeert, aleer het nacht is
geweest, gelijk de grijsaard voor altijd zijne jongeI) L1LLBOPP, die Wunder des Christenthuins und dereii
Verhältnisz zum thierischen Magnetismus, mit Berücksichtiguiig der iineuesten Wunderheilungeni nach röinischkatholischen Principien , Mainz 1822.
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lingschap en kindschheid heeft vaarwel gezegd en
niemand brood van steenen bakt; gelijk de geesten
noch huizen bouwen, noch bergen verzetten, de
menschen niet van den hemel op de aarde brengen
of van de aarde ten hemel vermogen op te heffen,
noch ook de leden van ons ligchaam afzetten of bij
mangel dezen ons wedergeven, en al wat meer verhaald wordt, zoo kan men ook in dezen het begrip
van een zuiver bovennatuurlijk en tevens tegennatuurlijk ingrijpen niet toegeven. Het gaat alles om
in de natuur en op natuurlijke wijze , ja, immers de
Godheid zelve werkt en openbaart zich in en door
de natuur. - Zoo dan in den eigenlijken zin des
woords is er geen wonder, want dat, wat ik niet
begrijp en niet verklaren kan, is , op zijn hoogst genomen , wonderbaar. Indien ik evenwel al wat wonderbaar is voor een wonder houd, dan is alles een
wonder, de natuur in het groot en in het klein zoo
goed, als de geest. Het starrenheir en de loop der
werelden is een wonder, maar niet grooter voor mijn
oog , dan het zamenstel en de vrije beweging van
het insect onder den minikroskoop.
De Geest Gods,
van wiens bestaan ik niet minder dan van den geest
des menschen bewustheid draag , die alles heeft geschapen, door wiens almagt en wijsheid alle dingen
onderhouden worden en gesteld in eene orde, die
de eeuwigheid zelfs omvat, is mij schier veel begrijpelijker, dan de geest des menschen, die daar op
eene aarde, in een broos werktuig als opgesloten,
niet weet van waar hij komt en werwaarts hij gaat,
en wat hij wil en wat hij kan. De invloed van dien
geest op het ligchaam is geen geringer wonder,
dan de invloed der Godheid op de natuur. Het ge-
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schiedt echter beiden naar bepaalde wetten, die bloot
verborgen zijn voor ons bekrompen inzigt. De Schepper schreef aan de natuur zedelijke wetten voor,
dat zij in het groote en geringe beiden hare bestemming volgt en geenszins blootgesteld is aan een'
vreemdsoortigen invloed, die eene verstoring zou mo-*
gelijk maken. Zoo dit werkelijk het geval was, dan
zou er gewis geen einde zijn aan wanorde en onheilen van grooteren en geringeren aard. Zou het dan
aan iets anders zijn te wijten , dan aan kortzigtigheid
en vooroordeel, dat men steeds in groote dingen de
eens bepaalde orde overal laat gelden en de wanorde
slechts in liet klein erkent, b. v. wanneer men zich
bij menschen over iets zeldzaams als over een wonder verbaast? Ach! wat weten wij weinig van de
wederkeerige betrekking der natuurkrachten tot elkander en van de oorzaken der wederzijdsche verstoringen. De onderlinge verhouding des geestes tot
de natuur en het ligchaam, zoowel in positieve kracht
als in lijdelijke onmagt, wordt òf geheel veronachtzaamd òf veel te hoog aangeslagen. Liever neemt
men dadelijk de toevlugt tot iets geheel onbekends
en bovennatuurlijks, dan dat men den verklaringsgrond in het natuurlijke leven zelf zou zoeken.
De Godheid werkt alles langs natuurlijke wegen,
zonder zijn eigen werk - de wetten der natuur op te heffen; alleen de aandrang, de impulsie kan
van bovennatuurlijke geesteskracht wezen; zoo ras ik
echter deze als oorzaak aanneem, is het geen wonder meer; ja immers Zijn eigen Woord is natuurlijk
vleesch geworden. Dat wonder is evenwel niet grooter, dan dat de Heilige Geest dat woord in de menschen voortdurend werkt, en hun leven met boven-
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natuurlijke kracht en hemelsche blijdschap vervult.
Daarbij loochenen wij nergens den Goddelijken invloed op de menschen, noch ook evenmin den wederkeerigen invloed van den geest der menschen onder elkander. Het wonder evenwel is hier niet kleiner dan daar, en niet grooter, wanneer iets zeldzaams
gebeurt, dan wanneer men het dagelijksche leven
zonder bewondering in deszelfs gewonen loop gadeslaat. Wij moeten slechts in het groote geen louter
mechanischen nooddwang, en in het kleine zoo dadelijk geen' bovennatuurlijken invloed veronderstellen,
eer wij de' eigenlijke herkomst goed onderzocht, en
in beiden de ware , slechts afwijkende , wettigheid
hebben erkend. De Godheid zal gewis ook hare bijzondere bedoelingen hebben, wanneer zij de lotgevallen der wereld en der menschheid verandert en
ommekeert, en zoo is de inwerking Gods op den
mensch van boven even waarachtig, als de invloed der
natuur hier beneden; maar die invloed der Godheid
openbaart zich steeds op eene kalme, voorbereidende,
onderrigtende, heldere en overtuigende wijze, en nimmer wordt het weldadig einddoel gemist. Wanneer
God de dooden uit hunne graven opwekt, dan erken
ik demoedig zijne bovennatuurlijke Almagt ; toch is
hier het wonderbare veel geringer, dan dat lij den
mensch uit een klomp aarde te voorschijn riep. Het
is een werk zijner handen, dat niet uit de natuur
is voortgesproten , maar dat niettemin in de natuur door
Goddelijke kracht wordt daargesteld. Wanneer echter
onverwachte, onstuimige, wanorde wekkende verschijnselen in kleinere dingen zich aan ons oogvertoonen,
zonder dat uit dezelve een hooger doel, onderrigt of
verbetering ons kennelijk wordt, dan neem ik geen
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wonder aan, geen' onmiddelijken Goddelijken invloed, veelmin een bovennatuurlijken invloed uit de
wereld der geesten; want immers zou het de wetten
van ons redelijk verstand en de onmiskenbare ervaring niet gladweg wederspreken, wanneer men waande, dat zich de Godheid door spokende geesten in
hare regten liet grijpen, dat de Schepper met zijne
redelijke schepselen een ijdel spel zou spelen ? Daadzaak is het, dat er een verbond der geesten bestaat
en de mensch wederkeerig op den mensch geestelijken invloed oefent. Dat er geestelijke wezens bestaan ,
hetzij die niet geboren zijn, hetzij reeds verscheiden;
en dat ook dienaangaande gemeenschap en wederkeerige invloed aanwezig is, komt mij waarschijnlijk
voor, ofschoon hiervoor geene zoodanige daadzaken
der ondervinding pleiten , als voor de wederkeerige
werking der levende menschen op elkander. Of God
zelf onmiddelijk, dan wel middelijk door Engelen, werkzaam is, blijkt veel minder zeker uit 'de daadzaken
der ervaring; daadzaak echter is het, dat God door
menschen op menschen werkt; invloed van geesten is
daarom evenmin te loochenen als te bewijzen. Ik
voor mij zoek liever de oorzaken der wonderbare verschijnselen in de natuur zelve op, en schrijf de
geestelijke werkingen, die zoo vaak ligchamelijke sporen nalaten, liever aan psychologische wetten en beweegredenen toe der eigen menschelijke kracht en
geenszins aan daemonischen invloed. Wetende echter, dat er eene actieve geesteskracht bestaat, die op
de natuur in het algemeen en op het ligchaam in het
bijzonder deszelfs beheerschenden invloed uitoefent;
wetende, dat de menschelijke geest zijne innerlijke
zelfstandigheid versterkt, naarmate hij zich hooger op-
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heft en zich met zijnen God in gemeenschap stelt, en
dat hij evenzeer zich verzwakt, naarmate hij zich in
zijne rigting omlaag strekt en zich prijs geeft aan de
magt der natuur, zoodat hij in het eerste geval als
een dienaar Gods bovennatuurljke dingen wrocht,
daarentegen in het andere geval de slaaf is der natuur,
die zijnen geest verwart en de harmonie zijnes levens
verstoort; zoo vind ik den meest waarschijnlijken
grond tot verkiaring van alle die wonderbare verschijnselen, althans die wij hebben medegedeeld, óf aan
de zijde des geestes 6f aan die der natuur, zonderee.
nigen invloed tegen, boven of buiten de natuur aantenemen, en zonder daarom evenmin Gods invloed op
het leven en de natuur .weg te redeneren. Ja zelfs zijn
voor mij de inwerkingen Gods van boven op den
mensch even zeker en klaar, als de natuurkrachten
van beneden en de wederkeerige werkingen der geestesgemeenschap in het menschelijke leven.
Even zeer wij derhalven in het groote rijk der natuur aan alles wet en orde willen hebben toegeschreven en in hetzelve niets langer voor wonder
aanzien, zoo is ook in het kleine natuurrijk, dat des
menschen, het eigenlijk wonderbare slechts in het
De Almagt Gods in
anthropologisch levensproces.
aan
de
eeuwige
harmonie, die
de natuur, gepaard
in de schepping heerscht, ook dan, wanneer het
heelal in tallooze vormen zich voor ons oog verwisselt, zij is het grootst, het onverklaarbaarst wonder,
waarvoor het menschdom in het stof gebogen, met
de Engelen verstomt, om neder te knielen en te
aanbidden.

--- *6 ---

§ 131.
Terugblik op de in

§ 92-95 opgenoemde

en voor wonderen geldende bloedingen en wondteekenen.
Ik heb door deze ontwikkeling de gronden van
mijne denkbeelden, overeenkomstig zulke begrippen
en beginselen, voorgesteld, die de proef der kritiek
kunnen doorstaan en geenen ingang gunnen aan invallen en al te ras opgevatte meeningen. Ten einde
ook nu weder ons op het ongegronde veld van veronderstellingen niet te laten voortslepen, ga ik over
tot eene korte beoordeeling van de wondervolle, en
door velen voor wonderen gehoudene verschijnselen,
welke in §§ 92-95 als met de godsdienstige extase
verbonden, zijn medegedeeld. De hoofdsom van die,
aan elkander -zeer gelijke verschijnselen, bij 3 zieke
personen waargenomen , is de volgende: 1) Zij allen hadden een ligchaam, dat van der jeugd af met
ziekten was behebt, die gaande weg toenamen en
in vreeselijke krampen ontaardden. 2) Alle drie bezaten reeds van der jeugd af een zeer vroom gemoed
en heerschende neiging tot godsdienstige beschouwingen, die door opvoeding in het lezen van ascetische
schriften gevoed en versterkt werd. 3) Alle drie kregen verrukkingen , met visioenen en gezigten vermengd.
4) Openbaarde zich bij alle drie liet zeldzame verschijnsel van bloedende wondteekenen aan haar ligchaam. 5) Ontwaarde men bij alle drie een zeer
geringe, en bij de laatste, gedurende langen tijd,
geheel geene behoefte aan voedsel.
De drie eerste bijzonderheden kan men na onze
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voorafgaande onderzoekingen voor verklaard houden.
Er is daarin ook verder niets wonderlijks, hetwelk
ook niet elders voorhanden is, en als zeer natuurlijk
voorkomt.
Zeldzamer zijn de twee laatste verschijnselen, welke men met meerder regt onder de wonderen zoude
kunnen rangschikken. Hebben wij echter volgens het
voorafgaande overal een' bepaalden regel te veronderstellen, en laat zich deze ook hier ligtelijk aanwijzen, ik kan dan ook hier geen wonder, d. i. geen
onmiddelijk, bovennatuurlijk werken, aannemen, maar
moet echter, om dit alles als regelmatig verschijnsel
voortestellen, het geheel eenigzins nader beschouwen.
§ 132.
It die visioenen en extasen is geen wonder.
Wat vooreerst het ziekelijk en zwak ligchaam betreft , het is eene zeer bekende ervaring , dat bij het
vrouwelijk geslacht, in den tijd der ontwikkeling,
zich ligtelijk krampen voordoen, die inwortelen en
duurzaam worden, als de oorzaak niet weggenomen
wordt, van welke die krampen eigenlijk alleen symptomen zijn. De grondoorzaken zijn: verstoppingen,
de stilstand der vochten in de ingewanden , in de klieren circulatieorganen van het zwak en teeder organismus, ook wormen. Hierin liggen de elementen van
de wanorde der gewaarwording in de zenuwen, van
de ongeregelde beweging in de spieren. Dat deze
toestanden echter in de bewuste gevallen werkelijk
plaats hadden, blijkt duidelijk uit de beschrijving
24
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zelve, en ik heb het door bijzondere nasporing in
alle deze drie voorvallen nog naauwkeuriger opgespoord. Even klaar is het, dat die grondkwalen in
alle de drie gevallen , deels door zeer gebrekkige en
verkeerde behandeling, deels door geheele verwaarloozing, nooit genezen, ja niet eens verbeterd zijn.
Gebrekkig moest de behandeling zijn in elk geval,
dewijl er geene aanhoudende, doortastende en doelmatige kuur, overeenkomstig den toestand in de omstandigheden, werd aangewend, en elke kuur weder
opgeheven, als de beterschap niet aanstonds volgde.
Bij DOMENICA LAZZARI is althans de behandeling geheel
verkeerd geweest; want met zoogenaamde krampstillende en prikkelende middelen zijn krampen niet te genezen, iets, dat helaas ! trots alle mislukkingen , in soortgelijke gevallen, bijna doorgaans beproefd wordt. De
arts, die haar behandelde, verhaalt het als eene bijzaak ex post , dat zijne patient in korten tijd bij de
100 wormen gebraakt had, waartegen niet het minste werd in liet werk gesteld. Bij voortduring van
de oorspronkelijke kwaal nemen de krampen toe, en
verschijnen in periodieke aanvallen steeds heviger,
als vormen van de zoogenaamde zenuwziekten. Vervolgens verwoesten zij liet spier- en zenuwstelsel geheel, zoodat de organen van den zin en de beweging dikwijls geheel aan de willekeur des geestes zijn
onttrokken. Daardoor~ ontstaat nu dat onzamenhangend spel in het zins- en bewegingstelsel ; dáár visioenen en derzelver verwisseling,, door middel der
phantasie, hier trekkingen en spanning of verlamming
in dezelver afwissoling en gevolgen , zoo als wij deze
reeds bij magnetische verschijnselen, en bij de zoogenoemde bezetenen hebben leeren kennen.
Van
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eenen bovennatuurlijken invloed der geesten bij deze
toevallen, die de zieken pijnigen en den toeschouwer verschrikken, kan dus gcene sprake zijn. Alles
gaat zeer natuurlijk in zijn werk, hoewel ook uitwcndige zielkundige prikkels, b. v. schrik, verrassende berigten, onaangename woorden en teekenen,
den storm plotseling kunnen te voorschijn roepen.
De godsdienstige betrachtingen van de bovendien
reeds van der jeugd af vroom opgevoede gemoederen, worden in den , door hunne ziekte veroorzaakten , geisoleerden toestand nog versterkt. liet medelijden, de gelijke stemming van anderen, en, wat
hier overal liet geval is, de godsdienstige medewerking van geestelijke leidslieden, draagt nog meer
daartoe bij en geeft aan de aanschouwing de rigting
tot innerlijkè gezigten. Daarom zijn dan ook de visign
gezigten van de heiligen en van den Heioenen
land de voornaamste. Deze wisselen echter ook af
met andere gedaanten cn wel menigmaal van zeer
hatelijk soort, b. v. die verschrikkelijke gedaanten,
die vreeselijke mannen , enz. Dit geschiedt, als door
krampen de hevige spanning en belemmering van den
omloop des bloeds, met de rustige extase afwisselt,
zoodat zelfs wezenlijke krankzinnigheid plaats grijpt,
als de visioenen voor wezenlijke zinsaanschouwingen
gehouden worden; als eene onnatuurlijke vrolijkheid
allerlei kinderachtige gekheid maakt, de bekendste
menschen onbekend zijn, en de spraak en het gevoel langen tijd verdwenen zijn, zoo als dit in liet
tweede boven opgenoemde geval wordt verhaald. Die
extatische toestanden zijn eclhter geene ware en duurzame soorten van verrukking. Daar is geene rust of
bestendigheid in de houding, geene herinnering an
24,,Gen
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de gezigten na het ontwaken, geene actieve kracht
der ontwikkeling en geen stellig naar buiten werken,
tot leering en verheffing van anderen op eenen hoo.
geren geestelijken trap. De aardsche lasten van het
ziekelijk ligchaam, de kramptrekkingen vergunnen
den geest geen vlugt en geene vrijheid, en dat zoude
eerst als teeken van eene bovennatuurlijke werking op
hen kunnen gelden. Alleen de phantasie behoudt
hare volle kracht, en schept zich beelden der aanschouwing in (de vrome gemoederen, die dan blijvende zijn, en in der daad eene plastische vastigheid
verkrijgen, die in het ligchaam staat uitgedrukt.

§ 133.
Geschiedkundige voorbeelden van

bloedingen en

stigmata.
Dat nu die bloedende wondteekenen regelmatige
verschijnselen zijn, volgt zoowel daaruit, dat zij niet
nieuw zijn, alsmede, dat gelijksoortige verschijnselen ook elders in de natuur voorkomen.
ROLEWINK verhaalt 1): » Zekere maagd, met name
te Ham, in Westphalen, heeft kennelijk de
STINA,
waarachtige wondteekenen van CHRISTUS lijden gehad op handen, voeten en in de zijde. Zij was eene
ten jare 1414 nieuw bekeerde juffer, en na verloop
van 15 weken, tegen het feest van het eerwaardig
sacrament , openbaarde zij dat teeken , ten aanschouwen
van twaalf getuigen , en voorspelde, dat hetzelve twee

i)

Fasciculiis tempor. Francof. 1584.
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uren later weder verschijnen zoude, dewijl zij het
niet aanstonds zagen, en zoo geschiedde het ook."
Eene Begijner non GEERTRUID, in Delft, baarde
door hare wondteekenen een groot opzien 1). Echter wordt er van haar verhaald , dat zij, vreezende
niet ootmoedig genoeg te zullen blijven, gebeden
had, dat deze onderscheiding -an haar weder mogt
worden weggenomen 2).
De heiligen legende verhaalt van 32 gestigmatiseerden. Inzonderheid werd de heilige KATHARINA VAN
SIEA met hare wondteekenen door de Dominicanen
tegen den stichter der orde van de Franciscanen,
FRANZ VAN ASSISSI, overgesteld.
Maar de bulle van
SIXTus den IV kende dat buitengewoon onderscheidingsteeken alleen aan den heiligen FRANCISCus toe. Volgens den oudsten levensbeschrijver FRANCIScus TwOMAs van Celano, was dit wonderbaar verschijnsel van
den volgenden aard 3). , Tijdens zich FRANciscus in
eene woestijn bevond, twee jaren voor zijn' dood,
(op het feest der verhooging aan het kruis),
zag hij , in een Goddelijk visioen, eenen man boven
zich, aan een' Seraph gelijk, met zes vleugelen , die
met uitgestrekte handen en zaamgebonden voeten aan
het kruis geslagen werd. Twee vleugels verhieven
zich boven het hoofd , twee breidden zich uit , om
te vliegen, en twee bedekten het geheele ligchaam.
Dit gezigt vervulde den knecht Gods met de hoogste
vreugde, evenwel wist hij niet, wat deze visioen

i) RAJNALDUS ad h. a. N. 79, S. 133vermischte Schriften, S. 98.
3) Legenda antiqua in actis Sanctor. T. IJ.

2) THOLUCK,
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moest beteekenen. Hij verheugde zich over den heerlijken aanblik van den Seraph, maar zijn toestand aan
het kruis en de bitterheid des lijdens verschrikten
hem. Bekommerd dacht hij na, wat deze visioen beteekenen mogt, en spande zijnen geest in; terwijl hij
nu te vergeefs naar de verklaring zocht en de nieuwheid van het gezigt hein diep bewoog, ziet, daar begonnen ook bij hem de teckenen der nagelen aan
handen en voeten zich te laten zien , welke hij bij
dien man, daarboven hemicn,
had waargenomen. Zijne handen en voeten schenen in het midden doorboord , zoodat het bovenste deel der nagelen in het
binnenste der handen en op (Ie oppervlakte van de
voeten gezien werd, de punten aan de tegenovergestelde zijde. Want die teekenen waren rond binnen
in de handen , langwerpig naar buiten, en er vertoonde zich een stukske vleesch, als de punt der nagelen teruggebogen, dat boven liet overige vleesch
uitstak. Desgelijks vertoonden zich ook de teekenen
der nagelen aan de voeten , en wel uitstekender, dan
het overig vleesch. De regter zijde gaf een steek van
de lans te aanschouwen, die menigmaal bloedde , zoodat de rok door liet heilig bloed werd besprengd.
0 1 hoc weinigen zijn verwaardigd, gedurende het leven des heiligen , die wonde in de zijde te zien. Zalig was ELIAS, die beide de soorten van wonden zag !
Nog zaliger RUFINUS, die ze met eigene handen aanraakte. De teekenen der nagelen openbaarden zich
nog bij den gestorvenen met de donkere kleur van
het nieuwe ijzer, en de regter zijde is rood geverfd
van bloed." Veel overeenkomst hadden deze nagelteekenen met die van DOMI. LAZZARI, bij welke de
zwarte vlckken in het midden van de handpalm vol-

maakt op den kop van eene breinaald geleken. Even
zoo luidt liet ook bij genoemden CELANo, » dat het
wel geene wonden der nagelen waren, maar lidteekenen, die de nagelen zelve uit de zwartheid van nieuw
ijzer overhouden."
Als een voorbeeld , aan dat van
KATH. EMMERICH gelijk , haalt LILLBOPP nog het volgende aan 1). » Dezelfde verschijnselen openbaarden zich
bij de niet lang nog verstorvene non MAGDALENA VON
IADAMAR, in wier hoofd nog bovendien het wondteeken van de doornekroon stond ingedrukt, waaruit
op goeden vrijdag bloed vloeide. Deze, naauwkeurig van wege de opzieners der gemeente onderzochte en behoorlijk bevestigde daadzaak vindt derzelver
verklaring in de opgegevene physiologische gronden.
Een ander voorbeeld van eene met bevindingenuit de
verte verbondene en buitengewone verandering des ligchaams is in het leven van den heiligen suso vermeld ,
die zich zelven de grootste kwalen oplegde en eens
dermate met een geesel trof , dat hem een ader sprong."
» Ten zelfden tijde ," lezen wij aldaar i. 18 , » en op
hetzelfde uur, waarop hij alzoo zich zelven sloeg , was
eene heilige maagd, ANNA geheeten, in eene andere
stad in het gebed. Deze werd in een gezigt naar de
stad gevoerd, waar h/I deze tucht aannam. De harde slagen ziet lde, erbarmd e zij zich dermate, dat zij
tot hem ging, en terwijl hij de arm had opgeheven,
om zich te slaan, onderkroop zij den slag , die haar
op den arm trof, zooals zij in dit haar gezigt waan de. Weder tot zich zelve gekomen, vond zij den slag
met zwarte bloedvlekken op den arm geteekend, als
of haar de geesel getroffen had. Zij droeg de kennelijke teekenen met groote smarten langen tijd."
I) t. a. pl. S. 160.
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§ 134.
Gelijksoortige verscky'nselen.

De nachtmerrie met

blaauwe vlekken en bloedingen door middel
van de verbeelding.
Gelijksoortige buitengewone verschijnselen zijn er
nog andere in de natuur, welke, naar gelang van
ineer bestendige of plotselinge krachtige werkingen der
ziel, blijvende teekenen en indrukselen in het ligchaam achterlaten. Bij grooten angst, vrees of schrik
ziet men wel eens de haren vergrijzen , en er zijn
voorbeelden van plotseling ontstane wondteekenen op
de huid, overeenkomstig met de gedaante der visioenen of voorwerpen van den schrik. Men heeft van
oudsher de ervaring gemaakt, dat de druk van de
nachtmerrie somtijds niet alleen blaauwe vlekken op
de huid, maar zelfs de kenbare gedaanten van de
vreesselijke droombeelden 'achterlaat. Want zulke personen droomen van een dier of monster, dat zich op
hunne borst nederlegt en het ademhalen dermate onderdrukt, dat zij met alle mogelijke inspanning geen
lid kunnen verroeren. Ten tijde van de heksen-geschiedenissen zijn dergelijke verschijnselen meermalen
voorgekomen, zoodat de geesten zeker: teekenen in
het ligchaam drukken. Zoo verhaalt dr. vAN DRUFFEL 1): » Ik ken iemand, die beweert, dat een geest,
dien zij op klaar lichten dag een eind wegs moest draen, haar blaauwe vlekken op den rug had ingedrukt,
welke zij later hier en daar aan vertrouwde lieden
vertoonde."
In de Blattern van PREVORST2) leest
i)

In het aangehaald berigt aangaaniide KArn. EMMERICH.

2)

Vierte Samml. S.

152.
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men: Een geloofwaardig vriend uit Moskau verhaalde aan den inzender dezes: Toen de Franschen in
den Russischen oorlog naar Moskau kwamen, ontmoetten een Kosak en een Franschman elkander in
eene stomploopende straat en vochten met elkaar.
Een inwoner van Moskau was in dezelfde straat gevlugt en konde er niet weder uit. Hij geraakte bij
het gezigt van dien strijd in doodelijken angst, en
toen deze voorbij was en hij naar huis wederkeerde,
bevonden zich op zijne armen en het overige ligchaam
dezelfde wonden, die de Kosak den Franschman gegeven had, zoodat hij bloedde en zich moest laten
genezen."
Een gelijksoortig verhaal deelt dr. PABST
mede in een geschrift over de extase 1) : » Geheel gelijksoortig en niet minder merkwaardig is de volgende daadzaak, ons door een allergeloofwaardigst gezag
gewaarborgd. De zuster van een' jeugdig man, die
als soldaat tot de spitsroeden veroordeeld was, ondervond op het oogenblik der executie, maar van hem
verwijderd en te huis, in het midden van de haren,
de slagen, die den broeder troffen.
Zij rilde en
beefde in eene soort van geestverrukking, totdat zij
onmagtig nederviel en te bed gebragt moest worden,
alwaar men ontdekte, dat haar het bloed van den,
als verscheurden, rug afliep." Van dien zeker iemand, die aan het graf van den abt PARIS in verrukking raakte, wordt verhaald, dat zich ten gevolge
zijner levendige voorstelling aan zijne handen en voeten roode plekken vertoonden.
De psychische werkingen van de moeder op de
vrucht behooren ongetwijfeld tot die soort van veri) Eiii Wort über die Ekstase, 1834, S. 19.
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schijnselen, zoowel ten opzigte der oorzaken, als van
de uitwerking. Immers worden de aandoeningen der
moeder in het ligchaan van liet kind verligcharnelijkt.
De ondervinding heeft hiervan te veel voorbeelden van
alle tijden opgeleverd, dan dat het noodig zijn zou daaraan meer dan even te herinneren. Zelfs bij de dieren worden soortgelijke verschijnselen opgemerkt;
want willekeurig draagt men zekere vormen, b. v.
kleur en gedaante, daardoor op de jongen over, dat
men de moeder de verlangde vormen en gedaanten
Dit is bij paarden en
bestendig laat aanschouwen.
door
veelvuldige proeduiven
en
hoenders
schapen,
ven bevestigd. Bij de paarden worden daartoe de
stallen met gekleurde doeken behangen , of de muren
met verwen, die men verlangt, bestreken. Hoenders en duiven broeden jongen uit, even zoo gekleurd, als men dezelve gedurende den tijd des broeijens geschilderde beelden voor oogen houdt. liet reeds
boven opgegeven middel van JACOB is een bijbelsch
voorbeeld uit Genesis, volgens hetwelk wij weten,
dat zich JACOB door middel van geschilde roeden eene zoo talrijke kudde van gevlekte en gespikkelde bokken, als loon bij LABAN, wist te verschaffen.

§ 135.
Niet alle deze verschjnselen zijn bedriegeljk ,
maar zij geschieden allen naarde wetten
der natuur.
Deze verschijnselen zijn geene kunstig voortgebragte bedriegerijen; zij zijn evenmin alleen in de

natuurlijke verhouding des ligchaams te zoeken. Aan
geesten zal men ze wel niet willen toeschrijven, en
even zoo min aan eene onmiddelijke werking van God.
Verre van wonderen verwijderd , zijn dezelve overal
zuiver physiologisch, waaraan slechts eene zielkundige
oorzaak ten grondslag ligt. De ziel is het onderwerpelijk voortbrengende, liet ligchaamn het voorwerpelijk
vormende, en wel van dat beeld, dat aan hetzelve
wordt voorgeteekend, en des geestes ideaal en oorspronkelijk beeld is. Immers een zoodanig beeld is
het altijd, hetwelk door de levenskracht des ligchaams
wordt uitgedrukt. ?u is het zeker hoogst merkwaardig, maar even waar, dat geen voorwerp, hetwelk
voor oogenblikken de uitwendige zinnen treft, in het
ligchaam stoffelijken vorm verkrijgt, maar dat dit
slechts door de beelden van den inwendigen zin geschiedt, die den mensch gedurende langen tijd en
onophoudelijk voorzweven. De inwendige zin treedt
door onophoudelijke uitwendige prikkels der zinnen,
of bij volledig gebrek derzelve, werkzaam op als gedaantevormend. Zoo kan men zich b. v. van langdurig ondervonden indrukken van de zintuigen, evenmin wakend als droomend, ontslaan. De dierlijke
ziel bootst derhalve door langdurig voor oogen houden en den blijvend geworden indruk van den inwendigen (droom) zin, den aan haar voorgestelden vorm,
onbewust van zich zelve, in de vegetatieve stof na.
En dit is dan niets anders, dan de vorm en de kleur
van het voorgehouden beeld, zoo als de droomende
ziel van iemand, die door nachtmerrie geperst is, of
van de in den moederschoot slapende embryo, alleen
de ruwe afdruksels van de zintuigaandoeningen in de
vegetatieve beelden der huid indrukt, of ook wel het
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plaatselijk vormingsproces, zelfs dat van een geheel
orgaan, onderdrukt.
Anders is het evenwel gelegen met den zich zelven bewusten mensch. Bij dezen worden niet meer
alleen de beelden van de uitwendige indrukken der
zinnen nagebootst, maar hier wordt de vormende
kracht nog daarenboven door een' geestelijk magtig
werkenden factor der phantasie versterkt. Zijn nu
de beelden der phantasie ideën, en is zij het, die
eigenlijk alleen denkbeeldige poëtische scheppingen
te voorschijn roept, zoo gebeurt het, dat zij in
hare levendigheid en bij gebreke aan eene, naar
buiten zich openbarende, werkzaamheid hare beelden bevestigt en somtijds op haar eigen ligchaam afspiegelt. Van daar de zoogenoemde fixe ideën, de
verbeelding van vreemde gedaanten en dieren in het
eigen ligchaam, van persoonsverwisselingen in krankzinnigen toestand. Van daar de afbeeldingen van
lang gefixeerde en in het bewustzijn gevoedde ideale
beelden op het ligchliaam. Hier heerschen overigens
dezelfde wetten, als bij de vorige gevallen, dewijl niets
dan de ideale factor er bijkomt. Bij de gebrekkige
bemoeijingen van den uitwendigen zin, heerscht de
inwendige in den slapenden toestand van de visioenen, van de gezigten en de extase,
dat stille,
zich zelve onbewuste, vormende leven, onttrokken
aan de willekeur en ongestoord in het, aan lijdelijke
rust overgegeven, ligchaam. Slechts de ideale gewaarwording tracht zich in de kiemende stoffen des
ligchaams als voorwerp plastisch aftebeelden. Want
het wezen van de phantasie , als dichterlijke, vormende kracht bestaat in' het verwezenlijken van de ideale
voorstellingen, in het daarstellen van plastische wer-
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ken, als nabootsingen van hare ideën, en daartoe
vermag des menschen geest zeer veel, ook over zijn
ligchaam. Nog voorbijgaand komt deze ideale gewaarwording in het ligchaam voor, uitgedrukt in de
mimiek; vervolgens in de gebaarden, en als de zielsaandoening dikwijls terugkeert en duurzamer wordt,
dan wordt ook de uitdrukking blijvend in de gezgtstrekken, in de plaatsing en beweging der ledematen,
en zoo volgt reeds hieruit de juiste stelling , dat het
ligchaam een onwillekeurige spiegel der ziel is.

,g 136.
limiek en gebaarden.

Gelaat- en ziekte

aanw']zende aandoeningen, als voorbjgaande of duurzame toestanden van het gemoed.
Openbaren zich nu echter door de mimiek en gehaarden meer de voorbijgaande denkbeeldige aandoeningen der ziel, en in de gelaat- en ziekte aanwijzende karakters meer de duurzame toestanden derzelve
op liet ligchaamn, deze laatste zijn dan ook meer algemeene uitdrukkingen van het gemoed. Zij zijn de
duurzaam geworden gemoedsstemmingen en driften,
van welke het ligechaam eigenlijk altijd de werktuigelijke uitdrukking is. Immers de neigingen en instinctmatige driften wijzigen de ligchamen in het gansche
dierenrijk, zoowel in aanleg als in derzelver gebruik.
De aandoening van een opbruisend gevoel openbaart
zich als een nevel, windhoos of onweder, voorbijgaande in het ligchaam. De duurzame gemoedstoestand
der neigingen en van de subjectieve zelfstandigheid
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groeit, als het ware, met liet ligchaam in een , en
aldus wordt het ligehaam eene bestendige uitdrukkingvan dezelve. Zoo openbaart zich b. v. de achterhoudenheid en vreesachtigheid over het algemeen met
eene meerdere zwakheid des ligchaams en derzelver
enkele deelen in liet bijzonder; - het stellig zelfgevoel en de moed in de kracht des ligchaams en in de
sterkere ontwikkeling van de enkele deelen , iets , dat
zoowel bij de diereni, als bij de inenschen het geval
is. Het zwakke dier verbergt zich of slaat op de
vlugt, het krachtige treedt in zelfgevoel moedig op,
en deze moed , dit gevoel van eigen kracht is menigmaal op eene merkwaardige wijze liet dierenligchaam
ingedrukt, zoo als ik dit voor 20jaren uitvoeriger heb
aangetoond 1). Als b. v. ARISTOTELES, in zijn boek
over de dieren, verhaalt, dat eene hen eenen haan
overwon, en zij, uit de voorstelling van deze zegepraal, kam en lellen van een haan bekwam, dan is
toch wel niet dc voorstclling der overwinning de oorzaak van den wassenden kam en de lellen van den haan
geweest, maar hare kracht en moed waren de oorzaken van hare overwinning, en dit nog onbewust gevoel van zich zelve versterkte haren moed, waarvan
liet uitwendig tecken in den kam en de lellen van den
haan zigtbaar werden. De enkele voorstelling van
den haan, welke de hen zonder kracht en aandrift
niet had , zoude haar geene overwinning, kam en lellen hebben gegeven. Evenmin als het eene zwakke
vrouw gelukken zal, de overwinning over den sterken
man te behalen en door de enkele voorstelling het
x) Beijträge zur Seelenkunde der Thiere in NASSE's
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krachtig ligchiaam en den baard van den man te krijgen, zaken, welke de krachtige, mannelijk gebouwde
virago reeds buitendien bezit en door moedige uitoefening van krachten nog kan vermeerderen. Deze
vormingen, als afbeeldingen der ziel, zijn echter alle
minder gevolgen van den inwendigen zin , dan van een'
donkeren algemeenen toestand des gemoeds ; en de
scheppende pliantasie, die van liet gemoed alleen de
warmte, maar niet het licht ontvangt, werkt hier
minder zelf werkzaam mede, gelijk zij dan ook , als
ideale kracht , aan alle dieren ontbreekt. Het gebied der
phantasie strekt zich over den lichtkring van beelden
en voorstellingen uit en hare voortbrengselen zijn dan
ook meer lichtbeelden van den inwendigen zin.

§ 137.
Ferschil tusschen de indrukken des gemoeds
en der voorstellingen van de phantasie.
Een belangrijk onderscheid heeft er plaats tusschen de gewrochten van de indrukken des gemoeds op
liet ligchaam en die der voorstellingen, door middel
van de phantasie. De eerste zijn algemeener, bepaalder, duurzamer, deze veel zeldzamer, onbepaalder, meer veranderlijk. Dit heeft zijne oorzaak in
de minder aan afwisseling onderhevige, en bijzonder
in het wakend leven voortdurende en voortwerkende
toestanden van het gemoed. De beelden der phantasie zijn vlugtiger voorblijgaande, en hebben, bij de
wakende werkzaamheid van de uitwendige zintuigen
en in de verstrooijing van liet dagelijksche leven,
geene magt. De voortbrengselen van de phantasie zijn
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inwendige nachtbeelden. De genius des geestes schept
slechts zijne, aan de idealen des te volkomener beantwoordende werken, hoe ongestoorder hij verbonden is. Van daar deszelfs veelvuldige zinnebee!den,
dewijl den inwendigen ziener minder de dagelijksche, dan de oorspronkelijke beelden der voorwerpen
verschijnen, symbolen, die voor den dagelijkschen
mensch onverstaanbare raadsels zijn. Zoo is het met
den dichter en iederen waren kunstenaar, en het
komt daar van daan, dat dichters en groote kunstenaars, zoo menigmaal ware droomers, naauwelijks
weten, wat rondom hen in de wereld gebeurt, dat
zij geene regte wereldkennis bezitten, en daarom die
bekende geniestreken maken. Zoo is het ook wezenlijk deze inwendige dichter-genius, die in den droom,
in de visioenen en de geestverrukking zijne inwendige
voorstellingen monstert en zich dan daaruit zijne vormen kiest. Maar gelijk hij zelf geregeld is, zoo zijn
ook zijne vormen veranderlijk, bij die snelle afwisseling van de objectieve voorstellingen in het gewone
leven en in den droom. De phantasie heeft geen
tijd bepaalde, duurzame vormen te maken, en dit
gelukt haar dan alleen, als de voorwerpelijke beelden
vaster staan en ideale, geestelijke voorstellingen zijn.
Slechts de rust en het ideaal vermogen de phantasie
te binden, maar dan wordt zij ook de scheppende
moeder van die wondervolle vormen der kunst, en
van die beelden op haar eigen ligchaam.
Deze voorstellingen zijn echter licht- en gehoorbeelden, zeldzaam zijn de overige lagere zintuigen van
de dierlijke huishouding voorwerpen van de voorstellingen, dewijl het zuiver ideale zich slechts aan den
gehoor- en den lichtzin aankondigt. De hersenen zijn
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voor alle voorstellingen de camera obscura en het weer.
klinkend werktuig. Zi zijn de oneindige vlakte in
eene gevouwen wereld opgerold, en geenl, eenmaal
te voorschijn gedragen , beeld verdwijnt in dezelve,
ook als liet niet aitijd zigtbaar en hoorbaar verschijnt;
iets, dat van de omstandighcden afhangt, al naar de
verschillende punten, hoeken en vlakten van die vouwen of van boven door het geestelijk idee , of van
onderen door eenen ligchameljken prikkel, tot gewaarwording gewekt worden. En dit kan dan beide weder meer in ééne riating en gefixeerd of van
vele zijden en beweeglijk geschieden.
De toebrenging en afleiding der zinnebeelden tot
en van de hersenen geschiedt door middel der zenuwen , als de stralen en lichtdragers van de hersenen,
en wel in diervoege, dat de reflex der afleiding op
het ligchaam willekeurig van de hersenen bij de gehoorbeelden op de spraakorganen, en bij de gezigtsbeelden op de huid overgaat.
Daaáár klinkt in het
terugkaatsend werktuig der stem de inwendige genius, - naar buiten bij den dichter en den dichtenden zanger, onmiddelijk bij den sprekenden droomer;
hier verschijnt het inwendig gezigtsbeeld bij den idealen schilder niet uitwendig op de oppervlakte van
de eigene huid, even zoo min bij den gewonen helderziende, dewijl tot teekenen en schilderen meer tijd
van rust en vreemde stof noodzakelijk is, maar de inwendige indruk der gewaarwording is zoo hevig, dat
de afglans als het ware door de hevige vaart een onduidelijk beeld krystalliseert, even als bij de nachtmerrie. En hier ligt nu de knoop tot oplossing van
dat wonderverschijnsel der wondteekenen.
25
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( 138.
De voorstellingen van de phantasie zijn levendiger,
scherper, dan de uituendig zinnelijke, de gezigtsbeelden zi'n duurzamer dan de vlugtige gehoorbeelden.
Men dient in de eerste plaats te bedenken, dat de
innerlijke beelden , welke de phantasie voorstelt, veel
levendiger en scherper geteekend zijn, dan de objectieve beelden der wereld, die door middel van de or.
ganen der zinnen van buiten tot ons komen. Daarom
werkt ook de levendige ideale voorstelling van het
kunstgenie zoo magtig op het gemoed, dat elke uitwendige prikkel, daarmede vergeleken, onmagtig blijft.
De geniale meester in de muziek is zoo vol van inwendige harmonie, dat hij de toonen en melodiën niet
slechts op het instrument weder geeft, tot verrukking
der toehoorders, maar dat hij ze, ook wanneer hij
doof is als BEETHOVEN,

op de noten overdraagt , zoo-

dat ze, schoon door eene derde hand gespeeld, nogthans hart en gemoed aangrijpen in derzelver kracht
en volheid , terwijl de grootste mechanische vlugheid
van den virtuoos ons koud laat, verstoken van den
inwendigen genius. De geniale schilder heeft eene
zoo levendige voorstelling van zijne idealen , dat zzijne
beelden alleen eene waarachtige kunstwaarde bezitten, vergeleken bij de kopiën, die het uiterlijke nabootsen, hoe vlijtig en getrouw zij ook zijn uitgevoerd. En toch vertoont ons zulk een beeld, op
de uitwendige stof van linnen met verwen voorgesteld, nog slechts eene zwakke schaduw van het inwendig en oorspronkelijk beeld in de ziel. De in-
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druk van eenen levendigen droom blijft zoo diep gevestigd, dat men, ontwaakt zijnde, het droombeeld
nog duidelijker voor oogen heeft, dan de voorwerpen
der werkelijkheid.
De krankzinnige is zoo vast van
zijne voorstelling overtuigd,
dat geen uitwendige
indruk der zinnen magtig genoeg is, om hein daarvan te bevrijden, en men is reeds half weg gevorderd
in de genezing, als men slechts nu en dan zijne
fixe voorstellingen met andere, van uitwendige voorwerpen kan verwisselen.
» De droom," zegt JEAN
PAUL , » schept met zijne levendige inwendige beelden
der gewaarwording , in het ijsselijke zoo wel als in
het schoone, veel magtiger dan de ervaringen. Dezelve gaat de gezamenlijke ervaringen verre te boven
en baart ons hemel, hel en aarde te gelijk; ja ik
werd menigmaal in droomen met gezigten en vooral
met oogen aangeblikt, wier hemelscle bekoorlijkheid
ik op den lagen aardbodem der wezenlijkheid nooit
gezien had, en van welke mij alleen het beeld der
voorstelling overblijft."
De gezigtsbeelden zijn lichtbeelden van de ruimte,
en daarom ook duurzamer, dan de gehoorbeelden des
tijds, welke geene zigtbare gedaanten achterlaten,
noch door den klank, noch door de echo, hoe sterk
en menigmaal dezelve herhaald worden. De indruk
van een v-oorwerp , dat welligt vernietigd wordt, bezit geen duurzarnen toon der voorstelling, even min
De
als de klankfiguur van CHLADNI in het zand.
geest toch wil den toon niet zien, maar hooren. Maar
het gezigtsbeeld kleeft aan de stof, die uitwendig beantwoordt aanlihet inwendig en oorspronkelijk beeld
der voorstelling, als het eenmaal eene plastische gedaante verkreeg, alwaar het dan op de plaats onbe25"
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weeglijk gefixeerd ook van buiten zigtbaar wordt voor
den onvoorwerpelijken beschouwer, even als liet dit
den onderwerpelijken van binnen uit is. De wijze
echter, waarop de plastische vorming van het beeld
zelf geschiedt, is van den volgenden aard.

§ 139.
De plastische afbeelding van gezigtsbeelden
op het ligchaam volgt eenen natuurlyken regel.
Wij hebben aangetoond, dat tot de vormingen
der phantasie eene ongestoorde rust vereischt wordt,
die den inwendigen genius voor uitwendige invloeden beschermt ; dat de voortbrengselen van dezelve,
als beelden van den inwendigen zin, over het algemeen beelden des nachts zijn; dat eene levendige
phantasie, als vormende genius, de stof tot zijne
werken voornamelijk uit ideale voorstellingen ontleent , welke echter van duurzame vastheid dienen te
zijn; en eindelijk, dat de inwendige beelden der
voorstellingv van liet gezigt de grootste en blijvende
En hierin zijn dan alle
levendigheid behouden.
geestelijke grondstoffen opgesloten tot daarstelling en
ontwikkeling van de vermelde wondteekenen. In alle
die gevallen toch is, bij eene buitengewone prikkelbaarheid van zenuwen, eene ongestoorde rust op te
merken, verwijdering van omgang en de buitenwereld, stilzwijgendheid en onverschilligheid omtrent de
dingen der wereld, voortdurende ontbering, zelfs van
de gewone voedingstoffln. De gezigten en voorstellingen zijn inwendige aanschouwingen des geestes,

-

3S9

de denkbeelden van den Verlosser en zijn beeld zijn
de voorwerpen van uitsluitende en voortdurende betrachting. En zoo zijn dan ook de uitwerkselen in
het uitwendig beeld op de huid de afspiegeling van
die aanschouwingen van den inwendigen zin. De
phantasie is zeer levendig, ja zelfs enthusiastisch wakker. De beelden der voorstelling b. v. van dien stralenden jongeling met den krans en de doornekroon,
welke K. E. met heilige geestdrift op haar hoofd
drukte; de zoo levendige voorstelling van den stervenden Heiland op vrijdag , dien zij met bloed bevlekt
voor zich hangen zag; dat zij, aan eene stervende
gelijk, met koud zweet op haar ligchaam, begon te
rogchelen, zijn zoo levendig en onverdelgbaar , dat dezelve alle andere indrukken verdonkeren, en woord
en daad alleen daarop betrekking hebben. Maar die
afbeelding zelf is het gevolg van een physiologisch
proces. Het geestelijk element is slechts het scheppend beginsel, liet ligchlaan geeft de stof, om te ontkiemen, en dan hebben wij te letten op het hersengestel, als de camera obscura, de zenuwen als de stralende lichtdragers en de plastische stof, die in het
bloed begrepen is.
Het wezen nu van de phantasie is het vormen en
scheppen van nieuwe gedaanten uit de beelden der
voorstelling. Wel ontstaan die beelden uit de gewaarwordingen des ligchaams even zoo menigvuldig,
welligt nog menigvuldiger in het gewone leven en in
de droomen, als uit de ideale aanschouwingen des
redeljken geestes. Maar in deze gevallen zijn het
even zeer levendige ideale voorstellingen. Al het bovenzinnelijk ideale wil zich in het zinnelijke vormen
Zijn wordt schijn , ja men weet eien nabootsen.
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genlijk alleen in zoo ver iets van het inwendig oorspronkelijk beeld - het oorspronkelijk zijn (urseyn)
als het afbeeldsel, de schijn , ons daartoe henenleidt
In het: bijzonder poogt de geest zijne levendige gezigtsbeelden in de ruimte als openbaring des lichts
daartestellen, hetgeen reeds in den droom gebeurt,
dewijl het gezigt bij de voortduring der indrukken ook
Zoo weerkaatst het
wakend het heerschende is.
geestelijk beeld zich uit de camera obscura van de
hersenen, als de algemeene verzamelplaats van alle voorstellingen, door middel van de lichtdragende zenuwen òp de oppervlakte van de huid, geheel overeenkomstig de physische wetten, volgens
welke lichtbeelden op ondoorschijnende ligchamen
zich verligchliamelijken. Het deel, van hetwelk het
gezigtsbeeld der ideale voorstelling ontleend is of afgeleid wordt, is ook het deel, werwaarts, bij de volheid en energie van den inwendigen zin, de afleiding
en terugkaatsing op de spiegelvlakte der huid geschiedt
door middel van de zenuwstralen , die als licht- en
electriciteitsgeleiders, de teekendragers, de griffelen
zijn en de penseelen, waarmede de genius het beeld
van de aan het gezigt beantwoordende plaats voor oogen stelt. Het verbindend materieel , de olie met de
verwstof, levert het lijdelijk en plastisch bloed, waaruit alle organische vormingen des ligchaams te voorschijn komen. In der daad is het eene soort van
ontlading van den glans en de volheid van de inwendige aanschouwing uit de hersenkas. Want de hersenkameren zijn, zoo als JEAN PAUL te regt zegt, de
ooftkameren niet slechts van de door de zinnen geplukte, maar ook van de door den geest gedrevene
vruchten. IJet is eene soort van nieuwe ligchamelijk
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opstanding van het in den geest gezaaide zaad, even
als het behouden en onderhouden slechts eene bewaring is , tot dat eene gunstige gelegenheid het zaad
uit de kiem tot ontwikkeling brengt en drijft. Dat
nu echter de weerkaatsing van het inwendig beeld
voornamelijk op de uitwendige huid geschiedt, heeft
eene natuurlijke oorzaak. De gevoelszenuwen, gelijk ook de gevoelszin, zijn tegengesteld aan de gezigtszin; gevoelsindrukken zal men zien, en gevoelsgewaarwordingen gaan innerlijk, niet in smaak,
reuk- of gehoorbeelden , maar in gezigtsbeelden
Bij magnetisch helderzienden
over en omgekeerd.
neemt de gevoelszin door middel van de huidzenuwen soms het vicariaat op zich van deszelfs tegengestelden gezigtszin, en er is geene plaats aan de uitwendige huid, waarmede somnambulen niet gezien
hebben. Boven hebben wij verder door aanhaling van
gelijksoortige voorbeelden gezien, hoe door geestelijke
indrukken afbeeldingen op de uitwendige huid geschieden, en de geschiedenis der geneeskunst levert
veelvuldige voorbeelden, dat op zekere plaatsen van
de huid, enkel door scherp op dezelve gerigte gedachten van wonden, dezelve werkelijk ontstonden. Hierin
ligt ook de reden, waarom zulke afbeeldingen niet
op inwendige deelen en huiden ontstaan. Dewijl de
tegen den gezigtszin overgestelde huidzenuwen zich
niet in de inwendige deelen verbreiden, en de zenuwen daar eene andere hoedanighcid hebben, daarom
kan ook de afleiding van de inwendige voorstelling
niet naar de inwendige deelen plaats hebben; want
even als het beeld, zielkundig gesproken, uitwendig
gezien -wordt, zoo leiden ook de zenuwstralen den
bloedstroom naar die plaats van de lichtweerkaatsing,
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waar het beeld dan plastisch , in liet peripherisch
bloednet geteekend, wordt daargesteld. Tegenover
het centrum staat de uitwendige omtrek, en de gevoelszenuw slaat niet ter halver wege aan, gelijk de
geleider van de electriciteit, dewijl de pool of tegenstelling ontbreekt, uitgenomen echter bij eene belemmering, b. v. door onderbinding enz., waardoor dan
echter niet de normale gewaarwording en een beeld
op de oppervlakte, maar een ziekelijk gevoel en eene
opzwelling zoude ontstaan. Buitendien heeft er in het
geheele ligchaam geene zoo innige betrekking tusschen
het zenuw- en vaatstelsel plaats , dan in het net van
de bloedvaten op de peripherie des ligchaams.
Nadat nu echter liet gemoed en hart door de
voorstellingen der phantasie verwarmd en verwijd worden, drijft dit laatste zijnen bloedstroom in trageren
of volleren loop naar de plaats van het brandpunt.
Op de feestdagen van den Heiland, op den dag der
kruisiging des vrijdags, zal de voorstelling levendiger
en het gemocd meer geroerd zijn, en zoo wordt dan
op zulke tijden ook de bloeding ligter te verklaren,
welke reeds buiten dat naar de natuurkundige wetten
der vegetatie en van de vegetatieve herstelling een
periodiek karakter aanneemt, zoodat liet wel denkbaar is, dat eenmaal eene zoodanige dikwijls wederkeerende bloeding later periodiek, en voornamelijk
naar de tijdsorde van de maan wederkeert, welke
vooral bij het vrouwelijk geslacht eene zoo bestendige
regelmaat houdt. Dat zulke verschijnselen zoo zeldzaam voorkomen, daarvan ligt de reden daarin , dat
alle die voorwaarden zoo zeldzaam zamen gaan. De
natuur des menschen is bovendien ook niet zoo georganiseerd , dat zulke zeldzame spelingen tot eenen be-
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stendigen regel kunnen worden, hoewel dan ook de
elementen van de zielkundige zijde gegeven zijn.

§ 140.
Verklaring van die wonderbare toevallen.
De hier beproefde physiologische verklaring is welligt nieuw, maar geenszins het gevoelen, dat de wondteekenen eene natuurlijke oorzaak hebben. Reeds in
de dertiende eeuw heeft de vervaardiger van de gulden legende, JAcOBUS DE VORAGINE, onder de vijf
oorzaken der wondteekenen van den heiligen FRANS
VAN ASSSI,

in de eerste plaats de gloeijende phanta-

sie opgenoemd, aan welke hij bij zijne extasen, voornamelijk in de laatste jaren van bestendige krankheid,
was overgegeven. Desgelijks heeft PETRARCA de stigmata van den heiligen FRANS toegeschreven aan zijn
verhoogd , plastisch godsdienstig gevoel. Zelfs theologen hebben dit gevoelen niet buitengesloten en o.
a. zegt LILLBOPP 1): » Intusschen is reeds bij vele anderen dit aan het wonder gelijkend verschijnsel waargenomen, zonder dat het voor een eigenlijk wonder
gehouden werd. Meestal waren het vrouwen , die aan
hysterie , wanorde in organen van de onderbuik leden,
bij welke het geëxalteerd gemoed in het levendig gevoel van haren ziekelijken toestand en in de betrachting
van JEZUS lijden op het eigen ligchaam plastisch terugwerkte. Wie de mogelijkheid van zulk eene psychische werking loochenen wil, moet vooraf de ervaring
loochenen, dat het opgewekt gevoelsleven van zwan.
i) t. a. pl., s. 164.
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gere vrouwen op de vrucht van haren schoot eenen
beslisten invloed heeft. Reeds de Spartanen kenden
deze kracht der imaginatie op de gedaante der kinderen; daarom bragten zij hunne vrouwen gedurende de
zwangerschap slechts in de nabijheid van schoone voorwerpen, en de Spartaansche ligchaamnsvormen dienden den beitel van eenen PHIDIAS, PRAXITELES en DIXx'PPos tot verwezenlijking hunner idealen.
In liet
vrouwelijk geslacht, hetwelk zich bovendien tot den
aardschen pool des bestaans, het leven des gevoels
meer henen neigt, is gedurende de zwangerschap het
leven en bewegen des geestes in donker onduidelijk
gevoel tot den hoogsten trap gestegen, en het extatisch gevoel herschept niet alleen de zuivere gedachte
in plastische gedaanten van de phantasie , maar werkt,
dewijl hetzelve het stoffelijke is aan den geest, op
stoffelijke wijze en bootst zijne werking en indrukken
ook in het ligchaam in plastischen vorm na. Is nu
deze werking van liet gevoelsleven op de vrucht in den
moederschoot niet te ontkennen, dezelve moet dan
ook in andere gevallen van het verhoogde gevoelsleven worden aangenomen.

§

141.

A rAn
De spelden en naalden van M2ni~
MNöRL hebben niets vreemds.

De :spelden en naalden, waarmede de in § 94 vermelde
gekweld was, gaven ook aanleiding
MARIA VAN MÖORI
tot allerlei zeldzame vermoedens. Mij komen deze
plagen niet eens vreemd voor, veel minder begrijp
ik, hoe het daarmede niet rigtig zoude zijn toege-
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gaan. Wie iets zoekt, zegt NOVALIS, zal twijfelen.
Reeds is over soortgelijke verschijnselen vroeger (zie
§ 83) gesproken, en ik vind er niets vreemds in,
dat men in vertrekken van vrouwen dikwijls overvloed
aantreft van spelden. Maar die andere dingen dan?
die glasscherven, die nagels, dat paardenhaar, die
spitse beentjes, die men haar uit den mond en het
hoofd nam ? Men wist niet, hoe deze zoo natuurlijke en algemeene zaken in haar kwamen. Maar liet
raadsel schijnt mij uit het berigt zelve oplosbaar. De
zieke beweerde namelijk, dat er afschuwelijke mannen bij haar stonden, die haar deze voorwerpen voorhielden , en haar uitnoodigden, om ze aan te nemen.
Wie waren deze mannen ? Beelden des waans, want
de goede MIARIA was dermate verward, dat zij met
vonkelende oogen en uitgestoken tong uitriep: » Ik
breng mij zelve om; ik ben buitendien verdoemd;
ik ga met deze mannen voort." Zij scheurde zich
handen vol haren uit het hoofd en wilde uit het
venster springen, enz. Wat is wel natuurlijker, dan
dat zij deze voorwerpen, die haar in haren waanzin
door die mannen werden voorgehouden, zelve tot zich
nam. Van een eigenlijk geestenspoken komt ook
verder in het verhaal niets voor, dan dat eens de
biechtvader de zwarte kat meende te hooren, die
gedurende de jichtaanvallen van de kranke, en ten
tijde dier vreeselijke mannen, uren lang aan het
venster zat. Indien dit vermoeden toch wel niet
gelden kan, uithoofde van de drie maanden, gedurende weike die plaag aanhield , terwijl de ijihoofdigheid voorbijgaand was, dan geeft de zieke ons
zelve de ontknooping van het raadsel. Want als zij
in haren verrukten toestand verscheiden dingen voor-
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spelde en met de heiligen konde spreken, dan zeide
zij ook: door gebed, gehoorzaamheid,
kruisiging
van mij zelve en vasten, heb ik overwonnen! Maar
die groote schotspijker,-die uit den linker voet kwam
en na verwijdering van welke zij van hare verlamming bevrijd werd en de vroegere vaardigheid weder erlangde? Het moge zeer in het oog vallend
voorkomen , dat na dien val op den 3 Mei , op den
weg uit de kerk , de geheele linkerzijde en de linker voet verlamd werd, dat die verlamming over de
vier maanden duurde, en na verwijdering van den
spijker verdween. Mlaar nog vreemder komt het mij
voor, dat men de verlamde, na den val, niet onderzocht, en dat men haar, zelfs maanden lang, onverbed, in smarten en wonden op den rug liet lig.
gen. Veel minder mag echter de gissing verwondering baren, dat de zieke, toen zij op den 3 Mei, door
bovengenoemde gedaanten verschrikt, in nieuwe aanvallen van jicht verviel en naar huis gesleept moest
worden, dien spijker zich heeft ingevallen en dat
daarop die verlamming en die pijnen zijn ontstaan,
welke na verwijdering der oorzaak ook terstond weder ophielden, zoodat zij de vorige vaardigheid weder kreeg.

5 142.
Het vasten van

DOMENICA

LAZZdRI.

Eindelijk behoort dat lang vasten en dat gemis
van behoefte aan voedingsstoffen tot de vreemde verschijnselen.

KATHARINA

en

MARIA

VAN

zeer weinig, maar toch iets.
beiden is de toestand der ziekte van dien aard,

Bij
dat

XaRL gebruikten

EM3R1ERICH
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dezelve niet eens wonderlijk voorkomt. Want dewijl bij
voortdurende ligchamelijke rust, en werkeloosheid van
de organen der spijsvertering, slechts weinig stof
verteerd wordt, waarbij nog de gewoonte en de
zeldzame sedes gerekend kunnen worden, zoo zijn
deze voorbeelden geheel niet zeldzaam. Er zijn, zoo
als wij ook op § 83 gezien hebben, voorbeelden van
weken en maandendurend vasten in overvloed, en
reeds HASER heeft eene opgave van voorbeelden van
groote onthouding van voedingsmiddelen opgegeven 1),
zoodat het veeleer bevreemdt, dat men, in dit opzigt zoo ongeloovig, KATHARINA EMMERICH weken lang
heeft kunnen bewaken.
Maar wonderbaar is de sinds 1834 , en dus 7 jaren durende algeheele onthouding van voedsel bij
DOME ICA LAZZARI , maar ook dit geval is niet eenig
in de geschiedenis 2). LETANDI verhaalt 3), dat in eene
stad , ten jare 1726 , een vroom meisje de laatste
7 jaren voor haar dood geheel geen voedsel gebruikt
had, behalve op de zondagen van het Avondmaal des
Heeren.

De bisschop

HUGO VAN LINCOLN wilde dit

wonder niet gelooven, en liet daarom vijftien dagen
lang het meisje opsluiten en naauwkeurig bewaken,
waaruit bleek, dat zij gedurende dien tijd werkelijk
niets had gebruikt. Zij had een gezigt, wit als lelien,
met rozenrood overgoten, ten teeken harer maagdelijke reinheid en kuischheid. Dit zoude een merkwaardig, met dat van L. geheel overeenstemmend,
geval wezen , want ook deze gebruikt sinds 7 jaren,

1) Elementa physiol. T. VI. Lausann. p. 168.

2)

Getuige

nabij Delft.

ENGELTJE

VAN DER

3) De antiquitatibus Brittannicis.

VLIES,

te Pijnakker,

VERT.

Vol. 3, p. 337.

398

S

--

volgens de berigten, niets, dan wekelijks het Avondmaal, en mij werd mondeling verhaald, dat eenmaal
de geestelijke, na 8 dagen de hostie onverteerd op de
tong vond, zoodat hij haar weder moest wegnemen.
Alle deze voorbeelden van langdurige ontbering werden
overtroffen door het vasten van den zaligen NICOLAAS VAN

die <gedurende 20jaren , behalve het sacrament des Avondmaals, noch spijs noch drank tot zich
nam. Hier zal het ter regter plaatse zijn aantehalen, wat LILLBOPP als geestelijke daarover zegt 1).
Dat twintigjarig vasten heeft de apostolische stoel voor
geen wonder verklaard ; een merkwaardig bewijs van
hooge gestrengheid en voorzigtigheid, met welke die
stoel in de canonisatie der heiligen te werk gaat.
Voor zulk een geval zijn de volgende algemeene criteria bepaald, volgens welker volledig zamentreffen
en alzijdige bevestiging het opperhoofd der kerk eenen
casus inediae voor een wonder verklaart. 1) Wordt
de geschiedkundige daadzaak op het naauwkeurigst
onderzocht, of zoodanig een vasten in den opgegeven
tijd waarlijk voorgevallen en onafgebroken voortgeduurd heeft. 2) Moet het vasten een gewrocht zijn
van een vrijwillig besluit. liet mag niet voortgekomen zijn uit voorafgaande ziekte, dewijl de kerk in
dat geval hetzelve voor geen wonder houdt, omdat
men voorbeelden heeft, dat een ziekelijke toestand
in de organen van de onderbuik eene veeljarige
inedia ten gevolge heeft. 3) Het einddoel moet zuiver godsdienstig wezen. 4) De vastende moet zich
gedurende den geheelen tijd wel bevonden hebben.
5) Mag hij de andere goede werken niet verzuimen,
tot welke hij anders verbonden is, dewijl zulk een
DER FLUE,

1) t. a. p. s. 18r.
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vasten , hetwelk daartegen een hinderpaal is, Gode
niet kan welgevallig zijn , zoo als reeds de heilige
HIERONIUs ons daarop opmerkzaam maakt. Eindelijk 6) zijn de deugden en zeden van den vastenden
naauwkeurig gade te slaan. Zoo voortreffelijk ook het
leven en de wandel van den zaligen broeder NcoLA.AS
was, toch kan zijne twintigjarige inedia voor geen wonder gehouden worden, dewijl dezelve aan het tweede
kenmerk niet beantwoordde.
lij vastte, zegt de
Jezuit van Lucern, PETRUS HUGO, in de Biographie
van den zaligen, welke hij ten jare 1636 te Freyburg schreef 1) , reeds van der jeugd af 's weeks vier
malen, en verwijderde zich van de storende indrukken der zinnelijke dingen, zoodat eene buitengewone
onthouding hem eene tweede natuur werd.
Destijds, toen hij zich in de eenzaamheid begaf,
overviel hem gedurende het gebed, bij nacht, een
diepe slaap, en het kwam hem voor, als of een helder licht hem bestraalde , waarna hij ontzettende maagpijnen bespeurde. liet was hem, als of iemand met
een mes in zijn ligchaam sneed en de ingewanden er
uit rukte. (Hlij had derhalve eene ontsteking in de
maag.) Van dat uur af aan , (1467) tot het einde
zijns levens, (1487) nam hij geen de minste spijs
of drank tot zich, en had hij geen' honger of dorst.
De daadzaak van het vasten werd naauwkeurig onderzocht. Krachtens openbaar raadsbesluit liet men hem
eene gansche maand lang door talrijke manschap bewaken, en toen men niets bedriegelijks aan hem ontdekte, hief men deze soort van belegering op. De
i) Deze is docr de Bollandisten in de Acta Sanctorui,
Toni. 3, Mart. 398-439, opgenomen.
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lijfarts van den aartshertog SGlmUND, BURKARD VON
HORNEK,
die hem grondig onderzocht, bevestigde de
daadzaak. De wijbisschop THOMXS, dien het onderzoek was opgedragen, kwam in de cel van den zaligen en vroeg hem, na een langdurig gesprek over
geestelijke dingen , welke deugd hij voor de Gode welgevalligste hield ? NIcoLAAS antwoordde: gehoorzaamheid. Daarop haalde de bisschop lagchend een stuk
brood en eene portie wijn te voorschijn en zeide: zie
mijn broeder, hier is wijn en brood, hetwelk de gehoorzaamheid u voorlegt , neem , eet en drink , om in
den hemel het loon der gehoorzaamheid te ontvangen.
En de dienaar Gods gehoorzaamde bereidwillig, gebruikte een weinig brood en wijn, hoewel de maag
het weigerde aan te nemen. Maar terstond daarna
overvielen hem zoo vreeselijke maagpijnen (even als
LAZZARI toen hem een stukje suiker en een weinia brood
werd toegediend, en na de asa foetida-pillen) dat de
bisschop zelf verschrikte en hem om vergeving bad,
dat hij hem aan eene zoodanige proef had onderworpen.
OTTO, graaf van Sonnenberg, bisschop
van Constanz, bevestigde eveneens, als ooggetuige,
het merkwaardig verschijnsel van een twintigjarig vasten.

JOHAN V. MULLER 1) zegt van hem :

»liet is nog bij zijn leven onderzocht, wijd en
breed verhaald, door zijnc tijdgenooten aan de nawereld overgeleverd en zelfs na de geloofsverandering
als bewezen aangenomen , dat broeder CLAUS in deze
eenzaamheid, tot in het twintigste jaar, zonder eenige
andere spijze geleefd heeft , dan welke hij eens per maand
i) Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
5 Bd. 2 Cap.
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in liet sacrament va het altaar genoot. Het was
echter geen gewrocht van een vrij besluit, zoo als
zijn vasten, maar kan als onmiddelijk gevolg van die
maagkrampen, aan welke hij ook onder een lijden
van 8 dagen stierf, worden aangezien. Hij zelf sprak
er van als van eene eigenschap, niet als van eene
verdienste; hij hield het ook voor veel grooter, zijne
vrouw te kunnen verlaten, dan spijze en drank te
derven" 1).
Als bewijs, zoo vervolgt LILLBOPP,
haal ik nog dat Beijersch landmeisje aan, hetwelk,
bij onderdrukte regeleri, juren lang noch spijs noch
drank tot zich nam. De onderste extremiteiten waren haar tot aan de borst als verstijfd en gevoelloos ,
waarom zij ook bestendig het bed mocst vermijden.
Voor eenige jaren werd zij, door wegneming van
het organisch gebrek, door eenen geschikten geneesheer gelukkig hersteld.
Nadat L. nog andere voorbeelden opgeeft, zegt
hij van KATHARINA EtIMERICII cn MAGDALENA VAN HADAMAR:
,Menigmalen gelijken zij geheel op psychische somnambulen. Hare geëxalteerde in verrukking overgaande toestand des gemoeds vocrt haar,
terwijl het ligchamelijk organismus in den slaap rust,
de menigvuldigste plastiqche gedaanten van het gevoels-leven voor de aanschouwing , weshalve zij aan
naderen omgang met goede of booze geesten gelooHare slaapaardige voedsellooze toestand naven.
dert aan den winterslaap van sommige dieren , b." v.
van de bruine beeren , de murmeldieren, zwaluwen,
de colibri, en van vele ainphibiën, bij welke, tegelijk
i) Vergel. ook FORTUNIUS LICETUS de his, qui diu vivunt sine alimento. Padua i61i 1. 3.
2G
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met de algeheele ophefing van de uitwendige en inwendige levensbeweging, de levensvatbaarheid , met
volkomene ongeschondenheid des ligchaams, wordt onderhouden. Aangaande de overige ligchamelijke eigenschappen van den zaligen NICOLAAS zegt nog JOH. v.
M
iLLER : »hij was een ongemeen hoog opgewassen,
welgevormd , door ouderdom niet gebogen man. Maar
het waren slechts beenderen, die door den kastanjebruinen huid bedekt werden. Overigens was hij gezond, ging dagelijks uit en bezocht zijne verwijderde
vrienden. Merkwaardig is het, dat zijn biograaph
ook zijne gave vermeldt, om zoo wel verborgene als
toekomstige dingen te weten.

§ 143.
FerCklaring van de periodieke bloedingen ult physiologisckh en psychologisch oogpunt.
Na zulk eene beoordeeling van dit onderwerp,
ondernemen wij wel niets, dat gewaagd kan heeten,
als wij de bedoelde daadzaak , even als alle die andere opgenoemde verschijnselen, geheel natuurlijk beschouwen. Tot daarstelling van een wonder ontbreken
hier het 2de en 4de criterium , hetwelk de Apostolische
Stoel zelve daartoe noodig verklaart. Ook is het niet
noodig de opgegeren verklaring van dien godgeleerde
aantevullen, dewijl hier zoo veel gelijkheid plaats
heeft met NICOLAAS VAN DER FLUE, ook in pathologisch opzigt. Maar ofschoon alles natuurlijk toegaat , en
de zieke zelf geen opzien baart, om iets wonderbaars
te schijnen , niettemin is het een hoogst merkwaardig, ja wondervol geval, zoo als mijns weten s geen
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tweede is bekend geworden. Dat toch de zieke bij
eene geheels onthouding van voedingsmiddelen, bij
alle weder, des zomers en des winters, ja zelfs bij
dertien graden koude, slechts ligt toegedekt, in de opene
kamer ligt en op deze wijze haren toestand nog het
best verdraagt , is inderdaad wonderbaar. Hoewel haar
physisch leven eene beweginglooze en amphibiensoortige vegetatie, en de geringste beweging, zelfs
het spreken, reeds inspanning is, toch waakt de geest
en is helder van bewustzijn. Ook de pols slaat, hoezeer mat, en de beweging is niet volstrekt weggenomen, zoodat het ook met den schijundood niet is te
vergelijken. Maar nog- vreemder dan dit alles is het
periodieke bloeden van de wondteekenen. Dat het
natuurlijk toegaat , heb ik reeds aangetoond, maar
van waar de herstelling, als zij inderdaad geheel niets
gebruikt, en werkelijk bloed wordt afgezonderd.
Gelijk wij reeds boven (§66) gezien hebben, dat
de extatische zieners onder de Brahmanen in de lucht
en de zon zonder voeding hun leven rekken , zoo
schijnt ook hier de zuurstof der lucht alleen het matte levensvlammetje te voeden. Daarom sluit de zieke
ook nooit het venster, om den zuiveren balsem van
de opene lucht des hcmels in te ademen. Desgeljks
is ook de zuurstof het verwarmende beginsel, hetwelk
in de koude des winters door het ademhalen de warmte onmiddelijk in de aderen stort en wel in grooter
mate met de koude lucht en het open venster.
Reeds SENNEBIER 1) beweert, dat het licht, het
geestelijk deel der zaden en vruchten vormend , ook

i) Ueber deii Einflusz
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den mensch zelven als aetherische stof tot voedingsmiddel dient, gelijk hetzelve als warmte, aan concrete stoffen verbonden, in de elementen der dierlijke
ligchamen overgaat. Doch wij mogen ook wel met
hetzelfde regt van het geestelijk standpunt de veronderstelling maken, dat de geest, in zich zelven gekeerd,
eene subjectieve met God vereenigde krachtverkrijgt
in de afgescheidenheid van de wereld, aan welke hij
geen deel neemt , en het aardsche hulsel , hetwelk
denzelven, even als eene dunne Isissluyer, nog ten
voorhang dient, zamen te houden. Vermag nu de
geest zoo veel naar buiten te werken, om daardoor
de bovennatuurlijke kracht van zijn wezen te bevestigen, zal men denzelven dan de, betrekkelijk slecht s
geringe, kracht over hetgeen hem naast omgeeft , zijn
eigen ligchaam betwisten ? Gelijk de geest zich in deze
vrome zielen in zijn subjectief zelfbewustzijn slechts
in de aanschouwing van God verdiept en het gemoed
slechts in de dienst der liefde staat, onbekommerd
om het schouwspel en het rijk dezer wereld , zoo leeft
eigenlijk ook het lichtorgaan der hersenen, hetwelk
weinig stof behoeft, nog in deszelfs inwendige frischheid, en helpt het levensvuur door middel van de
zenuwen in het bloed en het zwakke aardsche lijf
onderhouden. Zoo mag de grond van die edele uitdrukking, des gezigts in de verrukking misschien ook
wel gelegen zijn in deze dubbelde soort van vergeestelijking, daar er als het ware eene geestelijke en ligchamelijke lichtsontwikkeling plaats heeft. Immers
gelijk zich de geest in het bovenzinnelijke verheft,
zoo geven de hersenen door hare zenuwen licht van
zich uit, en de terugbuiging gaat het eerst naar den
spiegel des gezigts , welke tegen dien pool overstaat.
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Dat reeds in § 66 aangehaald lichten des gezigts heeft
op deze wijze dan ook tevens eenen objectieven natuurlijken grond. Het vreugdevol en glansrijk gevoel
op het gezigt van verrukten, en dat schijnsel, dat
het hoofd omstraalt, vindt derhalve, voor de waarschijnlijkheid van zulk eene veronderstelling , eene bevestiging in de natuurkunde.

SS144.
Bet lichten van het gezig verklaard uit
de betrekking van de polariteit.
Men heeft het hersen- en zenuwstelsel uit verschillende gronden het verligchamelijkt licht geheeten, en
gelijk het licht de positieve factor is tegen over de negatieve zwaarte, zoo is het zenuwstelsel de positieve
factor tegen over het overig negatief ligchaam der aarde in het algemeen en de spiervezelen in het bijzonder. Nu staan beide deze factoren des levens als polen, die elkander tegenover staan, en in de verschillende vormen verdeeld zijn, tot elkander , gevolgelijk als
electrieke verhoudingen, tusschen menigvuldig afwisselende spanningen en wederzijdsche opwekkingen.
Bij levende wezens is het het subject, dat positief bepaalt,
en de bepaling, welke van hetzelve uitgaat, verkrijgt
hare rigting door middel van de zenuwen, welke door
den voortdurenden levensvoortgang ook de voortdurende polariteit met de negatieve factoren onderhouden, in de spanning echter aan wisselingen onderhevig zijn, even als de electrieke werkingen in de natuur, zoodat de positieve of de negatieve factor de
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heerschende is en de betrekking van de magten ongelijk kan zijn.
Ingeval nu de positieve factor de heerschende is,
zal hij ook, in de vereeniging gekomen, niet volledig
zich oplossen en buiten liet organismus gaan. Dit
heeft werkelijk plaats bij die diersoorten , bij welke
de ontwikkeling van de wederzijdsche organen niet
gelijkmatig is, b. v. bij de electrieke visschen, die
een zoo groot en magtig zenuwstelsel bezitten, dat
het zich even als eene galvanische batterij laadt ; daarentegen zijn de spieren zoo weinige, zoo zwak
en bleek ; daarenboven ontbreken de extremiteiten,
waardoor geene regte betrekking van beide polariteiten plaats heeft. Van daar, dat de werking van die
electrieke visschen zich tot op eenen niet geringen afstand uitstrekt, op menschen en dieren , zoodat daardoor zelfs schokken en verlammingen ontstaan. Iets
gelijksoortigs heeft er plaats, hoewel dan ook in geringe mate, bij de alen, en FR. IHUFELAND 1) vindt
de oorzaak van het phosphorieke lichtgever, der visschen, de betooverende werking van den aanblik der
slangen , en de hevige werking van hun vergifl, alsmede het lichtgeven van vele wormen ten tijde van
de paring, in de opwekking van de electriciteit, die
buiten hun ligchaam is voortgebragt
Hierdoor is nu verklaard, hoe de hersenen als
middenpunt van het zenuwstelsel, al naar derzelver
inwendige kracht, als positieve factoren door middel der
zenuwen naar de peripherie of naar de grenzen van
derzelver polariteits-organen werken. Eene zeer groote mate van hersenwerkzaamheid zal zich dus onfeili) Ueber Sympathie s. 30.
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baar naar buiten openbaren , en als de positieve factor in liet zwakke, onwerkzame ligchaam over het algemeen, en bij de geheel werkelooze negatieve spieren
geenen toereikenden tegenstand vindt, om zich te vereffenen, dan zal deszelfs belemmering zich naar buiten openbaren. Daaruit zijn de electrieke werkingen
bij vele menschen, b. v. het knappen en vonken afgeven
der hoofdharen , als naastegeleiders der electriciteit verklaarbaar. Nu is in de extase, en vooral in de ware
extase, het hersengestel in eene bovenmatige intensieve spanning, het geheele ligchaam echter en het
spieratelsel in eene passieve rust, dat door den wil
Er moet dus
ook geestelijk niet bewogen wordt.
eene afleiding, van eene zoo intensieve ontwikkeling van
de licht-electriciteit plaats vinden, en deze zal dan
voornamelijk ook uit hoofd en gezigt uitstroomen,
hetwelk zich als eene electrieke werking of een lichten openbaart. Volgens eenige schrijvers is liet licht
liet naaste vehikel van het levensbeginsel, en vooral
bij menschen wordt hetzelve als organische aether in
de hersenen zelfstandig en erlangt in dezelve zijne
hoogste ontwikkeling. Volgens deze theorie wordt het
dan verklaarbaar, dat de somnambulen in hunne hoogere aanschouwingen menschen en hunne organen,
hoofd , oogen, vingertoppen enz. op verschillende wijze zien lichten ; en de glans der heiligen , het lichten bij
stervenden zoude eene magtige aetherische uitstrooming van de lichtstof wezen, even als bij chemische
ontbinding van dierlijke uitwerpsels phosphorieke vloeistoffen, b. v. bij menschen een lichtend zweet,
wordt opgemerkt.
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Overgang tot het volgende.
Na aldus de menigvuldige, aan het magnetismus
verwante verschijnselen, bijzonder die het laatst opgenoemd zijn en gewoonlijk slechts van het theologisch standpunt worden beoordeeld, tot eene bepaalde levenswet te hebben teruggebragt, geloof ik, hoewel dan ook geene voor allen voldoende verklaring,
toch de overtuiging gegeven te hebben, dat het
doorgaans eene voorbarige dwaling is, in elk ongewoon verschijnsel een wonder te zien. En ten andere, dat men bij alle zoodanige verschijnselen tot
dwalingen vervoerd wordt, als men zich aan de enkele bijzondere toestanden, zonder naauwkeurig onderzoek van derzelver historische waarheid, houdt;
alsmede, wanneer men niet eerst derzelver oorzaken
op natuurlijke wegen opdiept en dezelve liever voetstoots aan bovennatuurlijken invloed toeschrijft. Zijn
nu verder door de vorenstaande onderzoekingen reeds
vele raadsels opgelost, die minder onmiddelijk tot
het gebied van het magnetismus behooren, ik ga dan
nu tot de nadere oorzakelijke bevestiging en verklaringen van de verschijnselen van het magnetismus
zelf over. Ten behoeve daarvan , zal ik eene korte,
natuurkundig-wijsgeerige inleiding laten voorafgaan,
volgens welke de regelmatigheid, ten minste van de
algemeene physische verschijnselen van het magnetismus, door korte, daaruit af te leiden gevolgtrekkingen, zal worden voor oogen gesteld.

