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S146.
Verschillende verklarin-gein.

Op

verschillende wijze heeft men getracht de dierlijk-magnetische verschijnselen te verklaren, al naar
men op dezelve physische of psychische wetten toepasto en alzoo aan dezelve een' louter ligchamelijken
of louter geestelijken invloed toeschreef, of ook
naar mate men meer lette op de physische wederkeerige werking, of op de psychische verschijnselen.
Voorts zijn er verklaringen , die meer het materialismus, en anderen, die meer het spiritualismus nabij komen. Tot het eerste helt zelfs MESZM ER over,
terwijl hij iedere wederkeerige werking wil hebben
verklaard uit zijnen aëtherischen stroom, uit de
oorspronkelijke deeltjes der grondstof en uit de wederkeerige uitstroomingen eener fijne vloeistof, die
het wereldruiin vervult en de grondstoffen der ligchamen binnendringt. Op verschillende plaatsen in
zijn stelsel verstaat hij onder dien stroom de zuivere
beweegkracht, die aan het vuur zou verwant zijn.
De meeste Fransche schrijvers hebben eene min of
meer dergelijke atomistische verklaring gegeven van
het magnetisch rapport. BARB.RIN en VILLARS ech1
II.

---

2--

ter sloegen reeds juist den tegenovergestelden weg
in." Deze namen een' louter geestelijken invloed aan
en schreven alle werkingen aan de ziel toe; ook
PUYSEGUR beweerde 1),
dat de grond der magnetische verschijnselen de menschelijke wil is. Hiermede
stemt ook DELEUZE in 2). Desgelijks beweerde NAsSE 3), dat de magnetische invloed louter van geestelijken aard is. lHet Stokholmnsche genootschap 4)
verklaarde de magnetische wonderen als gewrochten
van bovennatuurlijken invloed der Engelen en Geesten; nagenoeg alzoo de nieuwere mystischlie school 5).
De Duitsche natuur-philosophie daarentegen gewaagt
van dynamische polariteits-verhoudingen , en schrijft
de magnetische krachten noch aan louter physischen
en materiëlen , noch ook alleen aan psychischen
invloed toe, daar zij geene volstrekte scheiding van
stof en idee aanneemt, omdat het werkelijke, van
eeuwigheid geestelijke met d-e stof gelijk en in waarheid één bij haar is. Ook F, HUFELAND verdient
bijzonder bij de verklaring der magnetische verschijnselen .genoemd te worden 6). Anderen nog nemen
tot verklaring der magnetische ligchaams- en zielsverschijnselen de toevlugt toteene fijnestof: devether
van EULER , ook wel levensgeest en zenuwgeest genoemd. Deze ather wordt als actief voorgesteld;
1) Iecherches, experiences et observations etc. sur l'homme
dans I'état da somnambulisme, Paris 1811.
2) Histoire critique du magnetisme animnal, Paris 1813.
3) Archiv fiir den thierischen Magnetismus von ESCHENMAIJER,
3 St.
4) Lettre de la Socité exégétique de Stokholm adressée *
la Société des amis de Strasbourg, 1778.
KIESER und N'ASSE,, 1 B.,

5) J. J. V. MEIJER, Blätter
Sammlung, Francfurt, 1818.

fLir höiere

Wahrheit

cet.,

erste

6) Teber Sympathie. WErIAR 1811, Und zweite Auflage, 1822.

-3---

die de physische en psychische werkingen op een afstand overdraagt, die alles doordringt en verlicht,
ook zelfs ons eigen ligehaam; die de iniddelaar is
tusschen geest en stof, tusschen kracht en gevolg,
ja als absolute vetherische zelfstandigheid, als een
wereldsather opgegeven wordt. Tot de verdedigers
dezer aethertheorie behooren: JUNG STILLING, JEAN
PAUL,

G.

HERDER ,

IMEIJER

1),

KLUGE ,

enz.

KERNER ,

PASSAVANT,

J.

A.

ESCHENNAIJER beproeft eene na-

tuur en zielkundige verklaring. Eerst neemt hij eene
organische tlither aan en dan verklaart hij bijzonder de physische verschijnselen naar den grondslag
eener verdeeling der zielsvermogens, als wanneer hij
hoofdzakelijk aan het gevoel den boventoon geeft 2).
Ook WEBER geeft eene dynamisch-psychische verklaring, terwijl volgens hem ligchaam en ziel beslissen bij den mensch, welke de cenheid dezer twee
tegenovergestelde wezens is 3).
( 147.
Tweeledige verklaring der ligckaams- en zielsverschjnselen , volgens natuurkundige en zielkundige wetten.
Daar wij den mensch beschouwen als een wezen,
zamengesteld uit ligchaam en geest, die wederkeerig
1) Naturanalogien, oder die vornehmstcn Erscheinungen des
animalischen Magnctismus, Hamburg und Gotha, 1839.
2) Versuch, die schcinbare Magie des thierischen Magnetismus
aus physiologischen und psychologischen Gesetzen zu erkliren.
3) Der thierische Magnetismus, oder das Geheimnisz des menschlichen Lebens aus dynamisch-psychiselen Kräften verstíindlich gemacht, Landshut 1816.

-

4

-

op elkander werken en blkander bepalen , daar de
magnetische verschijnselen, zoowel in" het ligchaam
als in de ziel hare oorzaken vinden , en het magnetismus deswege als voorwerp eener ondervindelijke
na'vorsching in het rijk der natuurkunde en in dat
eener redelijke zielkunde te huis behoort, zoo is het
natuurlijk gevolg, dat wij voor ons zoo wel eene
physiologische als psychologische verklaring zullen geven der reeds door ons als physische en psychische
opgegeven verschijnselen.
In de eerste plaats dus
willen wij beproeven, bij de natuurkundige verklaring
eene algemeene verhouding en wederkeerige betrekking daar te stellen tusschen alles, wat in de natuur
bestaat, en in liet bijzonder tusschen de menschen
onderling; voorts zullen wij de physische verschijnselen dezer onderlinge verhouding naar de algemeene
polariteitswetten, zoo als het rapport, de sympathie
de slaap en de kritische voorvallen, naar physiologische wetten ophelderen.
Daar evenwel de verschijnselen van het helderzien niet volgens physische wetten plaats vinden, zoo
zullen wij in de tweede plaats aan de psychischmagnetische verschijnselen door eene zielkundige verklaring het wonderbare trachten te ontnemen.
Alzoo hopen wij tot eene zekere volledigheid te
komen, daar wij de zaak van twee zijden en uit
een tweeledig oogpunt zullen toetsen, zoowel naar
de uitwendige als naar de inwendige psychologische
kennis der natuur. Zoo verklaart de eerste de verschijnselen der ligchamelije wereld naar de wetten
der beweging, en naar de verhoudingen van ruimte en
tijd; de laatste daarentegen de gewrochten der geestelijke krachten en derszelver verhouding onderling,

--

--

en tot de ligehamelijke wereld naar den verschillenden toestand en de strekking derzelve naar buiten, die
van tijd en ruimte niet afhangen.
De uitwendige en inwendige natuurwetenschap
zullen elkander op die wijze zusterlijk verstaan, en
elkander wederkeerig aanvullen. Zoo zal het raadselachtige en wonderbare in de natuur des te gewisser verdwijnen, en alle verschijnselen, zoo ook de
magnetische, een' oorspronkelijken band erlangen en
opheldering vinden als wijzigingen van verwante en
bekende verschijnselen.

§ 148.
De natuur in haar geheel.
Door de natuur, oorspronkelijk door God geschapen, omvatten wij met onze gedachten, in natuurkundigen zin, de oneindige menigvuldigheid van alle
verschijnselen, de gedurige, rustelooze verwisseling
van eindige gewrochten op eene oneindige wijze,
het eeuwige formeren, ontstaan en vergaan, de oorzaak van al wat daargesteld is, en de daargestelde
werken tevens. Alle die oneindige en tallooze gewrochten, voortbrengselen en verschijnselen, die uit
den steeds zwangeren schoot der natuur het aanzijn
erlangen, zijn opgesloten in het begrip van het geheel, -hetwelk, als eene ondeelbare eenheid, niet
veelvoudig kan worden gedacht of uitgesproken.
De natuur is wegens hare eenheid in wezen derhalven 'ondeelbaar,
onbegrensd, oneindig; wegens
de menigvuldigheid harer gewrochten en vormen is
zij evenwel begrensd, deelbaar en eindig. Trouwens
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alle voortbrengselenr zijn buiten en nevens elkander,
maar in wezen zijn zij in elkander en zich onderling gelijk (homogeen), alleen in vorm zijn zij zamengesteld en ongelijk (heterogeen).

S149.
Tijd en ruimte zsjtn vormen der natuur.
De beweging en hare wetten.
Daar de natuur bestaat in een' eeuwigen omloop
van vormen, worden en vergaan, zoo levert tevens
deze gedurige verandering en verwisseling der dingen
liet begrip van dentijd. Alles toch, wat zich vormt,
treedt in den tijd en is eindig. De tijd is derhalven een uiterljke vorm van het leven in de natuur, en do st~ veranderingen ~de vorm van hetgeen leeft, zich beweegt en opvolgt. De ruimte is
de tegenovergestelde vorm van het bestendig netens
en in elkander zijn; de vorm van hetgeen stil staat,
het onbeweeglijke. In de ruimte verschijnt de natuur als eene wereld , die alle verschijnselen omvat,
waarin alles, liet algemeene zoo wel als het bijzondere, tot éénheid is verbonden; waarin in ieder individu het geheel, en wederkeerig in ieder geheel het
individu aanwezig is.
Tijd en ruimte zijn bij gevolg in de natuur zelve
zelfstandig; en in zooverre de natuur als eenheid in
een' eenwigen omloop, of als veelheid in hare eindige vormen en gedaanten door ons beschouwd
wordt, verkrijgen wij het begrip van den eeuwigen
tIjd (eeuwigheid), en van den veranderlijken eindi.
gen tijd, of van de oneindige en plaatselijke ruimte.

-
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Terwijl dan tijd en ruimte als tegenovergestelde
vormen elkander werkelijk doordringen in het leven
der natuur, zoo bieden zij ons vereenigd een' derden vorm, en ,deze is de beweging, de krachtsontDe beweging derhalve is, even zeer als
wikkeling.
tijd en ruimte, betrekkelijk op het eeunwige en oneindige of op het tijdelijke en eindige. Zij is eeuwig
of tijdelijk, oneindig of eindig en van de natuur
zelve onafscheidelijk. De natuur is het perpetuum
mobile, en beweeggrond van ieder tijdelijk natuurwezen, dat zich als individu onderscheidt van de
beweging eens anderen, en door deszelfs beweging
ook de beweging van anderen veroorzaakt. Overigens is die beweging der natuurwezens òf meer inwendig onzigtbaar òf uitwendig zigtbaar en verschillend in doel en strekking, spoed en maat.

S 150.
De bestemming der natuur en de wederkeerige
belrekking der individuen.
De bestemming der natuur is het voortbrengen
en te voorschijn roepen dier oneindige reeks van natuurgewvrochten, die allen als individuen haren oorsprong vinden en met, door en na elkander zich bewegen in het heelal; die allen als gedeelten en leden
der gemeenschappelijke natuur eigendommelijk zelfstandig de gemeenschappelijke natuurtrekken en de
vormkracht in zich dragen. Als loutere gedeelten
kunnen zij !let geheel niet zuiver daarstellen , omdat
ieder afzonderlijk natuurwezen eindig, afhankelijk
en beperkt is, en omdat ieders bijzonder aanzijn al-

leen in en met het algemeene leven der natuur kan
bestaan; daar alle wezens in de natuur, die hun
eigen leven met zich dragen, dit slechts vermogen
voor zoo verre zij deelen van h]et geheel zijn.
Wanneer derhalve zoodanig afzonderlijk natuurwezen, na zijne ontwikkeling te hebben bereikt, als
iets eindigs weder vergaat en alzoo zon en aarde
(als gedeelten der natuur) haren wissen ondergang
tegen snellen, zoo blijft niettemin de natuur zelve
in haar geheel onwankelbaar bestaan, desgelijks hare
eeuwige scheppingskracht (§ 148). leder oogenblik
mogen tallooze wezens het aanzijn derven , gelijktijdig worden ook weder tallooze geboren.

§ 151.
Levensbegrippen.

Oorspronkeljk leven,

leven in

de natuur , individueel leven.
Het oorspronkelijke leven (das Urleben) is God.
Hij is het leven en het licht van eeuwigheid. De
natuur echter in hare duurzame beweging en in hare
vormen is het leven in uitgestrekten zin dek woords ; in
beperkter zin kenmerken wij de verschijnselen der individuele natuurwezens door het begrip des levens.
Het leven is daarom bestendige openbaring der
eenheid door de menigvuldigheid, en deswege eeuwig;
maar nooit blijvend en stilstaand, steeds aan verandering en verwisseling blootgesteld.
Van sijn tot zijn gaat steeds het leven voort,
De vormen wiss'len zich in andere vormen om;
Des worde het gewrocht verstoord,
Vernietigd wordt het nooit in Godes heiligdom.
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In de natuur is geen stilstand.
De oplossing
slechts der bepaalde vormen en werkzaamheden wordt
in de gewrochten der natuur onder het begrip van
den dood verstaan: ook hier evenwel in den strengsten zin des woords geen dood, omdat de oplossing
der individuën slechts schijnbaar en blootelijk een
terugzinken is in den algemeenen schoot der natuur,
en ieder slechts sterft, om op nieuw geboren te worden en in eene andere gedaante weder te verschijnen. Nergens is vernietiging, overal slechts overgang en verwisseling.

S152.
Organismus en levenskracht. De zon.

Wat is

het volmaaktste organismus?
Daar in het leven der natuur alle de deelen tot
elkander in verbinding staan als middel en doel, en
werkzaam zijn door de haar bezielende levenskracht,
zoowel tot eigen onderhoud als tot het voortdurend bestaan van het geheel, zoo stelt zich de natuur aan
ons voor als een oneindig drijfwerk, organismus,
hetwelk, als een behoorlijk zaamgevat en in zich
zelf besloten geheel, zoowel om zich zelfs wille , als
ook ten behoeve van alle overige deelen, door eigen
kracht zich in beweging en werkzaamheid stelt. De
natuur is de volmaaktste en hoogste, de oorspronkelijke bewerktuiging (Urorganismus). Organisatienoem
ik daarom de hoedanigheid van een wezen in de
natuur, dat voorzien is van eigendommelijk leven
en van vormdrift, krachtens welke alle deelen van
hetzelve zich onderling wederkeerig voortbrengen,
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onderhouden en vereenigen tot een gemeenschappelijk
doel. Organen zijn deelen van het geheel, in het
organismus wel levend op zich zelve en voor het
geheel werkzaam, maar, van hetzelve losgerukt, ongeschikt om te bestaan en om zich zelve te onderhouden. Het volmaaktste organismus is datgene, wat in
de verschillendste vormen met de meest harmonische
vereeniging der organen de grootste kracht tot bereiking van deszelfs einddoel ontwikkelt.
Ieder deel der natuur is derhalven een organismus, in zooverre liet eene eenheid vormt, die voortdurend uit haar zelve zich in verscheidenheid en menigvuldigheid ontwikkelt; deze hare menigvuldigheid
nu zijn de organen, de werktuigen, die tot het organismus behooren, en de in haar zich openbarende
werkzaamheid , beweging, kracht (§ 149) is het leven.
Al wat in de natuur is , is dus organisch, maar dan
eerst openbaart het het karakter, dat het organisch
is, als hct zich door eene meer bepaalde beweging
kenmerkt, en eene grootere menigvuldigheid van deelen uit deszelfs eenheid ontwikkelt, zoo als b. v. de
mensch boven de dieren, dieren boven de planten,
deze boven de voortbrengselen uit liet delfstoffelijk
rijk enz. Alle deze, ofschoon zelfstandig en individueel gevormd, staan echter onder elkander in onverbreekbare verbindtenis, zoodat alle lagere organismen afhankelijk zijn en alleen bestaan door het
geheel, in de allereerste plaats echter in vereeniging
met die leden, waartoe zij als deelen van hunne
geslachten het naast behooren.
Zoo is b. v. buiten het oorspronkelijk organismus
der natuur in hare eenheid de zon liet volmaaktste
organismus. Zij omvat in zich de planeten, en al wat
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daarop is en leeft, als onmisbare nevenwerktuigen , en
vormt met dezelve één stelsel. Die allen kunnen alleen bestaan in gemeenschappelijke verbinding met
het gansche zonnestelsel. De zon zelve zou zonder
de planeten noodzakelijk moeten vergaan , zoo wel als
het hoofd , dat van den romp gescheiden is en deszelfs zintuigen en' bewegingskrachten derft.
Hieruit volgt tevens, dat ook het zonnestelsel geen
onafhankelijk organismus is, maar met andere natuurstelsels in verband staat; dat ook de zon een deel is
der natuur en geenszins het hoogste , waaruit alleen
alle leven uitvloeit ; dat de zonnen , even als alle wezens in de natuur, eindige voorwerpen zijn, die ontstaan, maar ook vergaan, enz.

§ 153.
De planelen ; de mensce ; het dier; de planten
Na de zon mogen wij'de planeten noemen, als
hebbende door derzelver beweging om de as haar zelfstandig individueel leven; zij hebben echter door de
zonnebaan hare afhankelijkheid van de zon, als het
kind van de moeder. De lichtstralen zijn haar gelijk
de navelsnoer, waardoor zij voedsel, kracht en zegen
erlangen. Uit hare eigendommelijke eenheid ontwikkelen en baren ook de planeten weder op hare wijze
nieuwe organismen, waarvan onze aarde de onmiskenbare bewijzen ons voor oogen stelt. Op haren
bodem staan daar de dieren en de planten als eigendommelijke organismen voor ons, maar ook deze staan
als kinderen der aarde zoowel onderling als met hare
moeder in onafscheidelijke betrekking en in afhanke-
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lijken toestand, zoodat het ééne organismus, b. v. een
dier, niet kan bestaan, zonder het ander of zonder de
plantenwereld of beiden , zonder de aarde zelve.
Ieder eigendommelijk organismus der aarde bestaat
weder uit organen ; hoe meer organen het ontwikkelt
en hoe volmaakter deze werktuigen zijn, des te zelfstandiger en volmaakter is het organismus. Zoo is
het dier, dat uit vele en volmaaktere organen bestaat,
zelfstandiger dan de planten, die door eenvoud van
bouw reeds neigen tot ineensmelting met het algemeene organismus der aarde; zij verraden het reeds door
het klemmen en wortelen in den moedergrond. Het
bewerktuigde of organische, wanneer het een gedeelte
uitmaakt, is niet meer in hoogeren zin zelfstandig,
b. v. de knokken aan ons ligchaam, het blad aan
den boom enz. Eindelijk noemen wij onbewerktuigd
al wat inwendige levenskracht mist en iedere vrije
zelfontwikkeling derft, zoo als de voortbrengselen der
kunst, de mechanisch opeengestapelde natuurgewrochten, zoo als steenen en metalen enz. ; hetwelk evenwel ook slechts te verstaan is in engeren meer gewonen zin, omdat alle deze dingen toch eigenlijk
organische voortbrengselen zijn, ja zelfs onder gunstige omstandigheden weder bewerktuigde kunnen worden, daar toch in allen eene eigendommelijke inwendige beweging of kracht en alzoo leven aanwezig is.

§ 154.
Positieve en negatieve kenmerken.
Alle organen en organismen, zoowel hoogere als
lagere, in stof en wezen één, maar allen in vorm

-
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onderscheiden, dragen, als afdruksels van het geheel ,
de karaktertrekken der natuur een ieder naar zijn'
aard, met zich; zoodat bij de ontwikkeling van dezen
meer het oneindige, het positieve, het handelende,
het heerschende kenmerk is; van genen daarentegen
het eindige, het negatieve, het lijdende. Wij mo.gen echter niet onopgemerkt laten, dat beiden,
zoowel het positieve als het negatieve organismus,
oorspronkelijk naar dezelfde wetten zijn ingerigt.
Niet dat in het ééne louter het positieve, in het
ander alleen het negatieve aanwezig is, neen! in
beiden vinden wij zoowel het een als het ander,
alleen in verhouding tot elkander verschillend, terwijl òf het positieve òf het negatieve den boventoon
voert. Ten voorbeeld diene de zon en hare planeten. De zon draagt de kenteekenen van het oneindige , dat positief en heerschende is; de planeten
daarentegen de merken der eindigheid en negatieve
afhankelijkheid. Desniettemin zijn de planeten niet
louter lijdelijk en slaafsch onderworpen aan de zon
als aan haren despoot, want ook zij zijn , overeenkomstig de krachten haar verleend, als leden van
liet groote huisgezin werkzaam, om leven en geluk te
verspreiden. Zoo als het bij de hemelligchamen is,
is het ook bij alle organismen , die uit dezelve voortvloeijen, tot op den laagsten trap der bewerktuigde
wereld. De aarde stelt ons het beeld der oneindigheid voor en is positief tegen over de eindige, afhankelijke voortbrengselen, de dieren en de planten.
De mensch is iets positiefs tegen over de dieren ; de
dieren tegen over de planten enz. Die verordening
gaat door tot alle deelen der bewerktuigde schepping,
en openbaart zich ten 'laatsten nog meer bijzonder in

-
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het onderscheid der geslachten,
vrouwelijk geslacht.

het

mannelijk en

§ 155.
Onderlinge verhouding der aantrekkende en
afstoolende kracht.

Licht en warmte,

electriciteit en magnetismus.

Be-

weeg- en zwaartekracht.
Daar al wat leeft, liet zij het een algemee'n, het
zij een bijzonder leven heeft, in duurzame beweging
is en iedere afzonderlijke beweging de beweging van
iets anders veroorzaakt (§ 149); daar het leven te
beschouwen is als de gemeenschappelijke werking van
lihet positieve en negatieve beginsel , slechts in verhouding van de meer of minder volkomen ontwikkeling der natuur verschillende en steeds naar ver.
eeniging strevende, zoo moeten uit deze onderlinge
verhoudingen alleen alle de verschillende krachtsontwikkelingen worden afgeleid, die wij onder de namen warmte, licht, electriciteit, magnetismus, aantrekking en afstooting kennen. Alle deze afzonderlijke krachten vloeijen oorspronkelijk voort uit het
geheel en zijn noch aan bepaalde wezens afzonderlijk
eigen, noch absolute verscheidenheden op haar zelve.
Zij drukken echter bij de verschillende wezens in de
natuur derzelver stoffelijke eigenschappen, vastigheid,
beweging enz., de verschillende graden van derzelver
werkzaamheid (intensiteiten) uit, en komen te aanschouwelijker aan het licht, naarmate de beweging
sterker, het leven innerlijk krachtiger en de omvang
grooter is. Ieder natuurwezen openbaart deze krach-
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ten, naar gelang van deszelfs bewerktuiging geiijzigd, en kan dus naar omstandigheid electrische of
magnetische krachten enz. openbaren.
Ieder wezen werkt door eigen beweging en zelfstandig leven naar buiten op anderen (positief); het
wordt echter in eigen* leven en beweging door dat
van anderen bepaald en beperkt (negatief). Zoo ontstaat b. v. door de wenteling der zon en der planeten om hare assen de positieve en eigendommelijke
kracht der voortstuwing van ieder dezer in het bijzonder. Door deze zich zelve wederkeerig tegenwer.
kende beweegkracht der natuurgewrochten ontstaat
het zoogenoemd betrekkelijke, het relatieve. Het
sterkere, positieve, beheerscht het gelijksoortig zwakkere en trekt het met zich in eigen sfeer (aantrekking), het ongelijksoortige stoot het van zich en
scheidt zich daarvan af. Hiet tegenovergestelde dier
voortstuwende kracht is de zwaarte-kracht als traagheid (vis inertae). Hier overheerscht eene innerlijke
centraalkracht de beweging naar buiten, terwijl deze
bij de voortstuwing de overmagt heeft. De omtrek
is bij de zwaartekracht nmiddenpunt zoekend, en middenpunt vliedend bij de beweegkracht.
Uit beider
wederkeerige werking, ten opzigte harer polen, ontstaat het licht en de warmte, waarvan liet licht aan
de beweegkracht en de warmte aan de zwaartekracht
hare regten geeft. Ten opzigte dezer werkzaamheid
der natuur, schijnt de electriciteit meer met de warmte overeen te komen, het magnetismus daarentegen
met het licht. De eerste hecht zich dan ook meer
aan het stoffelijke en is van hetzelve een voorname
geleider, het laatste daarentegen verheft zich meer
in het onzigtbare, boven het materieele. Uit deze
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beide hoofdwerkzaamheden , licht en warmte, electriciteit en magnetismus, ontstaan vervolgens de zoogenaamde chemische processen (het galvanismus), de
keurverwantschappen en veranderingen in de zamenstelling, het verschijnsel der aantrekking en afstooting, der scheiding en verbinding enz., uit welke de
vreemdsoortigste bewerktuigingen voortvloeijen.
Deze voorloopige opmerkingen hebben ten doel,
om aantetoonen, dat er in de natuur en de organische eenheid een onverbreekbare band bestaat, die
alles vereenigt, waardoor het leven van het geheel
als wedergegeven wordt in ieder deel afzonderlijk en
ieder deel alleen door het geheel kan bestaan.
Door deze duurzame wederkeerige betrekking en
afhankelijkheid vereenigen zich alle leden tot een
harmonisch geheel, door een' onzigtbaren snoer verbonden. Tot dus verre, ten opzigte der grondbeginselen in de natuur, voor ons oogmerk genoeg. Wij
hebben nu een vasten grondslag gelegd tot regt verstand der wederkeerige verhoudingen van leven en
krachten in het algemeen , cn willen het door ons
aangestipte nog ophelderen door ettelijke wenken over
de onderlinge werking der bewerktuigde individuën
in het bijzonder.

§ 156.
Individuëel leven der natuurwezens en derzelver wederkeerige verhouding.
liet individuëel leven der geschapen wezens bestaat en kenmerkt zich, doordien zij zelfstandig worden en zich pogen te handhaven in eigen afgesloten
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kring tegenover de buitenwereld. Dat vermag liet
individu dan alleen, wanneer alle krachten en verinogens, aan hetzelve eigen, de vereenigde strekking
tot een middelpunt h-ebben. Dan alleen kan het
zich losrukken van de wereld rondomine zich , en zich
zelven een eigen wereld worden; alles evenwel
slechts in betrekkelijken zin, zoo als wij § 152 zagen. Wij moeten dus in het leven der natuurwezens tweederlei betrekking voor oogen houden , vooreerst: de waarde van een vrij zelfstandig leven, om te
bestaan voor zich zelven en bepaalden invloed uitteoefenen op de buitenwereld, en ten anderen: de
noodzakelijke afhankelijkheid, die aan vreemden invloed als een gedeelte van het geheel onderworpen
is. Dit noemen wij het positief en negatief levenskenmerk.
Hoe zelfstandiger het leven en menigvuldiger de
leden in een afgesloten organismus (§ 152, 153),
te meer onttrekken zich de individuen aan den algemeenen invloed der natuur van buiten, en te krachtiger
oefenen zij zelve daarentegen invloed uit op hetgeen
rondom is. Zoo ook wederkeerig. Is de levenskracht gering, en zijn de leden van het organismus
schier niet ontwikkeld, des te afhankelijker blijven
zij ook. Oneindig echter is de reeks van verschillende trappen en graden in dezen van de eerste
sporen van het bewerktuigde leven tot aan het toppunt der volkomenheid, zoo wel ten opzigte der
zelfstandigheid als der afhankelijkheid van het geheel
en van elkander. Ieder wezen echter, hoe volkomen ook, kan slechts in verbinding met het geheel
en allereerst met de leden zijner geslachtssoort bestaan, en hieruit moeten derhalven de meer bepaalde
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der wederkeerige verhouding worden

5 157.
Onderlinge verouding der planten.,
Deze verhoudingen vallen des te duidelijker in
het oog , naarmate de individuën op lageren trap van
volmaaktheid staan. Hoe losser de band is, die eene
eigendommelijke onafhankelijke eenheid zamenhoudt,
hoe eenvoriniger de organen , hoe zwakker de kracht
van het inwendig zelfstandig leven, des te lager is de
rang, dien het individu bekleedt in de bewerktuigde
schepping. - Zoo is het in de plantenwereld. tén
ademtogt kan hier den dood aanblazen. Moge ook
de plantensoort edeler en krachtiger wezen, bestand
tegen de stormen van eeuwen, derzelver veelvuldige
organen verliezen hare eenvoud, zwakheid en teederheid niet zoo als wortel, stam, blad en bloem. Hare
gansche organische werkzaamheid is herstelling en wel
zonder trije beweging. Zij blijven aan den moeder.
grond, die haar baarde, als vastgeketend en gesmeed ,
en staan van wege derzelver lijdelijk karakter in de
naauwste betrekking tot de algemeene natuur. Dat
blijkt uit den magtigen invloed van weêr en jaargetijden , die zoo geweldig ingrijpen in het herstellingsleven der planten en bepaaldelijk van haar afhangende veranderingen aan dezelve voorschrijven. Zulks blijkt
onmiskenbaar bij den wasdom, den bloei, bij het slapen en waken, derzelver neiging tot het licht enz.,
waardoor zij ons kennelijk hare symphatie bevestigen
met de centraal-ligchamen van ons planetenstelseL
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Desgelijks kunnen de wederkeerige verhoudingen der
plantensoorten door ons worden waargenomen; hoe zij
zich gemeenschappelijk tot onderling welzijn bij elkander voegen, zich een' eigenaardigen grond en bijzondere aardsoorten tot voeding en wasdom zoeken,
terwijl anderen zich onderling als onverzoenlijke vijanden ontwijken. Zoo is b. v. de antipathie van kool
en wijnruit een spreekwoord geworden 1).

5 158.
Onderlinge verhouding der dieren.
Door de grootere menigvuldigheid der organen,
door sterker, eigen kracht en eene meer afgesloten
individualiteit wordt het dier zelfstandiger, vrijer en
reeds daardoor minder 'afhankelijk, zoodat het zich
op de aarde beweegt. Het is die vrije willekeurige
beweging , die het voornaamste onderscheidingsteeken
is tusschen de dieren en de planten. Door dezelve vermogen de dieren zich ligter aan uitwendigen invloed te
onttrekken en bepaalder invloed daarentegen uitteoefenen op de buitenwereld, en zulks al meerder, naarmate zij zich als gesloten eenheden en scherp afgebakende sferen van de uitwendige natuur afscheiden
en boven de plantenwereld zich verheffen. Op den
laagsten trap van het dierenrijk echter is het dierlijk
karakter zeer flaauw nog afgeteekend en in stof en
vorm na verwant aan de planten, waardoor ook de
sympathische verhoudingen derzelve meer aan die der

1) Zie Treviranus Biologie II. Th. S. 454.
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planten gelijk blijven. Derzelver bestaan is geheel
plantaartig en de inwendige tegenstellingen van spieren zenuwstelsel, zins- en bewegings-organen zijn nog
als versmolten met de groote massa.

§
De zenuwen,

159.

ket celvormig weefsel en derzelver
polariteit, de spieren.

De eerste scherp afgebakende scheiding tusschen
dier en plant is zigtbaar in de zenuwen, die de
dieren ingeschapen zijn schier als verligchamelijkt
licht. Door dezelve heeft. het dier niet meer zoo onmidd'elijk het licht van buiten noodig als de planten,
in welke geen eigendommelijk inwendig lichtorgaan aanwezig is, en reeds het streven, om zulk een orgaan
in zich te ontwikkelen, verloren gaat bij de geslachtswerktuigen. Door dit ingeschapen lichtorgaan der
zenuwen erlangt het dier eene innerlijke subjectieve
werkzaamheid; een tegenovergesteld polair en positief vêrmogen over het voedingsleven der louter celvormige stof der planten. De twee organische hoofdstoffen bij het dier zijn dus zenuwen en celstof, die
wij als materieele, plastisch-vegetatieve grondstof bij
ieder dier in al deszelfs werktuigen wedervinden. De
celstof, of liever het celweefsel, bestaat zonder zenuwen, maar de zenuwen kunnen niet bestaan zonder
celweefsel; hetgeen te bewijzen is uit de planten en
de lagere diersoorten, evenzeer als de afzonderlijke
organen bij de hoogere diersoorten. Het celweefsel
is de moedergrond voor de zenuwen, daar in hare
cellen de mergkogeltjes zijn ingevat.
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Bij deze twee tegenovergestelde grondtrekken van
het dier openbaren zich nu ook dy twee oorspronkede beweegkracht (het licht) en
lijke krachten,
de zwaartekracht (§ 155), de eerste hij de zenuwen en de laatste bij het celweefsel. Zenuwen en
celweefsel zijn de beide uiterste volkomen polare
punten des dierlijken levens; de zenuwen het
hoogste, het celweefsel het laagste. In de zenuwen
bemerken wij uitschieting, de positieve pool, de uitzetting; in het celweefsel de ontvanging, het negatieve, de zamentrekking. Uit deze beide organische gewrochten bestaat de spier, waarin zenuw en
celweefsel tot in het binnenste doordringen, terwijl
die twee grondkrachten, uitzetting en zamentrekking ,
zich daar onderling zamentreffende, de zigtbare beweging en het eigendommelijk leven in de spieren daarstellen. In de spieren ligt de grond der dierlijke
prikkelbaarheid, die niet louter in het zenuw- of in
het celweefsel, maar in derzelver onderlinge vereeniging en tegenstelling bestaat. De spier is het uitsluitend eigendom der dieren en wel alleen der hoogere
diersoorten; de lagere bezitten nog geene eigenlijke
spieren, zoo lang de zenuwen en het celweefsel nog
niet als polarische tegenstellingen zich openbaren en
zich beurtelings doordringen, waardoor dan ook hunne beweging nog plantaartig is en onbestemd. Hoe
scherper die tegenstelling te voorschijn komt, des te
gereeder bereikt de celachtige spiervezel door de uitschietende zenuwen haren lengtevorm, des te vaster
wordt de spier, te krachtiger hare beweging en des
te onafhankelijker het dier zelf van den invloed der
algemeene natuur.
Daar, waar het celweefsel overwegend is, zijn
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vliezen aanwezig, geopend of gesloten, meer of minder vezelachtig en aan de spieren nabijkomend, naarmate eene geringere of grootere hoeveelheid zenuwen
zich in dezelve aflaten.

$ 160.
Polariteit der zenuwknoopen en der hersenzenuwen,

zinszenuwen en bewegingsze-

nuwen , als organen voor de gewaarwording en den wil.
Alleen door de bloot eenvoudige oorspronkelijke
tegenstliling van het zenuw- en celweefsel op den
laagsten trap van ontwikkeling, blijft de innerlijke
grondwerkzaamheid van het dier een eenvoudig donker gevoel en flaauwe zelfbewustheid, met eene
eenvoudige beweging, zoolang niet eene nieuwe tegenstelling in de zenuwen zelve, als eene hoogere
ontwikkeling, te voorschijn treedt. Deze nieuwe tegenstelling onder de zenuwen kenteekent zich in de
zenuwknoopen, die meer behooren tot het vegetatieve gebied, en in de hersenzenuwen, die meer
voor het hooger zinnenleven zijn bestemd. De lagere
dieisoorten hebben nog enkele zenuwknoopen in de
huid en in de vaten, zonder bepaalde rigting, vervlochten. Deze zija nader aan denatuur der planten en van meer geringe gehalte. Zoodra zich echter een kennelijk ruggemerg vormt en de hersenen
zich ontwikkelen, begint ook een hooger dierlijk kenmerk en een positief zenuwleven.
De eigenlijke
geleiders en organen van het licht worden eerst de
hoogere, straalvormige, regtlijnige zenuwen , die nu
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tot de zenuwknoopen in verhouding komen als positief tot negatief. Hoe volkomener nu de hersenen
in vorm en menigte aan innerlijke werktuigen met
derzelver straalvormige zenuwen zich ontwikkelen,
des te volkomener en te meer afgescheiden treden
de uitwendige zintuigen te voorschijn, waardoor het
dier zich eerst regt duidelijk van de lagere plantennatuur onderscheidt en als afgezonderde eenheid in
subjectieve zelfstandigheid, tegen over de buitenwereld optreedt.
Deze subjectieve zelfstandigheid nu bestaat daarin,
dat het dier, door middel van de zintuigen, de buitenwereld objectief kan gewaar worden, aanschouwen
en zich voorstellen als iets uitwendigs, dat van hetzelve afgescheiden is. Deze voorstellingen, door een
meerder of minder duidelijk bewustzijn vereenigd,
brengen beelden voort, die het inwendig gevoel of
aangenaam òf onaangenaam aandoen. Uit dit gevoel,
als uit het middenpunt van buiten naar binnen en
van binnen naar buiten, ontstaan de neigingen, en
het strevèn , om terugtewerken op de objectieve voorwerpen, die aanschouwd worden door de zinnen.
Dit nu geschiedt van binnen naar buiten door den
wil, door middel der zenuwen en werktuigen, die
Gewaarwording en aande beweging voortbrengen.
schouwing der objectieve wereld, en vrijwillig subjectief terugwverken op dezelve, is het hoofdkenmerk
der hoogere diersoorten.
De mensch bezit het hoogste aanschouwings- en
wilsvermogen. Wij hebben daarom, buiten en behalve de oorspronkelijke zenuwen en werktuigen tot
groeijing, voeding en herstelling, nog een dubbele
rei van zenuwen en werktuigen voor de zinnen en
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de beweegkracht der hoogere diersoort, die allen in
tegenovergestelde wederkeerige rigtingen in werkzaamheid worden gabragt; de zinnen door de buitenwereld, en de bewegingswerktuigen door den subjectieven innerlijken wil, die beiden in hun middenpunt
afhankelijk zijn van een geestelijk, beiden beheerschend beginsel.
Alleropmerkelijkst gaat de ontwikkeling en volmaking der zinsorganen gelijken tred met die der
werktuigen tot beweging. Waar de scherpste zintuigen zijn, is ook de kunstmatigste beweging tevens.
Hoe volkomener daarom het dier in beide opzigten
is, des te hooger verheft het zich als positieve, vrije,
onafhankelijke zelfstandigheid boven de lagere, ten
hunnen opzigte negatieve dieren en de aan hen geheel tegenovergestelde plantenwereld. De mensch heeft
de meest ontwikkelde scherpste zintuigen en dus ook
de meest vrije kunstmatige beweging.

§ 161.
De hoofdafdeelingen der zinnen en der beweging.
Hoofd , borst en onderljIf.
De zins- en bewegingswerktuigen verdeelen zich
weder in twee hoofdafdeelingen , waarin beiden als het
ware uit één gemeenschappelijk middenpunt worden
bestuurd. De zinnen, gelijk een spiegel aan de hersenen tegenovergesteld, strekken zich allen naar buiten uit tot de uiterste ligchaamsdeelen en worden louter door zinszenuwen begeleid, zoover het zintuig zelf
geen bewegingswerktuig is. De beweging geschiedt
willekeurig van de hersenen uit met de straalvormige
beweegzenuwen door de spieren. Het hoofd, als de
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vertegenwoordiger en de zetel tevens van het hooger
zenuwleven, van de gewaarwording der zinnen en de
beweging van den wil, en het onderlijf, als de vertegenwoordiger en de zetel van het plant- en celaartig herstellingsleven, vormen in derzelver midden,
even als de zenuwen en het celweefsel de spieren,
eenen derden zetel, en deze is de romp en bijzonder
de borst, die deswege tusschen beiden en uit beiden
bestaande, representant en zetel is der spieren en der
beweging. Te midden dezer ligt let hart, als middenpunt der spieren en der beweging en als de levendige uitdrukking tevens der uitzetting en zamentrekking
4§ 159). Het hart vormt, als het ware, den overgang
(ist der Indifferenz-punkt) van het zenuw- en herstellingsleven en is alleen het eigendom der hoogere diersoorten. Hoe volkomener het hart is, des te hooger
rang bekleedt het dier en des te meer ontwikkeld en vrijer
is ihetzelve. De mensch heeft het meest volkomen hart.
Terwijl nu de aanschouwing der objectieve wereld
van bditen naar binnen door de zintuigen, en de subjectieve wilsbepaling van hetgeen aanschouwd wordt
van binnen naar buiten tot stand komt door de willekeurige bewegingswerktuigen , zoo ontmoeten elkander zin en beweging met derzelver werktuigen als polariteiten. Het hersengestel, als het hoogste verligchamelijkte lichtorgaan, wordt voor de aanschouwing
en den wil het centraalsorgaan. Gelijk de aanschouwing en de wil bepaald worden door tegenovergestelde rigtingen, zoo leiden de zinszenuwen, door uitwendige objectieve prikkeling opgewekt, de gewaarwordingen naar de hersenen; de bewegingszenuwen,
door inwendige subjectieve bepalingen gedreven, voeren de beweging naar de spieren.
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Hoe meer nu genoemde organen bij de dieren
ontwikkeld zijn en hoe menigvuldiger derzelver aantal is, des te vrijer en zelfstandiger worden zij als
subjectieve eenheden (eene besloten wereld op zich
zelve); des te helderder aanschouwen zij de menigvuldigheid der objectieve verschijnselen en met des
te grooter zelfbewustheid hebben zij terugwerking
met een' bepaalden wil op de buitenwereld.
De volkomene afwezigheid of werkeloosheid der
zinnen is een bewustelooze slaap; eene trage werkzaamheid en zinsontwikkeling is de droom; eene vrije
van alle zijden opgewekte zinswerkzaamheid levert het
helder bewustzijn in wakenden toestand. De plantenwereld, geheel van zinnen ontbloot, leeft daarom
steeds in eenen bewusteloozen sluimer; de dieren,
met traag ontwikkelde zinnen, droomen met meerdere
of mindere bewustheid ; de mensch echter, in een hoogeren zin des woords begaafd met allezins ontwikkelden
zin, waakt eigenlijk eerst met volledige zelfbewustheid.

§ 162.
liet instinct.
Ofschoon het dier als bewerktuigde eenheid, hoe
onvolkomen ook tegen over de uitwendige natuur, als
een leven op zich zelf staat, en zich naar de verhoudingen der zintuigen en bewegingsorganen tegen over
dezelve handhaaft, zoo blijft het niet te min, ook bij
de volkomenste bewerktuiging, toch altijd van de buitenwereld zeer afhankelijk. De openbaring dier afhankeliikheid is echter zeer verschillend. Bii de la-
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gere diersoorten, waar de zintuigen nog weinig ontwikkeld zijn, veroorzaken de aandoeningen van buiten opgewekt, in den nog sluimerenden toestand des
gevoels, ook zeer duistere gewaarwordingen.
De dieren evenwel kenmerken hunne afhankelijkheid van
dezelve door menigerlei zeer bepaalde bewegingen en
levenskenteekenen, dat is het, wat men inslinct genoemd heeft. Het instinct openbaart zich in het algemeen als uitdrukking der wederkeerige verhoudingen van alle deelen der natuur, en het wordt in alle
hare rijken aangetroffen als een veelvoudig gebroken
lichtstraal en eene de gansche schepping doorzwevende grondkracht, in de onbewerktuigde krachten der
aantrekking en afstooting; in de verwantschap der
stof; in het plantenleven; in de zielen der dieren en
in den menschelijken geest 1).
In de hoogere streken van het dierenrijk bieden de
meer ontwikkelde zinnen ook helderder beelden, en
eene klaardere zelfbewustheid verdringt meer en meer
het duister instinct. In de menschelijke rede, als het
toppunt der dierlijke schepping, bhereikt de gewaarwording in zelfbewustheid haren hoogsten wasdom. De
rede is de hoogste wetenschap van het subject in deszelfs verhoudingen tot de buitenwereld. De rede is
het vermogen der ideale aanschouwingen en de wetenschap uit beginselen. Dezelve is den mensch alleen hier beneden eigen en hem van boven als bovenzinnelijke gave geschonken van God.
Het instinct in den gewonen zin des woords is
alzoo eigen aan het geheele dierenrijk, maar in vorm
verschillend, overeenkomstig den trap van ontwikkeling,
1) Verg. WILBRAND tber Polaritiit der Natur.
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waarop het dier staat. De lagere diersoorten, die
geene afzonderlijke zintuigen bezitten, ondervinden
slechts de algemeene uitwendige indrukken der natuur, zoo als b. v. de verainderingen in den dampkring, de weêrwikkers. Bij hoogere ontwikkeling en
scherper afscheiding der zinnen ontstaat ook eerst een
bepaalder gevoel en eene levendiger voorstelling van
den zinnelijken toestand, en even daardoor ook eene
kennelijker openbaring naar buiten. Van daar dat
zoo bewonderde instinct en die ingeschapen kunstbegaafdheden van verscheidene, met meer ontwikkelde
zinnen toegeruste dieren, als b. v. bij de bijen, de
bevers enz. Waar echter de van alle zijden ontwikkelde zinnen op een ruim veld van voorstellingen worden gevoerd, en aan den geest eene uitgebreide werkzaamheid aanbieden, daar wordt het instinct als instinct des te zwakker. De gezonde, wakende, zich
zelven bewuste mensch bezit deswege het geringste
instinct, althans in den dagelijkschen zin des woords.

5 163.
Verscheidenheid der instincten.

Ruimte en tijd

hebben op het instinct geen nvloed.
Al naarmate nu de zin en de voorstelling van
het dier bepaald wordt op eenig voorwerp, waardoor
het in verhouding staat tot en afhankelijk is van
den invloed der natuur; al naarmate b. v. veranderingen in de jaar-en weêrgetijden, door het gevoel
in het algemeen worden ondervonden, uiten de dieren hun onderscheiden instinct hetzij in het bouwen
hunner nesten en graven hunner holen, hetzij in
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Het instinct heeft echter geene afgebakende grens in verhouding tot tijd en ruimte.
Dit levert ons reeds het bewijs op van de wederkeerige levensbetrekking tusschen de bewerktuigde
dierenwereld en de haar omringende natuur in het
algemeen, en tusschen de bijzonder tot dezelve in
betrekking staande voorwerpen, ofschoon ook verre
verwijderd. Dit verschijnsel vindt deszelfsgrond kennelijk daarin, dat bij uitstekend gevormde en afzonderlijk werkzame zinnen, terwijl andere nog in
een' staat van geringere ontwikkeling als het ware
slapen, de verstrooijing geringer en de voorstelling
van het voorwerp te levendiger is, de ziel hare volledige opmerkzaamheid op hetzelve vestigt en alzoo
een hoogen graad van duidelijkheid erlangt. Daardoor worden de driften en neigingen en iedere beweging, die daarmede in betrekking staat, vaardig en
juist in werkzaamheid gebragt, zonder de verhoudingen zelve tot helder bewustzijn op te voeren en
tevens zonder de nabijheid of de verte, de ruimte
en den tijd, te missen. De wederkeerige betrekking
toch, of liever de levenssympathie, strekt zich over
het algemeene in eene bepaalde rigting uit tot het bijzondere (§ 156), en in de ruimte is alles tot eene
eenheid zaamverbonden, gelijk de tijd slechts voortdurende ontwikkeling der vormen is (§ 149). iHet
plaatselijke en tijdelijke is voor al wat leeft in het
algemeen nooit begrensd, dewijl niets, wat leeft, eene
geheel zelfstandige afgesloten sfeer bezit.
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Ook de mensch heeft een instinIt.
Hoe volkomen ook en van alle zijden de zintuigen der dieren van hoogeren rang ontwikkeld worden
en verre verheven zijn in instinctsvermogen, zenuwstelsel en algeheele organisatie boven de planten en
de mindere diersoorten, zoo is het hun echter ondoenlijk, zich onafhankelijk te maken van de buitenwereld en zich aan den afwisselenden invloed der natuur te onttrekken. Die duistere instinctsgewaarwordingen blijven ook het meest ontwikkelde dier, ja
zelfs den mensch niet vreemd, als de sprekende tol.
ken eener al wat leeft en ademt omvattende en zaamverbindende symphatie. Ook in het volmaaktste organismus vinden wij in de afzonderlijke streken de
lagere stelsels uit het dierenrijk, die als het ware
daar hun eigendommelijk leven voortzetten, b. v.
het plastisch negatieve, donkere plantenleven en dat
der lagere diersoorten in de onderbuik'. Zelfs het volmaaktste organismus wordt nog van alle kanten bestreden door de omringende natuur, in deszelfs zelfstandigheid zoo ligtelijk gehinderd en door krankheden
als tot lageren trap afgevoerd.
Ja, ook het volmaaktste schepsel op aarde heeft
noodig, dat het tot zijn eigen onderhoud in zijne
werkzaamheid eene schrede rugwaarts moet doen en
het schouwtooneel der uitwendige waarnemingen verwisselen moet met eenen lijdelijken , negatieven toestand, in den slaap. Hierdoor worden tevens de
openbaringen van zijn leven naar buiten van de verhoudingen tot de buitenwereld meer afhankelijk, en

-ai--

geraken als in eene andere stemming, zoodat wij
ook bij slapende menschen veelvuldige vatbaarheid
waarnemen voor uitwendigen invloed en vaak de verscheidenste gewaarwordingen en instinctmatige kenteekenen kunnen opmerken, b. v. de onderscheiden trek
naar spijs of geneesmiddel, menigvuldige idiosynkrasiën, trek in of afkeer van voorwerpen, dieren,
menschen enz.
In den slaap en in de ziekten zinken de hoogere
diersoorten en ook de mensch, in organisch-physisch
opzigt, van derzelver individuele zelfstandigheid, op
een lageren trap terug, en met het verlies eener allezins wakende werkzaamheid der zins- en wils-organen ontstaan vaak afzonderlijke sterke te voorschijn
tredende instincten. Door dezen terugtred veranderen
ook kennelijk de polariteitsverhoudingen. De wakende, gezonde mensch verkrijgt een positief overwigt
over den slapenden en den in negatieven toestand
zich bevindenden kranke.

5 165.
Overgasg tot het volgende.
Na deze algemeene voorloopige wenken, zullen
de wvederkeerige verhoudingen der menschen in het
bijzonder en de aard van den wederzijdschen invloed
door het magnetismus begrijpelijk worden.
Dewijl ik echter tot de verdere opheldering van
den wederkeerigen invloed, het rapport, de sympathie
en den slaap overga, moeten wij eerst nog den ménsch
als individualiteit eenigzins nader in verbinding met
hetgeen wij in de vorige §§ hebben in het midden
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gebragt, ten opzigte zijner betrekkingen tot de buitenwereld, in overweging nemen.

EERSTE DEEL.
NATUURKUNDIGE

VERKLARING.

5 1664
De mensch is het volmaaktste schepsel op aarde,
Onder alle schepselen dezer aarde bezit de mensch
het meest volkomen organismus; de meeste verscheidenheid' van organen is zijn deel; bij hem is de
sterkst sprekende tegenstelling van zenuwen en celweefsel, zenuwknoopen en hersenzenuwen; in de
meest afgesloten zetels van hoofd en borst draagt hij
de scherpste zintuigen en de meest krachtige hefboomen tot beweging eir werkzaamheid; eene vrije en
verstandelijke zelfbewustheid verlicht bij de geringe
mate van instinct, hem eigen, zijne paden en hij
voelt zich door een hooger voorgevoel in gemeenschap met het geen bovenzinnelijk is en boven deze
aarde verheven. Zoo verschijnt hij als heerscher over
alle schepselen hier op aarde, en wanneer het stof
zich in hem tot de heerlijkste vormen ontwikkelt en
zijne vermogens in al hare menigvuldigheid en kracht
te voorschijn komen, dan vereenigt hij alle kracht
als eene wereld op zich zelve in zich en plaatst zich
daardoor op het standpunt der hoogste en meest vrije
zelfstandigheid, schier tegenover de geheele objectieve
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wereld, beheerschende in positieve werkzaamheid alle
bewerktuigde schepselen, en, als heer der aarde, winst
doende met alle krachten der natuur.

5

167.

Zj'ne afkankelO'keid van de algemeene natuu*r.
In weerwil van dien hoogen trap zijner volkomee.&
heid, is niettemin alle die heerlijkheid des menschen
aardsch; en als lid van het algemeen organismus
blijft hij als een afhankelijk wezen begrepen in de natuur als aller moeder.
Niet minder dan bij al wat
een bewerktuigd schepsel heeten mag, openbaart hij,
met de natuur en in het bijzonder met zijnen even-.
mensch, zijne sympatische betrekking, en ofschoon
door zijn zelfstandig leven schijnbaar afgescheiden,
blijft het hem ondoenlijk de banden geheel los te maken, die hem aan de -hem omringende wereld verbinden. Als schepsel der natuur, ondervindt hij met
de planten en de dieren desgelijks haren invloed, is
deelgenoot met deze aan hetzelfde stof, slechts in
heerlijker vorm, en betoont zijne verwantschap zoowel aan de planten als aan de dierenwereld in zijn
geheele zamenstel, met name in de twee verschillende zetels, hoofd en onderlijf; in het laatste door de
voedings- en herstellingsorganen ; in het eerste verbonden aan de borst door de zins- en bewegingswerktuigen. Zoo deelt hij ook met deze de algemeene sympathie der natuur en het instinct, in menig
opzigt zelfs in grooter mate, daar hij door het plantaardig herstellingsleven zelf de verhoudingen der'plantennatuur met zich draagt en door zijn hooger zenuw-
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leven, eerst regt geschikt wordt, met bewustzijn in
sympathie te komen met vreemde werelden en hoogeren geestelijken invloed, en alzoo zijne betrekking
en verhouding oneindig uit te breiden.
Door de vereenigde gemeenschap des menschen
aan het planten- en dierenrijk, draagt hij tevens de
polariteits-verhoudingen van beiden in zich. Hij is
door zijne plantennatuur meer lijdelijk onderworpen
aan uitwendigen invloed, zoo als blijkt uit de gewaarwordingen,
die hij door weêrsveranderingen, bij
koorts, bij aanstekende ziekten enz. ondervindt, die
kennelijk meestal de voedingsdeelen aandoen en begunstigd Wordt bij slaap en bij ziekte. Het dierlijk
instinct vertoont zich bij hem niet minder, vooral bij
ongesteldheid, blijkens den trèk en de lusten, alsdan
in hem merkbaar; terwijl menigeen , ten gevolge zijner individuele bewerktuiging, bepaalde neiging tot
of tegenzin van het een of ander heeft, al is het niet
in zijne onmiddelijke nabijheid.
Wij hebben dus den mensch tweeledig te betrachten, zoowel physisch als psychisch. Daar is in hem
eene lagere stoffelijke en eene hoogere ideale zijde te
beschouwen, en aan die beide zijden ontwikkelingen,
polariteitsverhoudingen , wederkeerige werkingen en
instincten. Het stoffelijk lagere staat tot het hoogere
ideale ook hier als negatief lijdend tot positief handelend en bepalend; even zeer als de mensch,
die tot een lageren trap terug zinkt in den slaap en
in ziekte, tot den gezonden in negatieve verhouding afhankelijk wordt, terwijl deze positieven invloed
op hem uitoefenen kan. Hierdoor zullen ons de verschijnselen der wederkeerige werking van het dierlijk
magnetism»us en in de allereerste plaats vooral de in-
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vloed van den magnetiseur op den patient helderder
worden.

Bestaat er een organisehe aether?
De verschijnselen der magnetische wederkeerige
werking, ja zelfs de gemeenschap tusschen ligchaam
en ziel worden in het algemeen toegeschreven aan
eene onzigtbare zenuwsfeer, eenen zenuwgeest, waar*
bij men een' zoogenaamden aether als geleider aanneemt. Dit verdient ons naauwlettend onderzoek.
Deze ether wordt geacht eene zeer fijne vlugtige
vloeistof te wezen , overtreffende in fijnheid en het
licht en de electriciteit, en tevens als onmiddelijk
werktuig, als tetherische zelfstandigheid, als algemeene wereldaether (Organon Dei), het dualismus
tusschen natuur en geest, ligchaam en ziel als een
zenuwaether te wijzigen, den overgang daarstellende
tusschen alle aan zich onderling tegenovergestelde
dingen. Zoo worden dan ook de werkingen van het
magnetismus tusschen den geneesheer en den patient
in het rapport, in de sympathie enz. door dezen
stroomenden en de krachten opwekkenden ather verklaard. Deze levensather doordringt iedere zelfstandigheid, schiet deszelfs stralen uit met onbegrijpelijke gezwindheid, zoo vaak de wil dien drijft; daar.
enboven is het de wilskracht van den magnetiseur,
die den wil van den slaapwakende nog versterkt
om den zenuwether als een' bode uit te zenden, ten
einde kondschap in te winnen uit vetwijderde oor3*

--30 --JEAN PAUL verdedigt evenzeer het ethew
den 1).
risch ligchaam, maakt echter daarbij de opmerking,
dat men zich dien ather niet moet voorstellen door
eene grof zinnelijke vergelijking als een laatst allernaauwst zielsomkleedsel met ingeboorde openingen
der zinnen, ten behoeve van het ingekiste ik, neen!
even als bij het licht en bij iedere kracht, zoo moet
hier eene organische ineensmelting iederen geometriHet aardsche ligchaam
schen vorm buitensluiten.
alleen is de potaarde, waarin het atherisch ligchaam
wortelt als de bloem, en inzuigt al wat tot haren
wasdQm noQdig is, zoowel sap als licht en lucht.
Dat vermoedelijke etherligchaani moet ook deszelfs
gevoelsomtrek hebben, en niemand vermag de vlugtige grenzen en omtrekslijnen dezer bewerktuigde
Wie zal bepalen of de
krachten af te bakenen.
eene zenuwgeest aan het uiteind van den bewogen
spier vernietigd wordt, en zich niet verder uitstrekt,
of wel de ander bij het begin der aangedane zenuw
als een gevangene wordt bewaard ? Ja zoo werkelijk het reukbolletje reeds wordt omgeven als door een
dampkring van lucht, zoo late men zich toch niet
op het dwaalspoor brengen door den blik over die
fijne ligchamen te benevelen ten gevolge van vergelijkingen met de grovere ligchamen , welke zich tot eene
bepaalde vastigheid en rust zamentrekken. Deze fijnere toch, zoo als warmte, electriciteit, licht , handhaven hunnen vorm niet, maar bestrijden dien veeleer, en kennen geene grenzen in omtrek en uitbreiding dan de oneindigheid. Neemt men alzoo -oor
het atherisch ligchaam ook eene etherische atmos1) MBIJER t. a. P.
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feer aan, zoo als de gevoelsatmosfeer bij het aardsche ligchaam, zoo zullen daardoor vele magnetische
wonderen, zoo niet verklaard, dan toch eenstemmig
wezen. Zoo zou de speelruimte zijn aangewezen,
waarin de magnetiseur en de patient met hunne atherische ligehamen zich tot organische mededeelingen
en verzwakkingen zamenvatten. Want niet slechts
de magnetische geneesheer en zijn patient leven nu
met elkander in een gemeenschappelijk ligchaam,
zoo dat zij elkanders krankheid en geneesmiddelen
deelen; niet slechts vermag de arts den gezonden,
die hem aanraakt, met zich en den patient in denzelfden therkreits op te nemen, maar de werkelijk
gemeenschappelijk gemagnetiseerden leven in hunnen
helderslaap vereenigd, sprekende en zich verheugende nevens en in elkander, en de een voedt en bevestigt door zijnen slaap den slaap des anderen 1).
S 169.
Bewj'zen.
De bewijzen dezer ethertheorie zouden deze zijn:
1.) dat ieder geschapen wezen naar deszelfs aard eene
atmosfeer rondom zich heeft, waardoor het op anderen werkt; 2.) bestaan er kennelijke uitstroomingen
van licht, niet slechts bij onbewerktuigde, maar ook
bij bewerktuigde schepselen en bijzonder bij de menschen. Helderzienden b. v. bemerken een zeker lichten van den magnetiseur aan hoofd, vingertoppen enz.
In zoo verre het positief werkzaam beginsel wordt toe..
1) Museum, § 23.

geschreven aan de zenuwen, als lichtorganen, en in
zoo verre de menschelijke organen en de hoogere diersoorten met zenuwen zijn toegerust en door dezelve
zigtbaar op anderen ook in de verte positief werken
kunnen, in zoo verre zou de zenuwsfeer geenszins
kunnen geloochend worden 1). In zoo verre echter
de wederkeerige werking op elkander ook waargenomen wordt bij de planten en de lagere diersoorten,
en in zoo verre naar de nieuwste waarnemingen die
werking kennelijk is tusschen menschen en planten,
ja zelfs tusschen minerale stoffen wederkeerig plaats
grijpt, zouden deze wethersfeeren boven allen twijfel
verheven zijn.

§ 170.
Levenssfeer en bewijzen voor eenen algemeenen
wederkeerigen invloed.

Geen verband door

middel van de stof ; louter polariteit.
Wanneer nu eens deze aangenomen zenuwsfeer
niet toereikend ware voor alle verschijnselen, omdat
niet overal, waar wederkeerige invloed aanwezig is,
zenuwen gevonden worden, hoe zou dan die wederkeerige invloed der schepselen op eene andere wijze
kunnen worden verklaard? iHet woord levenssfeer
is, om die algemeene wederkeerige werking uit te
drukken, gewis veelomvattender en beteekenisvoller
dan zenuwsfeer, als men toch eenmaal het woord
1) B. v. bij electrische visschen (Raja torpedo, silurs electricus,
Gymnotus. Trichiurus electricus tetrodon, anguilla etc.), hij de Ainerikaansche slangen, die door hun blik de vogelen in hunnen bek
tooveren.

-389-

en het begrip van sfeer behouden wil; want leven
is toch overal en alle wezens in de natuur zijn levend.
De levensteekenen alleen verschillen en zijn naar de
individuele gesteldheid zwakker of sterker. Daar voorts
de gansche natuur, naar ons physiologisch inzigt, in
eene eindelooze beweging is (§ 149), en ieder natuurwezen, gelijk wij zagen, een positief en een negatief karakter bezit, zoo volgt hieruit allezins: 1.)
dat er een algemeene wederkeerige invloed tusschen
alle natuurwezens bestaat ; 2.) dat ieder dezer in het
bijzonder met deszelfs positief karakter op het negatieve van een ander werkt en wel de hoogere op de
lagere en ook, omgekeerd, de lagere op de hoogere,
zoodat dieren op planten en desgelijks planten op dieren invloed uitoefenen; 3.) dat de hoogere natuurwezens in hunne meerdere ontwikkeling krachtiger,
vrijer en bepaalder positieven invloed hebben op de
lagere, en 4.) dat de wederkeerige werkingen zelve
door het begrip der levenssfeer allezins begrijpelijk
worden, zonder dat wij juist de toevlugt tot eene
zenuwsfeer behoeven te nemen.
Dewijl nu het positieve en negatieve leven der
natuurwezens bestaat uit werkzaamheden en krachtsverhoudingen (§ 155), die uit de afwisselende beweging aller dingen voortspruiten, waardoor de beweging
van ieder deel afzonderlijk de beweging van het andere bepaalt, zonder dat uit dit laatste iets terugstroomt; dewijil kracht en stof niet hetzelfde zijn en
niet tot elkander staan als object tot object, maar
als subject tot object; dewijl de kracht ook geenszins een product der stof is en er in het algemeen
geene stof is zonder kracht en de krachten echter
kennelijk zonder stofverbreiding werken in de verte,
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als het licht , de electriciteit, het magnetismus, de
aantrekking en afstooting enz., zoo volgt hieruit op
nieuw 1.) dat de wederkeerige werkingen ook zonder
stoffelijken overgang, gevolgelijk zonder vloeistof, of
een' verbindende wther kunnen worden verklaard uit
zuivere polariteitswetten. Men zou toch ook de hoogere geestelijke wederkeerige werkingen der instincten
en voorgevoelens enz. wel moeijelijk op eene aannemelijke wijze kunnen verklaren door de vethertheorie;
daar, nevens de physische wereld der ligchamen , die
ruimte beslaan, ook nog eene andere wereld, die der
geesten bestaat, die vrij en onafhankelijk over stof
on ligchaam heen hare werkzaamheid uitoefent, die
echter ook ingrijpt in de ligchamelijke wereld en met
dezelve tot openbaring van zich zelve in noodzakelijke
wederkeerige betrekking treedt.

S 171.
Over het wezen der krachten.

Derzelver verschil

naar mate van de beweging der sterkte, den.
spoed en de rigting.

Geene kracht zon-

der stof.
Wanneer wij ons eerst een duidelijk begrip van
het wezen der krachten vormen, zullen wij een helderder inzigt verkrijgen in de wederkeerige werkingen
over het algemeen en meer bijzonder over het werken in de verte.
Kracht is beweging der dingen, en wel òf eene
meer inwendige, bf meer uitwendige, (§ 149). Nergens bestaat in de natuur eene volstrekte rust, en
waar men deze rust veronderstelt, daar is de kracht
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slechts verborgcn ; daar heerscht bij de stille onzigtbare innerlijke beweging slechts eene schijnbare rust.
De beweging in den gewonen zin des woords is voorttrilling, uitbreiding in de ruimte der innerlijke beweging, als uitwendig verschijnsel, en deze voortgang
verschilt in sterkte, spoed en rigting. De uitwendige
krachtverschijnselen , als zigtbare bewegingen , zijn verschillend in aard en soort, al naar de ligchamen,
van waar zij uitgaan. Geene kracht toch is iets, wat
uit zich zelf bestaat en aan het stof wordt toegevoegd, en geene stof is op zich zelve en in zich zelve
onbewogen of dood, maar ieder ligchaam bezit deszelfs eigendommelijke en van zich uitgaande kracht.
Dit heeft zoowel in de bewerktuigde als onbewerktuigde ligchamen plaats. De strekking en het resultaat dezer krachtsbewegingen zijn echter de aantrekkings- en afstootings-verschijnselen. Krachten werken
oj krachten en wel op derzelver specifieke stof.
De tot nu toe opgegeven stellingen zijn onwederlegbare grondstellingen der natuurkunde.
Met de
eerste oorzaken der krachtbewegingen, en met de
daaruit afgeleide gevolgen der werkelijke verhoudingen bij de verschijnselen der aantrekking en afstooting is het anders gelegen. Zooverre het eerste aangaat, vermag de natuurkunde in het algemeen nergens de eerste oorzaken aller verschijnselen aan te
wijzen; het is ook hare taak niet, zich daarmede
in te laten. Wat de afgeleide gevolgen betreft, deze zijn het, tot wier opheldering de natuurkunde
allezins hare pogingen moet in het werk stellen, en
zeker verdient hier die hypothese den voorrang, die
de meeste bewijzen van waarschijnlijkheid oplevert
ten opzigte dier verhoudingen, hetzij dan voor eene
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middelijke overdraging der krachten door middel van
de stof, hetzij voor eene wederkeerige krachtswerking zonder middel van de stof. De vraag is dan
nu deze: zal de theorie, die den ether tot geleider
stelt, of zal de polariteitsleer in dezen zegevieren?

S 172.
De grond der aantrekking ligt in de deeling van
het geheel en in het streven naar
wederkeerige aanvulling.
De verhoudingen der zwaartekracht en die der
voortstuwing (§ 155), zijn gegrond op inwendige en
uitwendige beweegkrachten.
De grond zelf echter van alle wederkeerige werkingen is gelegen in de deeling van het geheel, en
in het streven der deelen, om ieder afzonderlijk een
geheel uit te maken.
De aantrekking is de algemeene grond van bepaling tot wederzijdsche vollediging der gedeelten , daar
ieder deel voor het geheel, d. i. voor alle de overige deelen, onmisbaar is. Het tegenovergestelde vind t
plaats bij de ontbinding van het geheel tot de gedeelten. Derhalve kan hier bij de inwendige beweging,
gelijk bij de naar buitenwerkende kracht , geene sprake wezen van eene bijzondere stof, die de krachten
door de deelen heen en weder voert van en tot het
geheel. De deelen en het geheel zamen zijn het,
die hier het alles, om mij zoo uit te drukken , vervullen; zij zijn dus ook de geleiders hunner eigene
krachten. De krachten evenwel zijn onstoffelijk. De
beweegkrachten van het licht en de warmte, de elec-
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triciteit en het magnetismus kunnen geene stoffen
zijn; zij zijn de openbaringen der aantrekking en afstooting bij het streven tot vollediging en verdeeling
van stoffen, overeenkomstig de grootte en de zamenvorming harermassa's. Daar nergens in de natuur eene ledige ruimte aanwezig is, en alles door de
bepaalde massa's is vervuld, zoo kan ook tusschen deze niets vreemdsoortigs heen en weder vloeijen, en
de ather, hoe fijn ook van stof, vindt nergens hare
plaats. Door denzelven wordt ook niets meer opge.helderd , dan hetgeen, door het tot hiertoe door mij
beweerde, reeds opgehelderd is. Wanneer toch de
wther andere stoffen in beweging brengt en van dezelve wederkeerig bewogen wordt, zoo is liet ook
kennelijk , dat de stoffen in derzelver kleinste deeltjes even zeer bewegelijk zijn, als de vethier zelf, en
dan immers behoeven wij geen avther, om de innerlijke bewegingen der stof te verklaren, die de ruimte
inneemt, of daaruit het licht, de magnetische kracht
en iedere kracht in het algemeen onmiddelijk af te
leiden. Overigens heeft NEWTON reeds toegegeven,
dat het licht bloot een bewegingsverschijnsel en geenszins werking eener afzonderlijke stof kan wezen. Gem
lijk dus bij het licht, het magnetismus, de toonen
enz. geene stofuitstrooming en geene stof de krachten
door het ruim voert, maar de bewegingen der krachten voortklinken door de vervulde en alom door trillingen en golvingen zelve bewogen ruimte, zoo behoeven wij hierbij geene krachtswerking tot geleider, het-.
zij in de nabijheid, hetzij in de verte; wij hebben
ons slechts aan de bekende polariteitswetten te houden. Wij nemen dus geen' ather aan, die ons evenmin bekende wetten aan de hand geeft, als dat de
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ethcr zelf ons bekend wordt. Overal heeft echter,
eene wederkeerige opwekking der krachten plaats. Wij
moeten hierbij voorloopig opmerken, dat de geest
eene zelfstandige tegenstelling vormt ten opzigte der
natuur, en dat de wederzijdsche opwekkingvangeesteskrachten en natuurkrachten oorzaak of gevolg wezen kan van verschijnselen; en dat in het bijzonder
de krachten van den geest niet uitgaan van stoffen
en ook niet door de wetten aan tijd en ruimte beperkt worden, zoo als de natuurkrachten.

§ 173.
De werkingen in de verte zjn te verklaren
uit polariteitswetten.
Op den grondslag dezer stellingen, die wij hier
niet verder behoeven te ontwikkelen, mogen wij nu
bouwen en uit dezelve gevolgen afleiden over de
wederzijdsche werking en den invloed in de verte;
over de beteekenis der levenssfeer en de verschillende aanduiding der krachtsoorten. Daar het positieve
werkzame, zoo als de voortstuwende kracht , overeenkomende met het licht, bij de hoogere dieren en
bijzonder bij den mensch, als het ware organisch
wordt in de zenuwen; daar dit positieve werken geschiedt door het werkzaam onstoffelijk beginsel van
den wil, door de hoogere hersenzenuwen en door
de spieren ; en daar kracht en wil, wel opwekkend, bepalend maar niet één is met de stof, ook naar buiten
werken en zich uitbreiden kan in de ruimte, zoo
als men dit in organen der dieren, bij de magnetische verschijnselen en bij het hoogere hersenleven
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kan zien in de als liet ware geestelijke besmetting
zoo volgt hieruit: 1.) dat die zenuwsfeer niets ongerijmds bevat, als men daarbij aan geen overdragen van stof en geen heen en weder vloeijen van een'
zenuweether denkt, die toch altijd, al zoeken wij
ons dien nog zoo fijn, stof is , maar als men door
die zenuwssfeer in den gewonen zin des woords eene
zenuwwerking van polariteitsverhoudingen verstaat;
2.) dat de hoogere diersoorten en vooral de gezonde
mensch met het volkomenst zenuwstelsel en met den
krachtigsten wil het meest geschikt is, om op wezens van minderen rang, zoo als b. v. bij het dierlijk magnetismus, op kranken en slapenden invloed uit
te oefenen; 3.) dat deze invloed, zelf opgewektdoor
onstoffelijke kracht of door geestelijken wil, zich ook
uitstrekt tot in de verte, en zich te kennelijker openbaart naarmate het zenuwstelsel in deszelfs organische ontwikkeling overwegend is over de lagere organen der herstellingsstof in de cellen en spieren. Dit
wordt duidelijk bij de waarneming der electrieke visschen, die toegerust zijn met een rijk zenuwtoestel,
schier geene knoopen hebben, behalve de kleine
vinnen ook geene leden tot de beweging en zeer
zwakke spieren, waardoor zelfs de organische stremmingen wegvallen, zoodat de overwegende positieve
zenuwkracht zich eerst buiten het ligehaam ontwikkelt; 4.) dat men voor de uitoefening van invloed
op zekeren afstand geene bepaalde grenzen kan opgeven, omdat vooreerst in het groot geheel der natuur
reeds eenmaal, ten opzigte der ruimte , volgens het
begrip der beweging (§ 149) en dat des levens (§ 151)
eene alom ingrijpende wederzijdsche werking plaats
grijpt; ten tweede, omdat de onstoffelijke kracht en
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het geestelijk beginsel van den wil aan geene stoffelijke grenzen der ruimte «ebonden zijn (S 171,172);
ten derde, omdat dit geestelijk wilsbeginsel in deszelfs vrijheid door aardsche beperkte wezens in liet
algemeen niet kan worden nagespoord en zich als
zinnelijk verschijnsel alleen in zooverre ons ter waarneming aanbiedt, als het zich tot openbaring naar
buiten bindt aan bepaalde organen, en naar mate
van deszelfs grootere of geringere volkomenheid in
positieve werkzaamheid stelt; eindelijk omdat de
physische wereld alleen de onstoffelijke krachten doet
verschijnen en geleidt 1).
liet geheele physische leven kan dus worden terug gebragt tot polarische (als electrische) krachtsverhoudingen, en men leert inzien, dat geene stofoverbrenging en geene materiëele verbinding noodzakelijk is; alleen hierdoor zullen ons ook, behalven
de magnetische verschijnselen, zoo vele andere geheimenissen der natuur begrijpelijk worden, zoo als
de voortteling, de sympatische invloed op elkander
in de verte, de ziektevoortgangen in vele gevallen en
de besmetting enz.

§

174.

De voorttelinq.
De voortteling is niets anders dan een werken
op elkander van positieve en negatieve polariteitskrachten, het zamenvatten in elkander van twee te,
genovergestelde voorwerpen tot ééne eenheid, en
1) Vergelijk hierbij § 163.
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geenszins een louter in elkander vloeijen van stoffen,
die, mannelijk en vrouwelijk, louter in materieel opzigt door derzelver vereeniging, zonder de behoorlijke
krachtsverhoudingen of polariteiten , nooit een nieuw
wezen voortbrengen kunnen. Deze polariteiten binden
zich echter aan eigenaardig bewerktuigde stoffen, die
alleen als geleiders en als middel dier polarische
krachten in derzelver vereeniging de kiem bevatten
der ontvangen vrucht, die, eenmaal voortgebragt,
het versch opgewekt leven als zelfstandige en bewerktuigde eenheid aanvangt. Daar ieder voortgebragt wezen echter eindig is en afhankelijk van de buitenwereld, zoo blijft het ook in deszelfs eenheid zeer beperkt en kan in verstoorden toestand des individuclen
levens deze zijne zelfstandigheid meer of minder verliezen , wanneer het b. v. in ziekten aan vreemden
invloed onderworpen wordt. In dat geval worden
zelfs, doordien de band dezer organische eenheid al
te los is geworden , nieuwe polariteiten geboren, en
langs dien weg ontstaan , onder de vereischte omstandigheden , nieuwe schepselen, zelfs door oplossing van
het oude (generatio wequivoca). Wij zien dit op de
meest aanschouwelijke wijze bij de algeheele oplossing der eenheid , bij den dood. Alleen hierdoor erlangen wij een volledig overzigt over de voortteling
en alle theorien over dezelve, de evolutie, de epigenesis en de generatio equivoca verkrijgen nu eenen
gemeenschappelijken grondslag ter verklaring.
Elke voortteling heeft dus tweeledig plaats, vooreerst: door een polarisch te zainen werken van twee
levende, organisch tegenovergestelde individuen; door
het zamentreffen der geslachten in de bekenning ; ten
tweede, door het uit elkander vallen eener organi-
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sche eenheid in nieuwe tegenstellingen van polarische
krachtsverhoudingen , in stoffen, die zich scheiden.
In het eerste geval is het eene synthetische voortteling
van het hooger bewerktuigd leven in de bevruchting;
in het laatste is het , als het ware, eene analytische
ontvruchting (entgattung) door het vervallen der eenheid in nieuwe, maar vreemdsoortige tegenstellingen.
Alleen de laatste voorttelingsaard is eene loutere oplossing eener bewerktuiging tot hare bestanddeelen,
of liever een uiteengaan der tot eene massa te zaamgegroeide infusorien (Urthiere), als wanneer de voortplanting slechts het opzettelijk gevolg van den dierlijken dood is, waarbij de bewoner der instortende
hut de vlugt neemt.

§

175.

Sympatische invloed bj planten en dieren.
De wederkeerige sympatische invloed op een afstand bij planten en dieren blijft, wanneer wij een'
ether of stofstroom aannemen, onbegrijpelijk, b. v.
het gelijktijdig bloeijen van zuidelijke planten en het
gisten van den Kaapschen wijn op de noordelijke
helft der aarde, gedurende het bloeijen dier planten
en van dien wijnstok op den moederlijken grond in
het zuiden. Desgelijks hlet gelijktijdig bevruchten en
verhuizen van vele diersoorten te water en te land ,
niet altijd bepaaldelijk in hetzelfde jaargetijde , maar
dan eens vroeger, dan eens later, naarmate vroeger
of later de weersveranderingen invallen. Zoo kregen
de in Egypte aan de pest genezen Franschen na een
aantal jaren de kenteekenen dier ziekte op nieuw,
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gelijktijdig met het vernieuwde uitbreken der pest
in Egypte, zonder dat het zich echter volkomen ontwikkelde, enz. Alle deze verschijnselen hangen onmiskenbaar af van bijzondere tellurische polariteitsverhoudingen, welke, naar mate zij gespannen zijn
op individueel gestemde bewerktuigde of onbewerktuigde snaren, als klinkende zijn.

§ 176.
Polariteit 6by het ontstaan en het beloop van ziekten.
Op gelijke wijze worden ons menigerlei ziekten,
he tzij idiopathisch , hetzij sympathisch, in hunnen oorsprong en loop begrijpelijk; wanneer b. v. dieren
of menschen ter oorzake van ontstemming der lucht
of voortgang der aarde, in gansche streken gelijktijdig in ziekten vervallen, maar ook plotseling weder genezen. In het algemeen ontstaan welligt de
minste ziekten door ovérdraging van stof, hetgeen
men minder betracht, dan wel wanneer naderhand
zonder stof zoo menige sympatische kuur beproefd
wordt, die blootelijk berust op zuivere polariteitswetten. Even als menige ziekte geheel onzigtbaar
en op eene anderzins onbegrijpelijke wijze opkomt,
in deszelfs beloop geheel onmerkbaar wordt, en
met bliksemsnelheid overspringt op andere organen,
zoo geschieden er niet zelden geheel onzigtbare
genezingen, vaak zonder eenige kritische uitwerping van stoffen; ik zou haast zeggen, door een
louter muzijkaal zamenstemmen der organische instrumenten.
Van deze organische zamenstemming en indivi-
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duele vatbaarheid, om te worden opgewekt, hangen
ook de idiosynkrasien, de electrometrische verschijnselen der metaal- en waterwegers, de verschillende
aard van werkzaamheid der metalen en der electriciteit bij verschillende personen af, die tevens hunne verklaring vinden uit dezelfde wetten van polariteit. De organische eigenaardige stemming levert
tevens den grond der verschillende sympathische verhoudingen bij de. magnetische verschijnselen in het
bijzonder op. De neiging tot verschillende personen,
of wel de afkeer, de aantrekking, zoo wel als de afstooting, berust alleen op eeno polarische verhouding
van overeenstemmende of zich onderling wederstrevende krachten.
Desgelijks is ook de besmetting door polariteitswettenbepaald. Alle besmetting trouwens is eene onzigtbare werking, die boven de stof is verheven. Zij
schiet over in vreemde, aan haar polarisch verwante
ligchamen; het positieve, het aanstekende trekt het
negatieve, het niet besmette, over in deszelfs eigen sfeer,
en veroorzaakt door deze vereeniging een' nieuwen aan
zich zelven gelijkvormigen levensloop , en dezen noemen
wij de besmetting, die met der daad eene volslagene
bevruchting is.
Wij nemen langs dien weg ceene
doorgaande wet waar in de bewerktuigde en onbewerktuigde schepping.
Het levenlooze ijzer wordt
door de polariserende kracht van den magneet aangestoken, en wordt zelf magneet, evenzeer als de ziektevoortgang tot eene bepaalde hoogte den gezonden
aansteekt en dezelfde ziekte bij dezen te weegbrengt.
Hier kan evenmin sprake zijn van eene zuiver materiele aansteking der stof, als bij de voortteling, hetzij de besmetting haren voortgang heeft door midde-
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lijke, hetzij door onmiddelijke aanraking. De stof is
alleen de overbrengster van eigendommelijke werkzaamheden. De stof als stof is in haren oorspronkelijken
chemischen aard bij den besmetten en den niet besmetten
dezelfde. Zij wordt alleen door krachten eigenaardig
bewerktuigd en is dan ook alleen in staat, om met
leven bezielde ligchamen, die met haar in polarische
verbinding staan, aan te steken. liet is bekend, dat
de pest, de pokken, de schurft, de syphilis, besmettelijk worden door onmiddelijke aanraking der
stof. Maar de vraag is hier of liet kleinste atoom
der smetstof als stof aansteekt, dan wel veeleer door
polarische werking van kracht, die zij ontleent van
het subject. Zijn echter alle werkingen werkingen
der krachten, zoo zal dezelfde wet wel evenzeer bij
de nadere aanraking der stof, als bij het werken in de
verte zonder aanraking, geldend wezen.
Wij zagen boven, dat er ook eene zekere magnetische aansteking bestaat, waardoor de enkele nadering en het intreden in den magnetischen kring, de
bijzondere hoedanigheid van den gemagnetiseerden
overbrengt op andere vatbare menschen ," ja zelfs op
dieren.
Hierdoor ontstaan werkelijk physische en
psychische verschijnselen, b. v. liet overbrengen van
den slaap, de mededeeling van bepaalde gewaarwordingen en krises, de krampaanstekingen enz., de mededeeling van visioenen, zoo als bij de Schotsche zieners, waarbij door louter toezien voorspellende gezigten ontstonden. Wanneer nu ook eene geestelijke
overbrenging bestaat en een geestelijke invloed waargenomen wordt op andere verwijderde personen, zoo
wel in wakenden als slapenden toestand , dan immers
is hier kennelijk de geestelijke kracht het werkend
44
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beginsel, en het in sympathie gestelde individu wordt
door dat werkend vermogen in dezelfde stemming
gebragt. Het organisch medegevoel is het post,
het gestemde, hetzi) door eene physische hetzij door
eene psychische kracht verwekt. De polarische krachten worden op die wijze door de stoffen overgebragt
op gelijknamige of ongelijknamige ligchamen, en
stellen dan hare specifieke verschijnselen daar.
Wij zien dus, dat de besmetting, het invloed
uitoefenen op een' afstand, de sympathie en het instinct zich reeds laten verklaren volgens physische
wetten en kraehtaverhoudingen.

5 177.
Rapport met den geneesheer. Oorzaak der sym.
pathie en der antipathie.
Zoo wordt ons dan uit het beweerde reeds in
physiologisch opzigt aanschouwelijk , dat iedere aannadering van menschen onderling eene merkelijke verandering te weegbrengen moet in den werkkring van
derzelver polariteiten, ook al slaan wij nog minder
ons oog op de gewigtiger geestelijke zijde van ons
onderwerp. Reeds iedere onverwachte bejegening roert
ons doorgaans als een electrieke schok; hoeveel te
meer wanneer het verlangen des geestes en de hoop
daaraan toegevoegd zijn. Hoe opbeurend is ons de
tegenwoordigheid van menschen, die in den bloei
hunner gezondheid en kracht zijn; hoe verlevendigt
de aanblik van een vreugdevol gezelschap ons hart;
wie is er, die niet onwillekeurig bij het voorbijtrekken eener rustige schare van krjgslieden, hetzij vriend,
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wordt; oog en oor zijn als vastgenageld op het voorwerp, dat ons aantrekt. Het is in waarheid eene
electrieke spanning en eene levendige aantrekking,
die ons met eene overwegende kracht in haren kring
als medesteept.
Wij kunnen daarom teregt de gedachte van FRIEDR.
HUFELAND beamen 1), dat menige arts, zonder zulks
te vermoeden, weldadiger zou kunnen wezen door
Van
zijn magnetisinus, dan door zijne recepten.
daar, dat zoo vele patienten, nadat de arts aan hun
krankbed geweest is, zoo iustig zich nedervleijen, zonder zich te bekommeren, of, en welke middelen hij
voorgeschreven heeft. Trouwens volgens onze physiologische inzigten staat de magnetische geneesheer
tot zijnen patient als positieve en negatieve polariteiten. Hoe zwakker de patient , des te krachtiger positieven invloed moet de arts op hein uitoefenen en
door eene aanhoudende inwerking eindelijk een hooger graad van positief leven aan hem mededeelen,
(wanneer hij in het algemeen de organische vatbaar.heid nog heeft, met dezen in eene daaraan beantwoordende polarische verhouding te treden) even zoo
als de magneet aan het ruwe ijzer door aanhoudend
strijken deszelfs positief karakter mededeelt en het
als verheft tot zijne eigen werkplaats. Hierdoor wordt
derhalve in louter physisch opzigt die eigenaardige afhankelijkheid des zieken van den magnetiseur reeds
verklaarbaar, daar deze hem met positieve kracht
opneemt in zijne sfeer en daarin handhaaft, gelijk de
positieve magneet het negatieve ijzer enz.
1) ÜUber sympathio S. 11i.
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liet is eene algemeen bekende waarneming, dat
iedere toenadering van andere menschen , vooral van dezulken, die eene beduidende in- en extensieve sterkte
bezitten, eene positieve inwerking betoonen en dus
op de aangegeven gronden eenen òf weldadigen 6f
nadeeligen invloed witoefenen moeten. Dit zal vooral
bij kranken in het oog loopen. Hierdoor verklaart
zich in het bijzonder lhet rapport tusschen den geneesheer en den patient. Dit rapport zal des te weldadiger wezen, naarmate de polariteitsverhoudingen
organisch overeenstemmen. In den aanvang is derhalven het rapport niet altijd het gewenschte. Dit
hangt trouwens af van genoemde mindere of meerdere
overeenstemmning; deze ontwikkelt zich echter van
lieverlede en dan wel het heilzaamst, wanneer geene
volstrekte antipathien naar geest of ligchaam aanwezig
zijn en de arts volkomen gezond is. Wanneer HENSLERi bcweert, dat er menschen zijn, die volstrekt
geenc magnetische kracht bezitten, (hetgeen bezijden
de waarheid is), en dat er van het drievoudig doorgaans ongelijksoortig vuur-, licht- en aardmagnetismus,
antimagnetische en schadelijk werkende magnetische
inwerkingen bestaan; zoo noem ik op grond inijner
veeljarigc ondervinding en de waarneming van alle
andere magnetische artsen deze stelling veel te algemeen; de praktische aanwending zou bij zulk eene
streng bedwongen polariteitsverhouding onmogelijk
worden; ja volgens die bewering zou het magnetismus meer schaden dan nut aanbrengen; en dit wordt
door de ondervinding ten volle wedersproken. Moest
men het volkomen doeltreffend individu voor ieder
bepaald geval uitzoeken , dan zouden zij , die zoeken,
even zeldzaam wezen, als zij, die gevonden worden.

--
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Gelijk reeds in de onbewerktuigde schepping ongelijke geleiders van electrische en magnetische krachten aanwezig zijn, zoo is het gewis evenzeer in de
bewerktuigde natuur; maar evenzeer hier de verscheidenheid van stoffen niet zoo groot is en slechts
zeer algemeen, om genoemde krachten volgens overeenstemmende wetten en vormen aan den dag te
leggen, zoo is ook de magnetische overeenstemming
bij de menschen veel algemeener, en vooral dan,
wanneer de geest als spiritus rector de elkander
wederstrevende krachten vereffent.

§

178.

Het magnetismus kenteekent dezelfde polariteitswetten , als de electricieit en de
mineraalnmagneet.
De in de eerste afdeeling van ons werk aangehaalde physische verschijnselen, waarbij de zeer algemeene teekenen van aantrekking en afstooting van
gelijken aard als bij de electriciteit en het magnetismus duidelijk merkbaar zijn, toonen reeds, dat het
magnetisch rapport, en wat dies meer zij, in naauw
physisch verband met dezelve staat. F. HUFELAND
heeft dienaangaande met de meeste zorgvuldigheid
proeven gedaan, en daarop steunende, dezelfde theorie aangewend op het magnetisch rapport. Volgens
hem kan de sympathetische vereeniging van twee
subjecten, die het gevolg is van deze behandeling,
even zeer als iedere verbindinig in de natuur alleen
door tegenstelling worden verwekt. Wanneer echter
de enkele deelen eene polariteit bezitten, aan de mag-
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verbindt, zoo kan, volgens HUFELAND, bij het aanwenden van het magnetismus, alleen invloed uitgeoefend worden op de peripherische pool der zenuwen, die tot het subject behooren, dat gemagnetiseerd moet worden; en daar deze pool te beschouwen
is als gelijknamig met de naar buiten gekeerde pool
van den magnetiseur,, zoo zal er eene omkeering der
polen moeten plaats vinden, wanneer de invloed van
den laatsten het gevolg zal wezen; alles overeenkomstig de eigen wet, die in de onbewerktuigdenatuur bij
twee magneten plaats heeft, wanneer die zich naderen
met derzelver gelijknamige polen, de sterkere tot omkeering der zwakkere in staat is, en dat wel in diervoege, dat beide elkander aanrakende polen ongelijknamig worden en zich diensvolgens aantrekken, terwijl
zij zich vroeger onderling afstootten. Dit verschijnsel
biedt ons, volgens HUFELAND , de grondwet aan, waaruit de werkingen van het magnetismus moeten worden
afgeleid. Daar zal dus des te ligter eene vereeniging
volgen, naarmate bij het kranke subject de polariteit zwakker is aan de peripherische zenuwen.
De vatbaarheid voor magnetischen invloed hangt
in het algemeen af van de mate der krachtsverhoudingen bij den patient en in het bijzonder van den toestand van het zenuwstelsel. Daar nu de afzonderlijke
zenuwen van den subjectieven sfeer des menschen hare
polariteit ontvangen van de hersenen als middenpunt,
zoo zullen zij ook met des te meer aandrift en kracht
naar buiten werken, naar mate de spanning grooter
is, die zij inwendig verkrijgen. Is die spanning klein,
zoo als doorgaans bij ziekten, zoo zal ook ieder afzonderlijk deel van den subjectieven sfeer slechts eene

geringe polariteit bezitten en in dezelfde verhouding
staan tot een krachtig op hetzelve werkend organismus, als een zwakkere magneet tot een sterkeren. Dat
is te zeggen, deszelfs polariteit zal in aanraking met
dezen zich omkeeren en eene aantrekking daarstellen,
die somtijds zelfs door het gezigt kkn worden waargenomen. Het gevolg dier aantrekking (die echter
zelden zich met het ziende oog laat waarnemen) is in
de allereerste plaats dit, dat de hersenzenuwen van
het aangetrokken subject hare polariteit niet van binnen, maar van buiten, met name van het positief
op dezelve wcrkend organismus erlangen. Langs dezen weg worden zij als het ware deeJen van het
laatste, met hetzelve als verligchamelijkt en van hetzelve afhankelijk. Zoo worden beide de personen,
die in zulk eene sympathische verhouding staan, in
zekere mate versmolten tot één individu, en de genoemde verschijnselen van sympathie en rapport tusschen den patient en den arts, die overbrenging van
gevoels- en zinsgewaarwordingen laat zich verklaren
naar physiologische wetten (§ 24, 30). Men bemerkt
overigens ligtelijk, dat door zulk een ingrijpen van
een vreemd organismus de toestand van den zieken
aanvankelijk meer verstoord en verergerd kan worden; van daar de antipathische reacties van het nog
niet voldongen rapport; van daar de aanvankelijk
zoo menigvuldig plaats grijpende ongeregeldheden en
perturbaties, die slechts wijken voor de kalmte, de
omzigtigheid en de volharding van den geneesheer.
Deze gesteldheid duurt echter niet voort. Dezelfde oorzaak, die haar te weeg bragt, doet haar ook ophouden, en de organische verhouding en regelmatige werkzaamheid wordt door het magnetismus weder daargesteld.

-- srs -De sympathische gewaarwordingen op een' afstand
berusten, zoo als iedere sympathie , op den algemeenen
zamenhang aller dingen, en juist in den zoo gevoeligen toestand van het zenuwstelsel der somnambulen
ontwikkelen zich andere gewaarwordingen op eene
breedere schaal, zoodat de indrukken in de verte
worden waargenomen, even als bij het instinct der
dieren, die in hunnen geregelden toestand doorgaans
sluimeren. De verwijdering is steeds betrekkelijk en
niet meer wonderbaar dan de werkingen van het
licht en de warmte der zon, die ook geene aardsche
wezens aanraakt. F. HUFELAND zegt: » alle dynamische werking onderscheidt zich juist daardoor van de
mechanische, dat zij niet is bepaald gelijk deze door
onmiddelijke aanraking; zij berust op de algemeene
tegenstelling, die de gansche natuur beheerscht, en
ook door de uitgebreidste leer alle van elkander gescheiden ligchamen in wederzijdsche betrekking stelt
en tot één geheel verbindt."
De zigtbare grenzen der bewerktuigde ligchamen
zijn geenszins de grenzen harer levenswerkzaamheid.
De voortgang en overbrenging heeft vermoedelijk plaats
door zekere polariteit van het eene subject tot het andere, die in staat zijn als geleiders der sympathie op
te treden tusschen verwijderde ligchamen.
Hebben wij tot dus verre de wederkeerige magnetische werking en de daaraan verbonden verschijnselen van het rapport en de sympathie pogen te verklaren naar polariteitswetten, zonder overdraging der
stof, gelijk zulks op de meest duidelijke wijze bij de
electriciteit en liet magnetismus is waar te nemen;
zoo willen wij daardoor echter geenszins vaststellen,
dat dc werking der menschelijk magnetische kracht
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met de electriciteit en het magnetismus identisch wezen zou. Wij hebben reeds een veelbeduidend verschil van werking bij de verschijnselen zelve opgemerkt (§ 40, 114). Dit alleen mag men vaststellen,
dat de werkingen dezer kracht louter eene wijziging
van genoemde natuurkracht is, die bepaald wordt
door het organismus en door den menschelijken geest.

§ 179.
De blik en de spraak versterken de magnetische
werkingen.
Nadat wij nu in bovenstaande § de grondbeginselen hebben vastgesteld, waaruit de werkingen van
het dierlijk magnetisinus in het algemeen moeten worden afgeleid, zoo mag ik mij kortheidshalve ontslagen
rekenen van de taak , om in het breede uit te weiden
over de verklaring der verschillende wijze, waarop
in liet bijzonder die wederkeerige invloed van personen onderling plaats grijpt, b. v. door den blik, de
spraak, de handen, geleiders enz. Ilet zal ons naderhand van zelf helder worden, dat namelijk naar
mate der individuële organen en geleiders van wil en
krachten , zoo wel als derzelver onderscheidene intensiteiten, verwantschap, vatbaarheid en polariteit, ook
verschillende gewijzigde werkingen worden te weeg
gebragt.
Alle werkingen zijn gevolgen van krachtsontwikkeling; de krachten werken echter door stoffelijke geleiders; de mensch vereenigt, als het meest volkomen
organismus, de werkzaamste krachten in zich; en wel
door zijn zoo zeer ontwikkeld zenuwstelsel, de meeste

-
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voortstuwende kracht; hij draagt het licht als het
ware verligchamelijkt in zich (155 , 159) en daar nu
de mensch tevens de meest ontwikkelde bewegingswerktuigen bezit, waardoor zijn wil naar buiten werkt
op de objectieve wereld, zoo kunnen wij gemakkelijk
begrijpen, dat de invloed door de handen wel de meest
algemeene en krachtigste is. De handen toch zijn de
bewegelijkste leden des ligchaams, die, als de meest
ondergeschikte dienaren van den wil, op de meest
vrije en kunstmatigste wijze ingrijpen in de buitenwereld. Deze werkingen der hand zelve worden op nieuw
zeer verschillend gewijzigd door de onderscheidene bewegingen, het uitstrekken of inbuigen van een of meer
vingeren, het toekeeren van het vlak of van den rug
der hand, als tegenovergestelde polariteiten enz. Veel
raadselachtiger schijnt voor velen de invloed door blik
en spraak. Indien men echter weet, dat het geluid
en de klank reeds physisch eene veelvermogende kracht
is; indien men overweegt, dat in den blik eene vermogende kracht en niet eene stof werkzaam is; dat in
het bijzonder door de spraak de scheppende geest werkt
als door eene geestelijke ontvonking, zoodat de gedachten als lichtspranken in elkander schieten, en
alzoo wederzijds het geestelijke leven ontsteken, zoo
zal ook hier al wat naar tooverij en spokerij zweemt
voor ons wegvallen, en men zal zich minder verwonderen over de heilzame werking, die vaak louter
woorden bij den gemagnetiseerden te weeg brengen.
Dat dit zoo zelden en niet altijd plaats heeft, hangt
af van het gewigt -en de gehalte van den geest, die
de spraak voortbrengt, en van de ontvankelijkheid van
het voorwerp, dat door de lichtspranken als door brandbare stoffen moet worden ontvonkt.
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Overigens staan wij vast in onze overtuiging, dat,
in hoogeren zin opgevat, het waarachtige woord in
waarheid is een vuur en een hamer , zoo als de Heer
gesproken heeft (Jerem. 23: 29), dat rotsen vergruist;
door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door den adem zijns monds al hun hair.

(Ps. 33: 6).

§ 180.
Overgang tot de psychologische verklaring.
Door bovenstaande nasporingen meen ik reeds van
eene natuurkundige zijde genoeg te hebben gezegd,
ten bewijze, dat de verschijnselen van het dierlijk
magnetisrmus, even zeer als alle andere verschijnselen,
bepaalde wetten volgen, en dat zij geenszins afzonderlijk, geïsoleerd en buiten zamenhang staan met de
overige verschijnselen der bewerktuiode schepping.
Wanneer ik nu nog de nieuwere psychische verschijnselen ook zielkundig aanknoop aan anderen, die reeds
lang bekend zijn, met name aan die van den natuurlijken slaap, den droom, het nachtwandelen en onderscheiden zenuwongesteldheid, zoo zullen zij ten
slotte al het wonderbare van lieverlede verliezen. Eer
wij dus overgaan tot zulk een zielkundig onderzoek,
hebben wij in de allereerste plaats te letten op de
natuurlijke geschiedenis van den slaap, die ons den
weg zal banen en den overgang daarstellen tot de zielsverschijnselen van het dierlijk magnetismus, die allen
uit den slaap oprijzen, en zich ontwikkelen naar
buiten.
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§ 181.
De natuurli'ke geschiedenis van den slaap.
Slapen en waken zijn de beide tegenovergestelde,
elkander afwisselende toestanden van het bewerktuigde leven. Men zou ze gevoegelijk des levens dag- en
nachtzijde kunnen noemen. Des daags is, even als
bij het waken, alles in leven, beweging en werkzaamheid, des nachts en in den slaap is alles stil, ingetrokken in rust. Evenmin echter de dag en de nacht
absolute verscheidenheden zijn, of als dood en leven
tegen over elkander staan , evenmin moeten wij zulks
op den slaap en het waken van toepassing stellen.
Beiden zijn slechts de verschillende gewijzigde levensinrigtingen, onafscheidelijk van elkander, zich onderling aanvullende en uit elkander voorspruitende tevens.
De gansche aarde is aan de kosmische verhouding
van dag en nacht onderworpen ; zoo ook het geheele
bewerktuigde leven aan den slaap en aan het waken.
Dat hebben planten en dieren gemeen. liet onbewerktuigde natuurrijk echter met deszelfs gewrochten,
als bezittende geene organen en louter physische krachten, leeft steeds in denzelfden toestand, in eenen
eeuwigen slaap.
Indien beiden (slapen en waken) slechts levensvormen in tegenovergestelde rigting zijn, zoo volgt
daaruit geenszins, dat de eene vorm , b. v. de slaap,
iets verliest, wat de andere, liet waken, gewinnen zou.
Het leven immers is in deszelfs aard ondeelbaar; alleen
de levensverhoudingen tot de buitenwereld verschillen
bij beiden. » Hoe weinig zou hij het leven kennen,
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die wanen zou, dat in dezen slapenden toestand aan
mensch of dier iets zou ontbreken ! Ontbreekt er da
iets in den doodstaat ?" 1).
Is het levend wezen in volle werkzaamheid en beweging, en in de ware verhouding tevens tot de buitenwereld, dan ontstaat hieruit ééne der genoemde
vormen: de walende toestand des levens. Daar evenwel iedere verhouding van het leven tot de buitenwereld aan verandering en verwisseling duurzaam onderhevig is en ieder bewerktuigd wezen met de aarde
deelt in dag- en nachtsverhoudingen, ja deswege, om
te krachtiger in eigen zelfstandigheid naar buiten te
werken , als liet ware te dieper tot zich zelven moet inkeeren, zoo is juist deze ingetrokken toestand des levens, terwijl vele organen ruste houden, de andere
levensvorm, nl. de slaap. Kennelijk komt ons hierdoor de gewone opvatting van het begrip van waken
en slapen niet aannemelijk voor en behoeft eene breedere uiteenzetting. Neen ! niet alleen aan den mensch
en aan de hoogere diersoorten is het slapen en waken
eigen, maar ook het plantenrijk deelt in dien afwisselenden toestand.
Ook bij de planten rusten tijdelijk meer dan één orgaan; zij hebben even als vele
dieren een' winterslaap en eene tijdelijke dag- en nachtrust. Ook de planten putten zich uit door hunne levendige vormkracht; hare met de buitenwereld in verbinding staande organen : bladeien en bloemen, trekken zich, na in wakenden toestand zich vrolijk te hebben opgeheven en uitgespreid, weer rustig te zamen en
gaan slapen. Bij de hoogere diersoorten laat zich die

1) NEES v. ESENBECK , Entwicklungs

.chen Schlafer.
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toestand slechts duidelijker waarnemen, omdat do
organen meer ontwikkeld zijn en de zintuigen zoowel
als de werktuigen der beweging tot ruste zijn overgegaan.
De slaap is derhalven die toestand der bewerktuigde wezens, waarin de levenswerkzaamheid der met
de buitenwereld nader in betrekking staande organen
tot meerdere ruste zich terug trekken , de vrije zelfstandigheid op een meer negatief en lijdelijk standpunt komt in betrekking tot de uitwendig natuur,
en het dier alzoo in physisch-organisch opzigt terugzinkt tot een' lageren trap.
Door deze algemeene karakterisering van het leven in de beide rigtingen van slapen en waken, zal
het ons niet moeijelijk meer vallen, het wezen van
den slaap, bijzonder bij den mensch, te leeren kennen in dezelfde volledige en waarachtige beduidenis.
Dat was het geval tot hiertoe bij velen niet. De een
noemde den slaap een' broeder des doods; de ander hield dien voor een algemeen wegzinken van het
dier tot het plantenleven ; een derde voor eene verwisseling van het hersengestel met het knoopstelsel,
enz. HLet moge dichterlijk klinken, wetenschappelijk
is het niet.
De waarheid zal wel langs den gereedsten weg
aan het licht worden gebragt, als wij 1) de geschiedenis van den slaap in deszelfs opkomst, werkelijk
aanzijn en afneming doorloopen, en 2) den mensch
in het bijzonder gadeslaan in den slaap naar zijne
ligchamelijke en geestelijke natuur.

-
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182.

liet ontslaan van den slaap.
Nadat de zins- en bewegings-organen, die met
de buitenwereld in naauwere verbinding staan, door
een voortdurend gebruik vermoeid worden, de krachten als het ware uitgeput zijn en de hersenen geene
ondersteuning meer bieden; of wanneer, aan de andere zijde, het innerlijke zenuwleven door ligchamelijke of door zielsoorzaken, b. v. lang nadenken,
lijden, ziekten, bloedverlies of bloedsovertolligheid,
zoo zeer verzwakt is, dat het de uiterlijke zinnen niet
meer waakzaam en de beweegkrachten niet meer
vaardig houden kan; of wel eindelijk, wanneer de
geest vrijwillig deszelfs opmerkzaamheid en wilsbestemming aan de uitwendige zintuigen onttrekt; dan
ontstaat in het algemeen slaperigheid (dommeling tusschen dag en nacht), insluimering en ten laatste de
slaap. De oorzaken van den slaap zijn dus deels uitputting en gebrek aan opwekkelijkheid van de hersenorganen; deels gebrek aan uiterlijke prikkelen,
stilte, eentoonigheid, gebrek aan lichtsaandoening,
rust enz. Men kan zelfs den slaap te weeg brengen
door vrijwillige werkeloosheid van ligchaam en geest,
ook zonder dat de hersenen vermoeid zijn en uitgeput. Ik laat mij overigens niet in met eene breedvoerige opgave van alle de bijkomende oorzaken des
slaaps, en veronderstel gerust, dat de wijze van het
natuurlijk inslapen bekend is. Het magnetisch inslapen heb ik reeds vroeger in deszelfs aard leeren ken-

nen ( 17, 18).
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§ 183.
De slaap in deszelfs aanwezen.
In den slaap rusten de zins- en bewegingsorganert
ten volle.
De zintuigen zijn geene geleiders meer
der voorwerpen, en de geest werkt niet meer naar buiten met deszelfs beweegkrachten.
In den wakenden
toestand dient het hersengestel den geest tot voorstelling der indrukken van de buitenwereld, in den slaap
is hetzelve het mikrokosmus der geestenwereld. Bij
gebrek derhalve aan objectieve beelden en door werkeloosheid der bewegingen wordt het bewustzijn , in betrekking tot de buitenwereld, opgeheven, en dit afgebroken bewustzijn zonder reflexie legt, uit een physisch
oogpunt, den grond tot het eigenlijke wezen van den
slaap. De overige dierlijke, zich zelve niet bewuste verrigtingen gaan onvermoeid haren gang , zoo als de voeding , de omloop der vochten , het ademen enz. , en
wel tot wederherstelling der stoffen, die door de naar
buiten gcrigte werkzaamheid van zins- en bewegingsorganen waren verteerd. Gelijk het waken met den dag
overeenkomt, zoo bestaat de levenswerkzaamheid van
zins- en bewegingszenuwen gedurende het waken in
de vrije en overwegende uitschieting van het licht,
de voortstuwende kracht; en, gelijk de slaap aan den
nacht beantwoordt, zoo bestaat de levenswerkzaamheid der zenuwen in den slaap, vooral in de aantrekkende stofvorming, de zwaarte. De hoogere zinszenuwen zitten, in den slaap, om zoo te spreken,
als voorname lieden aan den disch en laten zich door
de bloedvaten, die steeds de spijze aandragen, onthalen en verfrisschen. De verteerde lichtstof der uitwendig gespannen zenuwen herstelt zich weder, en
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de innerlijke eenzijdig vermeerderde wordt vrij, de
plus en minus-polariteiten verplaatsen zich; terwijl
de uitwendige slapen, worden de inwendige wakker;
van daar in deze verwisseling van rust en werkzaamheid de verfrissching en versterking van het ligchaam.
liet uitrusten van de werkzaamheid is negatieve versterking, en de ontspanning baant den weg tot positieve kracht. Een korte slaap brengt daardoor meer
verkwikking te weeg, dan alle mogelijke zoogenoem.
de versterkingsmiddelen ; het is daarom dat geen middel het magnetismus kan vergoeden, dewijl er geen
ander in die mate de ziekelijke spanning en ontspanning te weeg brengt, noch eenen zoo weldadigen
slaap doet ontstaan.
Somne, quies rcrum placidissimo somne deorum,
.Pax animi, quem cura surgit, qui corpora duris
Fessa miniistcriis mulces, reparasque labori.

$ 184.
De slaap in verhouding tot de organen van
het hoofd, de borst, den onderbuik.
De verhouding der werkzaamheid tot daarstelling
van den slaap en het waken is bloot relatief en
geenszins, zoo als dikwijls ten onregte is beweerd,
eene absolute werkzaamheid. Dat wil zeggen: zij
is in den slaap op haar zelve niet sterker dan bij
het waken, maar de vergoeding en de winst staan
bij slapen en waken in omgekeerde verhouding tot
de inspanning en de vertering van stof en krachten.
Bij het waken toch overtreft de inspanning door voort5*
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gezette werkzaamheid der organen verre weg de ver,
goeding; in den slaap gaat de laatste de eerste te
boven, niet omdat de winst op zich zelve nu grooter
is dan bij het waken , maar omdat in den slaap stof
en krachten door onafgebroken toevoer bij de rustende organen zonder eenig verlies toenemen en bestendigheid in de ruimte winnen. Daarom gaat alles
in den slaap zoo rustig toe, de pols slaat langzamer, langzamer gaat de ademhaling, waardoor het
algemeene evenwigt in de ordening der deelen stand
houdt, zonder stoornis. Veel eten of wijndrinken
is, eer men gaat slapen, daarom zoo nadeelig.
Na reeds de bekende physiologische levens- en bewegingswetten te hebben ontvouwd, behoef ik hier
slechts te herinneren, dat de werkzaamheid ter ontwikkeling in den slaap niet slechts niet sterker is,
maar zelfs minder moet wezen, dan bij het ontwaken. Iedere organische beweging- en levenswerkzaamheid der afzonderlijke deelen wekt ook de anderen tot meerdere levendigheid op. De vaardige
beweging van wils- en borstorganen bij wakenden
toestand brengt gelijktijdig een sneller omloop der
vochten en eene grootere omwenteling van de stof
in de herstellingsorganen te weeg. De stof echter
wordt door de voortgezette werkzaamheid weder verteerd en erlangt door het bestendig verbruik geene
degelijkheid. Indien alzoo dat , wat bij het waken
door de vormnkracht wordt hersteld, bestendigheid
in de ruimte verkreeg en alsdan vergeleken werd
met hetgeen gedurende den slaap in denzelfden tijd
werd hersteld, dan zou het eerste boven het laatste
in massa en in omvang verre verheven zijn.
Door de onafgebroken vormende werkzaamnheid
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gedurende den slaap, worden de door waken teloorgegane stoffen en krachten weder hersteld; de voortstuwende kracht erlangt overwigt over de zwaarte,
en het in de hersenzenuwen stralende licht, dat gedurende den slaap, als het ware, is opgehoopt, werkt
weder overeenkomstig deszelfs aard krachtig naar buiten. Zoodra de groote heeren zich verzadigd hebben ,
staan zij op van de tafel, de zintuigen erlangen weder gloed en leven, de ziel komt door het geleidend
zenuwstelsel en door de zintuigen weder met de uitwendige natuur in bewustvolle betrekking, en de
mensch ontwaakt.
Hieruit laten zich de werkingen van den slaap in
het algemeen en die van den kritischen slaap bij ziekten in het bijzonder gemakkelijk verklaren. Gesterkt
en verkwikt maakt de mensch zich los uit de armen
van den slaap en gaat met frisschen moed weer aan
zijn dagelijksch werk ; de verlamde leden hebben weer
kracht ontvangen en de dienstbare ledematen gehoorzamen weer van nieuws, geschraagd door den menschelijken wil. Terwijl de ziel de kracht harer zintuigen teruggetrokken had van de objectieve wereld, is zij stooreloos en met onverdeelde krachten werkzaam in den
slaap tot welzijn van haar ligchaam, en neemt de
disharmonie van lieverlede weg, die ontstaan is door
hare vroegere inspanning. Van daar dat verkwikkelijk gevoel na iederen rustigen slaap , ten gevolge der
vernieuwde vorming en herstelling der verbruikte
stoffen.
Door deze geschiedkundige ontleding des slaaps
zijn wij nu in staat, het wezen van denzelven, vooral bij den mensch, helder te doorzien en juist te beoordeelen, of en in hoeverre het dierlijke leven zich
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met het plantenleven afwisselt, of en in hoeverre
in den slaap het dier weder plant wordt. De daaruit door ons af te leiden gevolgen voeren ons echter
meer bijzonder tot de beschouwing van den slapenden mensch, zoo wel naar het ligchaamals naarden
geest. Naar het ligchaam hebben wij te letten op
de verhoudingen van het hooger dierlijk leven, de zinsen bewegingswerktuigen , derhalven de zetels van hoofd
en borst, en alsdan de verhouding van het lagere planten leven - de zetel der productie.
Ten opzigte van het hooger dierenleven is
1). het hoofd en dus het hersengestel met de zinnen en de aan den wil onderworpen bewegingswerktuigen in volle rust, ten opzigte der verrigtingen, aan
deze eigen bij voortdurende innerlijke krachtsontwikkeling of herstelling van de stof en de krachten.
2). Ten opzigte van de borst gaan de hoogere
dierlijke verrigtingen van den omloop en de ademhaling, die aan den willekeur niet onderworpenzijn,
met de aan deze eigene vormende werkzaamheid rustig en ongestoord voort.
3). Ten opzigte van den onderbuik, als de plantaardige herstellingszetel, gaat ook hier de aan deze
streek eigen werkzaamheid tot voeding en ontwikkeling onafgebroken haren gang, en moet alleen in
zoo verre als versterkt worden beschouwd, als de stof
en de krachten door hare bestendige toeneming , terwijl de hoogere organen werkeloos bleven, niet worden verteerd en verbruikt.
Daardoor veroorzaakt
veel slapen en langdurige werkeloosheid der zinsen bewegingswerktuigen zwaarljvigheid, en daarentegen de al te groote werkzaamheid dezer organen
magerheid. Overigens blijve het niet onopgemerkt,
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dat de herstellings-sfeer bij gezonden, rustigen slaap
geene verrigtingen der hooge standplaatsen en dus het
knoopstelsel niets van het hersengestel en bij het waken evenmin het laatste van het eerste overneemt.
Daar is derhalven geene verwisseling van verrigtingen
en polariteiten tusschen het hersen- en knoopstelsel.
§ 185.
De geestelijke natuur van den slapenden mensch.
Slaan wij den mensch in zijne geestelijke gesteldheid gade gedurende den slaap, dan is de ziel bij dien
toestand niet van hem , d.i. van het ligchaam gescheiden.
In dat geval zou hij dood zijn. De gemeenschap zijner
ziel met de buitenwereld door het nu rustende zenuwstelsel is slechts opgeheven. De menschelijke geest,
als denkend en vrijwerkend , door het ligchaam alleen
bepaald, maar niet geheel beperkt wezen, is steeds
naar deszelfs innerlijke hoedanigheid ook in den diepsten slaap nog werkzaam. Worden de vruchten van
die werkzaamheid niet overgebragt tot het wakend
bewustzijn, en blijven daarom bij het ontwaken de sporen derzelve niet meer in de herinnering, de oorzaak
ligt alleen in de afgebroken gemeenschap der ziel met
de objectieve buitenwereld door de ontstane rust in
de zintuigen. De vrije geest is steeds wakend , alleen
de zintuigen slapen. De geest keert in tot zijne onmetelijke diepte, zoo als de zon , wanneer zij nedergedaald is aan de kimmen. De geest leeft ongestoord
zijn geestelijk diepzinnig leven voort, zich als het
ware weder verzamelende, kracht en voeding vergaderende tot vernieuwde wereldwerkzaamheid, zoo als
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het physische ligchaam, dat verzonken ligt in deszelfs stille en rustige herstelling. Hieruit volgt tevens
geenszins, dat de ziel in den slaap geene bewustheid
van zich zelven zou kunnen hebben, al is het, dat
wij ons in wakenden toestand dat bewustzijn niet
herinneren; want immers de brug, die tusschen slapen en waken ligt, is bij de werkeloosheid en rust
der zintuigen weggenomen. Dan eerst erlangen wij
aan deze zijde kondschap van zulk een werkelijk bewustzijn, als de zonnestralen van den geest het wolkenfloers scheuren en in de droomen haar licht naar
gindsche zijde uitschieten. In den gewonen slaap
houdt de bewustvolle betrekking der persoonlijkheid
tot de buitenwereld op en deze vervalt tot de algemeene beperktheid der natuur.
Het individu verliest wel aan zelfstandigheid tegen
over de buitenwereld, maar het wordt niet vernietigd. De substantie van den geest verwisselt slechts
derzelver verhouding, verliest echter van haar zelve
niets. De geest verzinkt ook niet in den slaap uit
matheid en omdat hij ruste behoeft, maar omdat zijn
orgaan de wetten der kosmische wereld volgen moet
en aan den geest de bestendige dienst weigert. Dit
geeft overigens eene weldadige aanleiding voor denzelven, om zich in de verstrooijing niet al te zeer
te individualiseren, en eindelijk als egoïst deszelfs
ware betrekking tot zijn ideaal en oorspronkelijk
voorbeeld (de Godheid) op te heffen.
Wanneer dan nu de geest oak in den slaap het
ligchaam niet verlaat en als vrij en denkend wezen
onbelemmerd blijft voortwerken, hoe en waardoor
bestaat en werkt de geest dan voort? Gewis, dat
kan de mensch , ofschoon zich zelven bewust , des-

--

C3 --

niettemin met aardsche bekleedselen omhuld, niet bevatten, het blijft hem een donker heiligdom. Welligt zullen de hoogere en zeldzamer voorkomende zielsverschijnselen van het dierlijk magnetismus hieromtrent
nadere en meer bepaalde slotsommen aanbieden.
5 186>
Slotsom.
1.) De mensch blijft ook in den slaap mensch.
Ilij wordt noch dier noch plant. Ilij is een slapend
mensch; dat wil zeggen: de bewustvolle geestelijke
werkzaamheid van den mensch in zijne betrekking
tot de buitenwereld is gedurende de rust en den
slaap der geleidende zins- en bewegingswerktuigen
afgebroken.
2.) Terwijl alzoo alleen de hoogere organen ten
behoeve der geestes-werkzaamheid , met name de zinsen bewegingsorganen, rustende zijn, maar de herstellingskrachten evenzeer werkzaam blijven, als de geestelijke natuur des menschen blijft bestaan, zoo is deze
periodieke rust slechts betrekkelijk en niet in haren
aard , een wegzinken -van het dierlijk tot het louter
plantenleven.
-De mensch toch blijft mensch, en
komt slechts in eene meer negatieve verhouding en
in gelijkenis met de lagere trappen van het bevindelijk organisch leven van wege de rust zijner hoogere organen en de daaruit voortgesproten bewusteloosheid zijner betrekking tot de buitenwereld. Evenmin is het ontwaken eene opklimming van het plantenleven tot dat der dieren, daar de herstellings-sfeer
in haren aard op gelijke wijze werkzaam blijft voort-
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bestaan bij het waken , en het dier alsdan slechts zijne
eigen organen bezigt, die in rust waren bij den slaap.
3.) Daar is in den gezonden slaap geene verwisseling van werkzaamheid tusschen liet hersen- en het
knoopstelsel, daar het hersenstelsel alleen rust in
deszelfs werkzaamheid, die naar buiten is gerigt, en
liet knoopstelsel eveneens geen vreemden arbeid overneemt en alleen werkzaam blijft in eigen vormings.
kracht.
ilieruit volgt verder:
4.) Dat het standpunt der nieuwere physiologen
sedert REIL regelregt valsch is, van dezulken namelijk,
die beweren, dat de werkzaamheid van het knoopstelsel in den slaap in- en uitwendig vermeerdert,
die van de hersenen daarentegen vermindert; dat de
positieve heerschappij der hersenen in den slaap op
de zenuwknoopen wordt overgedragen, de hersenen
hare eigene functie verliezen en in eene aan deze ondergeschikte verhouding treden.
Zoo als meermalen, heeft ook hier de schijn bedrogen. De werkzaamheid der vegetatie en tevens die
der zenuwknoopen is in den slaap niet vermeerderd,
maar zij levert in rustiger en ongestoorder vorming een
des te grooter quantum harer gewrochten ; die der hersenen is niet opgeheven, maar leeft voort, alleen
de leden die tot zintuig en bewegingsorgaan hebben gediend, rusten, die in wakenden toestand door
de hersenen worden bestuurd. Ook deze heerschappij gaat evenwel niet over op de zenuwknoopen,
die evenmin in den slaap als bij het waken de
Zoodra imnmers
functie der hersenen overnemen.
zin en beweging weder daar zijn, is er geen slaap
meer, maar òf 1) een droom, een half slapen
en waken, waarin de innerlijke zin zoo iets of wat
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bezig en werkzaam, en de zintuigen en bewegingsorganen meer uitwendig rusten, zoodat de droom zich
bf meer naar de grenzen van het gebied des slaaps, bf
naar dat van den wakenden toestand bewegen kan; òf
2) het nachtwandelen heeft plaats en het lagere magnetisch slaapwaken, waarin de uiterlijke zinswerkzaamheid zich afsluit en de bewegingswerktuigen eenigermate werkzaam zijn, terwijl de innerlijke zinnen waken. In beide gevallen is het bewustzijn in deszelfs
betrekking tot de buitenwereld nog zonder reflexie;
òf 3) het hoogere magnetisch helderzien ontstaat, het
helderwaken met levendige werkzaamheid van den inwendigen zin en met reflecterend bewustzijn van zijne
betrekking tot de buitenwereld ; f 4) de zinnelijkheid
is ten volle afgesloten bij het werkelijk waken. De
werkzaamheid der zinnen zelve komt echter in alle
deze toestanden hoogstwaarschijnlijk nimmer van de
zenuwknoopen, maar altijd van de innerlijke zinsorganen der verbeeldingskracht in de hersenen, en van
de hersenzenuwen, die zich uitstrekken tot de uiterste deelen, zoo als wij nader zullen bewijzen in onze
het
psychologische nasporingen over de droomen,
nachtwandelen en het helderzien.

87.
1$
Hoe ontstaat door het magneliseren de genezingsweg en in het bijzonder de magnetische slaap?
Daar wij alle werkingen van het magnetismus uit
polariteiskrachten, zonder bemiddeling der stof, verklaarden (§ 170, 172), en dien ten gevolge den geneesheer en de kranken beschouwden als positieve en
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negatieve polariteiten, waarbij de invloed van genen
aan dezen een hooger graad van positief leven mededeelt, zoo heeft er in de eerste plaats op den genezingsweg geene mededeeling van stof plaats, als of de
arts zekeren gezonden eether in den kranken als overschudt, en eene vloeistof uit een rein vat in een onrein doet overgaan. HIet is louter een polarisch opwekken van eigendommeljke levenskracht in den patient zelven, als door eene aanraking of liever eene beroering van een ontstemd instrument. Deze van buiten opgewekte levenskracht klinkt nu als het ware
voort tot de ontstemde snaren van derzelver organismus,
en stelt, zoo de innerlijke en uiterlijke omstandigheden zulks gedoogen, de behoorlijke spanning weder
daar. De levenskracht zelve, louter van buiten opgewekt en aangemaand, vormt op haar zelve den geneesheer (vis medicatrix naturae) , en bewerkt zich in
ongesteldheid evenzeer als in gezonden toestand, haar
eigen ligchaam.
Daar de magnetische kracht zich uitstrekt tot alle
rijken der natuur en daar in het bijzonder het menschelijke magnetismus op alles werkt, wat zelfs geene
zenuwen bezit, even als op onbewerktuigde ligchamen
en planten, zoo is ook de vatbaarheid voor den magnetischen invloed niet uitsluitend bepaald tot het zenuwstelsel. De invloed en de geleiding wordt slechts
door hetzelve zeer verhoogd en hoogst gemakkelijk gemaakt ten opzigte der ondergeschikte deelen. De bewegingen Van den magnetiseur aan het hoofd benedenwaarts versterken de leven gevende kracht der hersenen op de ondergeschikte organen, en hij, die zulks
behoorlijk verstaat, kan de in de negatieve sfeer verlamde krachten en de omloopsstremming spoedig in
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beweging brengen , en zigtbare verschijnselen daarstellen.
Tevens is naar de algemeene wet het gevolg
hiervan , dat, zoo de invloed van het zenuwstelsel op
de ondergeschikte w'erktuigen deszelfs toppunt heeft
bereikt, de laatsten terugwerking bieden en wel in
dit geval des te spoediger en krachtiger, naarmate de
zwakke levenskracht van den patient is uitgeput.
Dergelijke terugwerking der ondergeschikte deelen,
vooral van de maag en de met deze naast verbonden
organen op de hersenen, middelerwijl deze in passieve verhouding blijven, is eene der oorzaken van
den magnetischen slaap en deszelfs merkwaardige verschijnselen 1).

§ 188.
Oorzaken van den magnelischen slaap.
Wat ten anderen de teweegbrenging van den magnetischen slaap in het bijzonder betreft, zoo weten
wij, dat dezelve geen noodzakelijk maar slechts een
toevallig en slechts zeldzaam gevolg is van het magnetismus; dat ook de in magnetischen slaap voorkomende verschijnselen doorgaans niets nieuws behelzen,
maar zich van oudsher òf kunstmatig , òf door de natuur
zelve bij alle volkeren op dezelfde wijze in droomen,
nachtwandelen en in verschillende zenuwongesteldheden openbaarden. Daarom moeten ook in den magnetischen slaap , als in een niet geïsoleerd verschijnsel,
geene ongewone oorzaken, maar slechts dezelfde, die

1) Ansichten von der nachtseite der Naturwissenschaften von
Dr. GOTTIT, II. v. SCIUBERT, S. 227, viertc Auflage.
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iederen slaap in het algemeen eigen zijn, tot grondZij zullen alleen door ziekteslag worden gelegd.
omstandigheid gewijzigd of door den geneesheer opDit is reeds
zettelijk veroorzaakt kunnen worden.
zeker, dat bij den gemagnetiseerden als kranke de
innerlijke oorzaken gelegen zijn in zwakte en verminderde levenskracht, en de uitwendige oorzaken van
den slaap in het bijzonder steeds als onmisbare voorwaarden verondersteld worden; hierbij komt, dat op
den genezingsweg doorgaans de slaap, hetzij korter
of langer, als de weldadigste krisis zich laat vinden;
dien ten gevolge verliest ook de magnetische slaap,
ten opzigte van deszelfs ontstaan , reeds dat wonderbare, dat zoo vaak als een onoplosbaar raadsel werd
beschouwd. Het magnetismus wordt slechts beweeg,rede en middel, om den slaap als de voortzetting
eener weldadige krisis te ontwikkelen en te onderhouden. De magnetische slaap is dan ook werkelijk
in zijnen aard, zoo lang die niet van buiten verstoord wordt en onafgebroken zijne individuele perioden doorloopt , steeds eene allerweldadigste krisis,
zoo zelfs , dat gemagnetiseerde zieken, in hunne slaapkrisis de hevigste krampen doorworstelen en smarten
van allerlei aard doorstaan en des niet te min, als herleefden zij op nieuw, met een ongewoon gevoel van
krachtsontwikkeling , weder ontwaken.
De geneeskracht der natuur poogt de dissonanten weg te nemen
en de ontbrekende of ongelijk verdeelde stoffen weder
op hare regte plaats te stellen. Daar nu de geneeskracht door niets zoo weldadig wordt opgewekt als
door het magnetismus, en daar ook de wederherstelling en de vereffening in den slaap het zekerst plaats
grijpt, zon wordt reeds liet welddigce
mag0j,,van den
dnme

--

1:9--

netischen slaap ons begrijpelijk als ook deszelfs periodische herhaling, die zoo ling voortgaat, tot de genezingweg voleindigd is, en geene stoornis meer tusschen beiden treedt. De aanleiding tot de physische
verschijnselen in den magnetischen slaap in het bijzonder hangt echter van menigerlei inwendige en
uitwendige, zoo wel physische als psychische oorzaken af, en legt ons de verpligting tot eene nadere
ontvouwing ^op in de psychologische verklaring derzelve.

TWEEDE DEEL.
ZIELKUNDIGE VERKLARTING.

§ 189.
De natuurkunde en de zielkunde moeten dienen
tot aanvulling van elkander.
Wij hebben de wederkeerige, magnetische werkingen teruggebragt tot algemeen geldende natuurkundige wetten en het raadselachtige daaraan ontnomen. Wij voldeden dus eerst ten halven slechts aan
De zielsverschijnselen toch, die soms
onze belofte.
aan het magnetismus verbonden zijn, laten zich niet
onder louter physische wetten stellen; zij toch betreffen de andere, de geestelijke zijde der menschelijke natuur. Zij moeten dus ook als op zich zelve
staande, als geestelijke daadzaken van eene gansch
andere zijde worden betracht, en volgens eene gees-
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telijke, inwendige wetenschap in liet gelijk gesteld
worden.
Daar evenwel de ware wetenschap van den mensch,
noch louter ligchamelijk kan zijn en uitwendig , noch
louter geestelijk en inwendig, dewijl de menschelijke natuur niet alleen uit ligchaam of alleen uit geest ,
maar uit de wederkeerige werking van beiden bestaat, en dewijl de inwendige en uitwendige wetenschap der natuur ieder slechts ééne zijde opneemt,
zoo moeten beiden zich onderling zusterlijk te gemoet
treden en beurtelings aanvullen. De ware natuurwetenschap is derhalve eene physiologie, die de natuur en den mensch zoowel aan de ligehamelijke zijde als aan die des geestes zich tot het veld harer
nasporingen stelt. Noch de physiologie in gewonen zin, die slechts de eigenschappen en wetten der
ligchamen uitvorscht, noch de psychologie, die alleen de zielswerkzaamheden als gewrochten van den
geest zonder deszelfs wederkeerige betrekking tot het
ligchaam te aanschouwen geeft, stellen ons den mensch
in zijne hoogte en diepte voor. De natuurwetenschap vermag geenszins alle raadselen op te lossen,
die zich voordoen bij het magnetismus. De mensch
toch openbaart in zijnen slapenden toestand den aanleg en de kiem tot krachtsontwikkelingen, waartoe
zijn werkkring hier beneden te klein en de hem afgebakende levenstijd te kort is. De menschelijke geest
verraadt een instinct ten opzigte zijner lotsbestemming
en een voorzeggingsvermogen over eene mate van ruimte en tijd, die verder reikt dan de geschiedenis zijner
bepaalde woonplaats hier beneden. De helderziende
beschouwt het verledene en de toekomst beiden als
iets bepaaldelijk tegenwoordigs,
ij legt zielsbelhoef-
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ten aan den dag, die door gcene wetenschap noch
wijsbegeerte worden bevredigd; hij openbaart aandrift tot werkzaamheden, waartoe geene zinnelijke
worstelstrijd in deze wereld genoegzaam is. let onvergankelijk idee der goddelijke waarheid en genade
alleen brengt liet in twijfel en onrust gebragt gemoed weder tot rust, wanneer de ziener vaak, helaas! al te kort in den slaap is opgewekt. Wanneer
wij nu in moreele gemoederen eene overspannen godsdienstige stemming waarnemen en donkere voorgevoelens zien oprijzen uit de diepte van den geest,
die geene wiskunde kan meten, zoo is het onwedersprekelijk en klaar, dat in liet algemeen al ons theoretisch besluiten slechts ten deele opheldert, wat
ons het magnetismus reeds heeft ontdekt.
Voorwaar, het magnetismus is veeleer juist geschikt , om onze opmerkzaamheid gaande te maken,
tot ware godsdienstigheid te stemmen, den Allerhoogsten in zijne volmaaktheden te leeren aanbidden en
ons de zekere overtuiging te verschaffen , dat liet waarachtig inzigt steeds alleen eene goddelijke verlichting
is en liet ware eindbesluit een goddelijk raadsbesluit
aan gindsche zijde der bergen van de menschelijke
hersenen.

§

190.

De wetten , die opgegeven zijn in de physiologische verklaring , gelden ook hier.
De bovenstaande opmerkingen moeten hier alleen
aanduiden , hoe wij de psychische verschijnselen in
Zij toonen tevens,
het algemeen moeten opvatten.

6
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dat eene psychologische verklaring op zich zelve evenmin doorgaat, als een bloot psychologisch inzigt alle
verschijnselen vermag op te helderen. Ons voornemen, ter betrachting van den menschelijken geest,
ten einde de magnetische zielsverschijnselen te verklaren, strekt zich alleen uit tot liet van toepassing
stellen der vroeger bij de natuurkundige verklaring opgegeven wetten , als die ook hier meer of minder gelden, naar mate de geest zulks gedoogt. De oorspronkelijke levenswetten gelden voor ligchaain en ziel beiden. De grond derhalve tot verklaring van meer dan
één zielsverschijnsel is in de voorgaande afdeeling reeds
gelegd.
Wanneer wij langs dezcn weg zonder vermetelheid
alle verschijnselen pogen op te helderen , ook dezulken , die men voor raadselen hield, aan wier oplossing men voor altijd vertwijfelde, zoo verlieze men
niet uit het oog, wat wij hierdoor verstaan. Opheldering en verklaring is hier het opzoeken der wetten,
naar welke de meest verborgen gangen der natuur ons
Wij zien overigens
worden begrijpelijk gemaakt.
geenszins de zwarigheden voorbij , die aan onze onderneming in den weg staan bij ons indringen in de
geheimen der natuur. Het kan ook geenszins in onze
gedachte, zelfs opkomen , om het heilige der heiligen
in onzen menschelijken geest te openen of den geest
zelven te ontraadselen, neen ! wij nemen ons alleen
voor ook de psychisch-magnetische verschijnselen terugtebrengen tot algemeene natuurwetten, en hierbij voeden wij de hoop , dat wij ons doel het gemakkelijkst
zullen bereiken, wanneer wij , na vooraf eenige psychologische grondbeginselen te hebben vastgesteld,
onze onderzoekingen aangaande de zielsverschijnselen
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aanknoopen aan onze beschouwing van den slaap en
alzoo overgaan van de natuurlijke geschiedenis van den
slaap en het nachtwandelen tot de overige meer zeldzame verschijnselen, zoo als wij dezelve in het eerste
hoofdstuk geschiedkundig hebben opgesomd.

S191.
De geest des menschen over zich zelven beschikkende en toch beperkt.
De geest des menschen is die redelijke hoofdwerkzaamheid, waardoor de mensch denkt, alzoo gevoelt,
bewusthcid heeft en wil, en wel met innerlijke vrijheid. De geest is in de menschelijke natuur liet onafhankelijk bepalende, voortbrengende , oorspronkelijk
werkzame. Door het vermogen van zijnen geest is de
mensch als verstandelijk wezen boven de zinnelijke
wereld verheven , die hij naar willekeur zich ten nutte
maakt en leiden kan. De geestelijke en ligehamelijke
zijde der menschelijke natuur staan, in het algemeen
genomen, tot elkander in verhouding als vrijheid tot
afhankelijkheid, die beiden binnen hem op eene hoogst
wonderdadige wijze als ineengesmolten zijn en de verschijnselen der wederkeerige werking onder elkander
bepalen. Krachtens zijne ligchamelijke natuur, blijft
de mensch in de physische wereld in de ruimte opgesloten; krachtens zijne geestelijke gesteldheid verheft hij zich vrij over de grenzen van ruimte en tijd
tot in de meest verwijderde gewesten der wereld en
des levens, en de natuur kan hem in dezen niet weerhouden. De werkingen van' den geest gaan uit van
de vrijwillige zelfsbescliikking, strevende naar waar6*
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heid door middel van het verstand, jagende, om in
liet gemoed de driften te beteugelen, of haren vrijen
loop te laten; geenszins op gelijkmatige wijze als de
noodzakelijke bewegingen der krachten, die onderworpen zijn aan ruimte en tijd. De scheppende phantasie van den geest vormt zich gestalten uit de beelden, die haar de zinnen bieden, en de natuur vormt
hare stof naar eene vaste altijd zich gelijk blijvende wet.
Ook deze vrijheid echter van den menschelijken
geest moet niet in een' volstrekten zin genomen worden, want ook de geest is afhankelijk en bepaald
door onze zinnelijke natuur, en wij dragen alleen
kennis van den geest in zoo verre als deze met het
ligchaam in levende menschen is vereenigd, waarin
hij zich nimmer geheel onafhankelijk en vrij verheffen kan.

% 192.
De mensck heeft een tweeledig, een natuurlk
en een geestelk leven.
Het menschelijke leven is tweeledig: geesteljk
en natuurljk. Als geestelijk wezen is de mensch
het beeld van zijnen Schepper, ten einde in zijn onafhankelijk redelijk leven met scheppende kracht de
ideën voorttebrengen en te arbeiden in zijne zinnelijke natuur voor waarheid en liefde, schoonheid en
deugd. Als liet beeld Gods en van Gods geslachte,
is hij werkelijk geest, maar om te kunnen werken
in de natuur en te kunnen leven, heeft hij behoefte
aan een natuurlijk werktuig, en dit is zijn ligchaam.
liet ligehaam is een natuurlijk , niet een geestelijk

element, maar bestemd voor den geest.

Dat, wat in
het ligechaam werkzaam is van den mensch, de geest,
voor zoo verre die deelgenoot van de natuur is geworden, met haar in betrekking is gesteld en nu bepaald
wordt door het ligchaam, noemen wij ziel. De
mensch heeft van wege zijn ligchaam een natuurlijk en
alzoo door ruimte en tijd beperkt leven; van wege
zijn geestelijk, bovenzinnelijk leven is hij vrij , om
te doen en te laten, wat hij wil, voor zoo verre
zijne ingeschapen vermogens hem toelaten , ja zelfs
om de hem geschonken natuurdriften in te volgen of
te ontwijken. Daardoor wordt de mensch de centrale
persoonlijkheid der aarde, die hij vergeestelijken moet.
Planten en dieren verkrijgen eerst eenheid en hoogere (geestelijke) waarde door den mensch. Trouwens de persoonlijkheid bestaat hierin, dat de geest
zich openbaart in de natuur als bewustvolle en vrijwerkende zelfstandigheid. Al wat op aarde is heeft
betrekking op den mensch en erlangt door den mensch
waarde; de mensch is, om mij zoo uit te drukken,
het zwaartepunt , het hersengestel der aarde. Vóór
hem berustte alles op het uitwendig physisch middelpunt, op de zon; sinds hij op aarde verscheen, verzamelt zich al wat bestaat en leeft rondom het
geestelijk middelpunt, den mensch, alle dingen, ook
de dieren werden geschapen naar haren aard, maar
de mensch is geschapen naar het beeld en de gelijke nis, naar den aard en het geslachte Gods. De dieren hadden geene namen , de mensch gaf ze een' naam,
d. i. eene beteekenis, en, zoo als hij ze noemde,
zouden zij heeten, d. i. dat zouden zij beteekenen,
beduiden. Zoo werd de mensch de losser en de verlosser der natuur uit hare boeijen. Alles werd door
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hem bezield, want de gansche natuur werd door aanschouwing des geestes en willekeurig gebruik inwendig in zijne ziele overgebragt, gelijk zij uitwendig
bestond in zijn ligchaam. Eer de mensch op aarde
te voorschijn trad, was het idee van den Schepper,
namelijk het einddoel Gods in do natuur, verborgen ;
met den mensch is de natuur, als bezwangerde moeder, tot het einde der oorzakelijke gewrochten, d.i.
tot het baren gekomen van haren inhoud; met den
mensch werd de rei der wezens in hare volheid gesloten. Het hulsel der natuur, en hetgeen in haar
verborgen is, komt dan eerst te voorschijn, wanneer
de zonnestralen van den geest in haar zijn doorgebroken en ingedrongen, en de regeling der natuur naar
des Scheppers bestemming, ten behoeve van den mensch,
is dan eerst voldongen, wanneer de mensch haar in
derzelver harmonie en waarheid aanschouwt, erkent,
gebruikt tot zijn geestelijk heil en alzoo opvoert tot
haar einddoel. Zoo dan is de natuur het veld en het
rijk, waarin de mensch zich beweegt, en de mensch
is in dat rijk de Heer. Dat rijk nu is eene wereld
met eigendommelijke krachten, zelfstandig maar niet
voor zich, alleen voor den geest. De mensch is in
de wereld en in zich zelven en voor zich zelven; de
natuur is nimmer buiten zich zelve, de mensch echter is én in en buiten zich zelven.
Zoo is dan het zoogenoemde mikrokosmus der ouden geregtvaardigd , want de mensch is werkelijk eene
wereld in het klein. In hem is iets Goddelijks en
iets natuurlijks, alles heeft op hem en hij op alles
betrekking. Gelijk de zon tot al, wat in de natuur
aanwezig is, in verhouding staat en omgekeerd alles tot
de zon als wederkeert; gelijk bij de opgang der zon

eerst alles licht en leven erlangt, zoo is het ook de
mensch, die eigenlijk door zijn verschijnen eerst alles
niet geestelijk licht als bezielt. Als centrale wereld
in het klein staat hij met alles in verbinding. In zijn'
redelijken geest heeft hij een goddelijk aandeel ontvangen, en door geloof en liefde staat hij in eene onmiddelijke gemeenschap met God. Door zijnepsychi..
sche krachten, zijne zintuigen en zijne beschikking
over zich zelven oefent hij gemeenschap met andere
geesten en door zijn ligehaam met de gansche natuur.
Zijne levenskreits is daarom oneindig, hij staat in de
gemeenschap met hetgeen goddelijk, geestelijk en natuurlijk is. De sympathieën van al wat invloed heeten
mag in den mensch zijn desgelijks algemeen en onbeperkt, natuurlijk, geestelijk en goddelijk, en evenzeer strekt zich ook zijne werkzaamheid, al naar zijne individuele levendigheid uit, én op hetgeen natuurlijk, én op hetgeen geestelijk, én op hetgeen
goddelijk is.
» Het is de mensch," zegt SWEDENBORG , » op
wien de gansche ordening Gods is overgedragen, en
van de schepping af is hij, als einddoel, de goddelijke regel in de vorming der dingen."

§ 193.
De mensch staat in eene algemeene sympathische
verhouding tot de natuur.

Ifij is het tijde-

1ijk einde van het verledene en het begin
der toekomst.
Is de mensch in waarheid eene wereld in het
klein en het middelpunt van alles, dan is hij even-
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zeer aan allen invloed blootgesteld en staat met alles
in eene negatieve rapportsverhouding, even als hij
positief, als de meest volkomene zelfstandigheid op
alles wederkeerigen invloed uitoefent. Als laatst en
meest volkomen wezen in de reeks der natuursoorten, omvat hij ook als iets algemeens in zich al het
minder volkomene, lagere en vroegere, dat beneden hem staat; hij heeft dus aan al wat hem voorafgaat aandeel.

De mensch is,

volgens H. STEFFENS,

het sluitpunt van een oneindig verleden, het middelpunt van een oneindig heden en het begin eener
oneindige toekomst. In deze, geheel naar waarheid
beweerde stelling ligt niet slechts de theorie der rapporten in het begrip van ruimte en de sympathie des
menschen met het geschapene opgesloten, maar ook
die van het geestelijk aanschouwen in de verte van
al wat in den tijd verandert. Daar de mensch op
den bodem van het verledene staat en in het middelpunt van het tegenwoordige, en daar hetgeen vroeger is geschied en hetgeen verre nog is verwijderd
eenparig streeft naar het einddoel en naar het middelpunt zich uitstrekt, zoo heeft ook de toekomst
haren wortel in den menschelijken levenstijd hier op
aarde.
Eigenlijk leeft de mensch in het geheel niet
in het verleden, slechts weinig in het tegenwoordige,
maar geestelijk geheel en louter in de toekomst. De
mensch is een schepsel, dat bestemd is voor eene
eeuwige toekomst, daarom heeft ook hij alleen eene
hoop, en wel leeft hij niet eens voor de naaste toekomst. Het verledene en tegenwoordige hebben voor
hem louter waarde, zooverre deze betrekking hebben
op de toekomst.
Alle zijne bedoelingen strekken
zich uit op eenen ver verwijderden tijd; al zijn be-
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denken en trachten is derwaarts gerigt. Ja! daar alle
stoffelijke belangen steeds een geestelijk idee tot grondslag hebben, zoo ligt ook het einddoel van 's menschen jagen en streven aan gindsche zijde van den
tijd, en hierin ligt het bewijs tevens opgesloten, dat
al wat leven genoemd mag worden in den mensch
niet een tegenwoordig, maar een toekomstig levenis,
en dat alzoo zijn eindstreven een streven is voor de
eeuwigheid, boven alle begrip van tijd verre verheven. Het ware anker aller menschelijke levensbedoelingen ligt dan ook niet in het verledene, maar
alleen in de hoop op eene zalige toekomst. Het tegenwoordige leven is slechts de kiem van het toekomstige en heeft ook alleen voor het toekomstige deszelfs
beteekenis; de toekomst immers zal de ontwikkeling
wezen van hetgeen dit tegenwoordige leven slechts als
kiem in zich bevat. Een ieder doet zijne winst met
den tijd, om daarmede te woekeren in de eeuwigheid,
en dáár de taak weder op te vatten en weer aantevangen, waar hij hier eindigde.
Met deze wenken hebben wij de grondvoorwaarden vastgesteld en punten verzameld, waaraan wij
ons kunnen vasthouden bij het onderzoek der psychische verschijnselen van het magnetismus; door dezelve
zullen ons het geestelijk vooruit- en verzien uit een
zielkundig oogpunt helderder worden.
Ook hier knoopen wij de nieuwe raadselvolle verschijnselen vast aan oude langbekende, en beginnen
met de geschiedenis van den droom, de eerste bloem,
die uit den slaap ontkiemt en zich ter aanschouwing
aanbiedt.
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§ 194.
De droom is in zrzjnen aard een potentieel
geniusleven.
De droom is het allengs ontwaken der zinswerkzaamheid in de "organen der verbeeldingskracht (van
den inwendigen zin), waardoor aan den denkenden geest
weder zinnelijke beelden als voorbij zweven, die
in.den slaap geheel ontbreken. De opgeheven gemeenschap der psyche wordt door middel van de geleidende organen der zinnelijkheid weder min of meer
hersteld, waarbij echter de uitwendige zins- en bewegingsorganen nog geheel of ten deele rusten. liet
droomen is dus die verborgen werkzaamheid van
den geest in het inwendig zinsorgaan der hersenen,
het bezig zijn der phantasie met subjectieve zinnelijke beelden. Het objectieve wakende leven met
onderscheidende zelfbewustheid maakt plaats voor de
subjectieve scheppende heerschappij van den dichterlijken genius.
Voor den genius wordt de nacht in
den dag herschapen en het algemeen natuurleven het
De wakende reflexie der
veld zijner bearbeiding.
aanschouwelijke voorwerpen wordt hem ontrukt en
het tegenwoordige heeft voor hem geen minder belang dan de toekomst en het verledene. In zekere
mate worden derhalven de bij het waken gestremde
krachten en meer gebonden vleugelen voor den genius in den droom weder vrij, en men kan dus de
wezenlijke gesteldheid der ziel in haren slapenden toestand werkelijk veel vollediger leeren kennen , dan
wanneer zij wakende is. In het laatste geval toch
vestigt zij de werkzaamheid van haar eenzijdig verstand
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slechts op bepaalde door de zon verlichte voorwerpen, terwijl haar bedwelmd gemoed zoo vaak zich
aan de algemeene natuur , zoo wel als aan den bovenzinnelijken invloed onttrekt. » De droom is de
schutsmuur tegen de eentoonigheid des levens (zegt
ovA.LIS), waarin de beteugelde phantasie in hare vrijheid zich herstelt, alle beelden des levens door el-.
kander werpt en de bestendige deftigheid van den
wakenden mensch verwisselt met een vrolijk kinderspel."
De voorstellingen der beelden en de opneming
derzelve in het bewustzijn erlangen in den droom,
naarmate de indrukken van binnen sterker zijn , een'
verschillenden graad van duidelijkheid. Het droomen
derhalve geen werkelijk slapen meer zijnde, maar
veeleer half slapen en half waken, een' slaapwaken,
behoort dus of meer tot het gebied des slaaps of des
wakens, al naarmate de innerlijke zinsorganen ligter
of sterker in beweging zijn en al naarmate de aanschouwde beelden donkerder of helderder in het bewustzijn worden opgenomen, en van en onder elkander worden onderscheiden. Hieruit blijkt tevens, dat
de droom geenszins alleen eene plant is van den slaap ,
maar dat de droom zich ook te midden van den wakenden toestand bevinden kan. Zulks zal dan plaats
grijpen, wanneer de inwendige bewustvolle werkzaamheid der zinnen vermindert en eenzijdig wordt, en
wanneer de objectieve beelden niet meer worden opgenomen in het terugkaatsend zelfbewustzijn. Wie
is er, die niet wakende droomt ! Hoe velen , die hun
gansche leven door voortdroomen!
Zoo wij derhalven in het wezen van len droom
het potentieel leven van den gcest hebben leeren
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kennen en wel in grooter speelruimte der algemeene
natuur dan in werkelijk wakenden toestand, zal ons
het bovenzinnelijk vermogen van den geest ook duidelijker in den droom dan zelfs in wakenden toestand
blijken. SCHUBERT zegt 1) : »De ziel, die in haren
aard slechts bestemd is ten spiegel eener hoogere, magtiger en boven haar verhevene geestelijke verordening,
ontvangt ook in den droom lichtstralen van boven , en
eene ziel, die door hooger zonnelicht bestraald en bekrachtigd is , neemt ook uit eigen aandrift hare rigting omhoog en voert haren geest, wiens krachten door
de indrukken bij het waken vroeger waren gestremd,
op vrije vleugelen daar heen, genietende een' voorsmaak van dien toekomstigen staat, waar de oorzaak
van dien bestendigen worstelstrijd tusschen hem en
de natuur, die hem omringt, geheel en voor altijd
zal opgeheven wezen."

§ 195.
Subjectieve en objectieve verhouding der droomen.
Naarmate de bewegingen der inwendige organen
onzer verbeeldingskracht nog zwak en ligt zijn, en
de werkzaamheid der zenuwen beperkt blijft tot eene
geringe plaatselijke en inwendige ruimte, of wel sterker wordt, zoodat meerdere zenuwen in werking worden gebragt, naar die mate zullen ook de droomen
stiller, meer inwendig en onduidelijk, of levendiger,
helderder worden en reeds meer ingrijpen in de uitwendige wils- en zinsorganen. Zijn de droomen zoo
1) Symbolik des Traumes, zweite Auflage,

S. 19.
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levendig, dat de innerlijke beweging zich werkelijk
in deze laatsten overplant en opwekt tot eigen werkzaamheid, dan ontstaan er òf gemengde droomen,
waarin slechts ettelijke zintuigen, half ontwaakt, uitwendige indrukken opnemen, terwijl anderen nog
slapen; alsdan worden derhalve aan den geest gemengde beelden voorgesteld en door de uitwendige
en door de inwendige zinsorganen; bf de mensch
ontwaakt ten volle, wanneer door eene al te sterke
beweging van inwendige of uitwendige indrukken alle
uiterlijke zintuigen tot eigendommelijke werkzaamheid
worden opgewekt. Hieruit blijkt tevens, dat de droomen evenzeer ontstaan kunnen door uitwendige indrukken, wanneer de uiterlijke zintuigen niet ten
volle slapen, als door de beweging van binnen. Derhalve kunnen de innerlijke zinsorganen zoo wel door
de uitwendige, als deze door genen in werkzaamheid
worden gesteld.
De droomen zijn dus langs dezen
weg als tweeledig te beschouwen. Zij zijn 'f meer
innerlijke, rustige droomen, waarin de inwendige zin
zich voorstellingen schept, if droomen, waarbij bewegingen, die aan de voorstellingen beantwoorden,
in de wilsorganen worden gewrocht. De meest gewone bewegingen, door droomen veroorzaakt, geschieden in het spraakorgaan, behalven nog verschillende
bewegingen der ledematen en des ligchaams, te sterker naar mate de droomen levendiger zijn.
De droom is derhalve een middentoestand tusschen
slapen en waken; de ziel bezit geene terugkaatsende
onderscheiding van de objectieve wakende wereld en van
hare subjectieve voorstellingen.
Alle voorstellingen
in den droom behelzen dus dezelfde waarheid. De
subjectieve phantasie-beelden gelden voor de ziel als
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objectieve; en de misleiding loopt te meer in liet
oog, naarmate de droombeelden toenemen in helderheid. De mensch treedt dus, zoowel door zijne lijdelijke physische rust in den slaap, als door zijn psychisch niet onderscheiden in eene afhankelijke verhouding tot de buitenwereld en haren invloed; hij is
aan dezen meer bloot gesteld danr bij zijn waken , waarbij
hij zich zelven meer bepaald afzondert. Daar hij echter toch niet slaapt en ook het bewustzijn hem niet
mangelt, zoo wordt ook nu de kring zijner gewaarwordingen grooter, en het onbewaakt instinct komt
sterker aan den dacg, waaruit de kosmische en psychische symphatiën met andere menschen te verklaren zijn. Evenzeer wordt ook de psyche door de natuurlijke bewegingen -an liet ligchaam in den droom
meer opgewekt, en zij kan nu desgelijks ruimere kennis bekomen van hetgeen inwendig physiologisch plaats
heeft, hetgeen vooral dan zal plaats grijpen , wanneer de gewaarwording den vorm van een beeld verkrijgt.

§ 196.
Naaste oorzaak van het droomen.
De naaste oorzaak van het droomen is dus beweging in het een of ander zinsorgaan, en de gewrochten dier organische zenuwbeweging zijn zinnelijke
beelden, waarmede zich de geest onledig houdt. Is
eenmaal de beweging daar, dan brengt zij, naar de
algemeene wetten der beweging, andere bewegingen
voort, die gewijzigd en vermenigvuldigd worden op
ontelbare wijze, naarmate van derzelver inwendige
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verbinding met de hersen- en zenuworganen. Daar
nu de gewrochten der beweging van genoemde zinnelijke beelden aanwezig zijn in bepaalde innerlijke
zenuwen, zoo verkrijgen ook de beelden, in verhouding van den aard der beweging zelve, een eigendommelijk karakter; een droombeeld, op deze wijze
ontstaan, wekt een tweede, een derde enz., zoo dat
beelden op beelden elkander verdringek cn de vreemdsoortigste voorstellingen te weeg brengen, die volgens de wetten der verbinding, der gelijkheid en
der herhaling, op de meest verschillende wijze achter en naast elkander in bepaalde reijen zich plaatsen en in de menigvuldigste groepen zich afwisselen.
Naar de wetten der verbinding, volgen de beelden
en voorstellingen, overeenkomstig de beweging der
zenuwen, neven en achter elkander in bepaalde orde,
zoo als die zinnelijke beelden óf reeds eenmaal inden
wakenden toestand aanwezig zijn geweest (herinneringsbeelden), 6f zoo als zij van nieuws gevormd worden door de phantasie (gewrochten der scheppende verbeeldingskracht).
Naar de wetten der gelijkheid, verwekken zich zulke beelden en voorstellingen onderling het ligtst,
wier voorwerpen op elkander gelijken.
Naar de wet der herhaling, komen beelden en
voorstellingen in den droom des te gemakkelijker
voor, naarmate dezelfde bewegingen in de zenuwen
worden herhaald en naarmate dus in de organen der
verbeeldingskracht dezelfde beelden op nieuw te voorschijn geroepen, te meer bestendigheid en als het
ware een dieper stempel verkrijgen. Door eene ligte
aanraking van zulke dikwerf en ligtelijk bewogen zenuworganen ontstaan alzoo herhaaldelijk de beelden,
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die aan deze bewegingen beantwoorden en de zamengestelde droomgestalten.
Terwijl het nu iets eigendommelijks is , dat de voorstellingen zich vormen als
beelden door de innerlijke beweging der zinszenuwen,
en terwijl voorts deze inwendig subjectieve droombeelden in den droom zelven als objectieve beelden
gelden, zoo is het gemakkelijk te begrijpen , dat deze
droombeelden helderder, en hoe meer zij worden herhaald, des te levendiger worden, zoo zelfs, dat men
ze bij liet ontwaken nog houdt voor werkelijk objectieve gestalten, die in de herinnering achter blijven.
Evenzeer wordt het ons begrijpelijk, dat vooral lieden van geringe beschaving en eene minder heldere
zelfbewustheid niet in staat zijn, het droombeeld
te onderscheiden van een werkelijk.voorwerp, zoodat
het beeld van eenen afgestorvene, van een' engel
enz., door hen gehouden wordt voor iets objectiefs,
wezenlijks. Wanneer nu zoo iemand volgaarne luisteit naar de inwendige spraak van zijnen genius, dan
kan het ligtelijk gebeuren, dat hij zich gewennen
gaat zijne eigene invallen zelfs voor inspraken van
een' vreemd gebod of voor toespraak van dezen of
genen geest, ja van de Godheid zelve te houden. Hoevele verwarringen, valsche aanklagten, ja moorden
zijn door die afwijking der menschelijke natuur niet
veroorzaakt!
Daar de innerlijke beweging der zinszenuwen verzeld wordt van een beeld, dat daaraan beantwoordt,
en deze beweging echter haren oorsprong vindt in sympatische en antagonistische ligchaamsprikkelen gedurende den slaap, zoo begrijpen wij nu ook hoe de
minder zelfbewuste mensch , in weerwil van iedere
tegenspraak , zijne overtuiging niet laat varen , dat zijne
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eigene physische gewaarwordingen bepaalde gestalten
en werkelijke wezens zijn. - Overigens behoeven wij
naauwelijks op te merken , dat de organische beweging
en werkzaamheid der zenuwen louter de zinnelijke
beelden, als voorwerpen der aanschouwing, ons voor
den geest stelt. De voorstelling, de waarneming, de
onderscheiding en ook de aanschouwing zelve en het
tot bewustheid brengen der voorwerpen geschiedt , zoowel in den droom, als in wakenden toestand door de
subjectieve werkzaamheid van den geest zelven , als het
bepalend beginsel van alles.

§ 197.
De uitwendige oorzaken van het droomen.
De bijkomende oorzaken van het droomen zijn tweeledig: uitwendig of inwendig, en deze weder physisch of psychisch.
De uitwendige zijn:
1.) Uiterlijke prikkelen en indrukken, die slechts
zoo sterk werken op de aan haar beantwoordende zinsorganen, dat deze wel ten deele in werkzaamheid worden
gebragt, maar evenwel niet geheel ontwaken. Overigens kunnen alle voorwerpen der zinnen , zoowel die betrekking hebben op het gezigt, het gehoor , de reuk, als
op den smaak en het gevoel, uitwendige aanleidende
oorzaken tot het droomen worden , vooral echter
voorwerpen, die met het gehoor in verbinding staan,
als het gevoelsorgaan van den geest, dat ons onmiddelijk in de diepte der inwendige gevoels- en gemoedswereld binnenvoert.
2.) Een te geringe graad van vermoeijenis der uit-
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wendige zins- en bewegingsorganen tijdens het waken. Van daar de menigvuldige droomen der lediggangers, die droomende zijn in den slaap en bij het
waken beide.
3.) Ongeregelde inspanning der zins- en bewegingsorganen bij wakenden toestand. Van daar de ongeregelde behoefte aan slaap, ten einde de verloren
stoffen en krachten weder te herstellen, en gevolgelijk ook het gemakkelijker ontwaken van enkele organen,
terwijl de andere nog verzonken blijven in de diepte
des slaaps. Menschen, die hunne zinnen veel en op
ongeregelde wijze inspannen en weinig beweging nemen, droomen het ligtst en het meest.
De inwendige physische oorzaken zijn deze:
1.) Ongeregelde aandoeningen van het algemeene
gevoel , gestoorde verrigtingen en prikkelingen in enkele organen, b. v. eene drukking hier of daar, belemmerde of gestremde omloop der vochten, slechte
spijsvertering enz.
2.) Ziekelijke gesteldheden van inwendige organen en stelsels, hetzij deze te zwak, hetzij zij te levendig zijn in hare werkzaamheid, of andere ontstemmingen in dezelve, vooral krampen, verstijvingen
en verstoppingen in de ingewanden. Daardoor blijven
altijd bepaalde deelen en de daaraan verbonden zenuwen op eene onregelmatige wijze wakker en veroorzaken allerhande aandoeningen, die eigendommelijke
droombeelden verwekken, meestal in naauwe betrekking staande tot den aard der ziekte; van daar dat de
voorbeduidende droomen (somnia diagnostica et prognostica) voor den praktischen geneesheer een gewigtig voorwerp zijner behartiging kunnen wezen.
3.) Aandrang der vochten en vooral van het bloed
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naar let hoofd, waardoor de inwendige zenuworganen in hare rust verstoord en zoo tot eenzijdige werkzaamheid worden aangezet. Van daar de menigvuldige droomen bij ontstekingen, vooral in het hoofd,
liet ijlen in koortsen enz. (per furorem vaticinatio.)
4.) Een zwak en bewegelijk zenuwstelsel. Een
ligte ademtogt is vaak in dit geval toereikend, de gevoelige mergvezelen der zenuwen in beweging en in
oproer te brengen. Menschen van een fijn en teeder
zenuwstelsel zijn in het algemeen veel gevoeliger, ligter te bewegen, maar hunne bewegingen zelve houden, van wege de zwakheid der zenuwen, geen gelijken tred ten opzigte van spoed en maat. Zulke
menschen zijn wegens de milde uitstraling van het
licht in de zenuwen, die als het ware te weinig
stoffelijk zijn, buitengewoon geestig, scherpzinnig,
maar niet geestrijk en diepzinnig ; omdat zij de voorwerpen, ja wel snel en juist opvatten en uitduiden,
maar door de onrust hunner zenuwen geen tijd hebben, om met onderscheiding en naauwlettendheid
integaan in de breedte en de diepte. Zulke menschen hebben daarom ook doorgaans eenen ligten en
korten slaap en een bepaalden aanleg tot droomen.
De psychische oorzaken der droomen zijn: aanhoudende werkzaamheden van den geest; diepe indrukken des gemoeds en smarten, die bepaalde inwendige zenuwoorden in de hersenen aandoen en in
ongeregelde spanning en onrust houden, zoodat ook
verwijderde en zachte bewegingen in den slaap juist
deze boven anderen ligter bewogen organen als snaren , die gespannen zijn, aanroeren.
7*
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§ 198.
lisleidingen en ongerijmdkeden bij de droomen,
de visioenen en het geestenzien.
Deze menigvuldige oorzaken brengen in den slaap
bewegingen voort in de innerljkste , fijnste en bewegelijkste hersenzenuwen der inwendige zinsorganen,die
volkomen overeenkomen in werkzaamheid en strekking met de uitwendige zinnen. Deze bewegingen
verwekken en ontvonken , als het ware, de werkzaamheid des geestes, ten einde te gaan handelen
door middel van zijn ligehaam. De beelden en voorstellingen, door die bewegingen aangevoerd , behelzen
geen louter en loos physisch spel dezer bewogen organen, neen! liet handelen zelf geschiedt door de
zielswerkzaamheid Fan den geest zelven, die de heelden aanschouwt, de voorstellingen verbindt en willekeurige bepalingen uitoefent. Daar echter de geest
in zijne volstrekte vrijheid door het ligchaam wordt
belemmerd en beperkt en in den droom nog daarenboven door de eenzijdige werkzaamheid der zintuigen, meestal als in een' donkeren verbroken spiegel,
de objectieve wereld aanschouwt en geenszins in de
ware verhouding tot de buitenwereld gebragt wordt;
en daar, ten gevolge der ongeregelde bewegingen, de
beelden, die tot verbinding moeten dienen, dikwijls
ontbreken, en de geest dus de beelden zelve ligt
verwarren en verwisselen kan, zoo zal het gemakkelijk te begrijpen wezen, van waar zoo vele misleidingen, ongerijmndheden en verkeerde oordeelvellingen in de
droomen aanwezig zijn , en ook in wakenden toestand bij
de meest verstandige menschen ten gevolge der zelfde
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oorzaken gevonden worden. Desgelijks zal het ons
verklaarbaar worden, hoe liet komt, dat de inwendige aanschouwing van den zin door de organen dei
verbeeldingskracht zoo ligt verwisseld wordt met de
werkelijke uitwendige objectieve gestalten, zoodat hij,
die droomt, in den waan verkeert, dat hij wakker
is; eindelijk zullen ook daardoor zelfs de visioenen
en het zien van geesten ons begrijpelijk worden.

§

199.

Verklaring der juiste handelingen in den droom.
Niet zelden zijn de handelingen van den geest in
de droonien veel juister dan in wakenden toestand,
de aanschouwingen der beelden helderder, de voorstellingen geregelder en de levendigheid van het bewustzijn veel omvattender ; ook komen in den droom
vaak geheel nieuwe en vreemde voorwerpen en voorstellingen voor de aanschouwing, waaraan men wakende zelfs niet gedacht heeft. De geest rust, als
het ware , uit van deszelfs verstrooijende bezigheden
in wakenden toestand, en herhaalt zich door de
wisseling der gedachten, op dezelfde wijze, als hij
wakende na bepaalde inspanning en arbeid ten opzigte van één enkel voorwerp, zich door een ander
aantegrijpen, weder verligt en herstelt. Opmerkelijk
is het, dat menschen , die wakende volstrekt geene
geestes-werkzaamheden hebben, of wier gezigteinder
zeer bekrompen en beneveld is , in hunne droomen dikwijls zeer levendig werkzaam zijn en wel juist op eene tegenovergestelde wijze als in wakenden toestand ; zoodat
zij met veel helderder zinnebeelden , veel geregelder
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voorstelling derzelve en veel levendiger bewustzijn bezig zijn. De geest derzulken stelt zich, als het ware,
schadeloos in den droom , en geeft ons een troostvol
bewijs aan de hand voor de innerlijke gelijkheid der
menschelijke natuur.
De wezenlijke oorzaak van deze zonderlinge verschijnselen ligt, ongeacht de voorstelling der steeds levendige werkzaamheid des geestes, in den bouw van
het zenuwstelsel en deszelfs verrigtingen, die met een'
juisten physiologischen blik moeten worden gewaardeerd.
De hersenen niet hare tallooze in elkander gevlochten
mergvezelen worden op eene zeer verschillende wijze,
hetzij meer, hetzij minder ontwikkeld en tot werkzaarnheid opgewekt door de vormende kracht van den
geest en deszelfs dagelijksche bezigheid in zijne inwendige organen. Gansche zetels dier zenuwvezelen
in de hersenen blijven bij vele menschen geheel in
rust, terwiji anderen slechts zeer eenzijdig werkzaam
zijn.
Deze weinige en eenzijdige bewegingen in de
zenuwen van een slechts luttel ontwikkeld hersengestel, met een eenzijdig en eenvormig dagwerk, zijn
oorzaak dier armoede van den geest bij zoovele wakende menschen, en deze eenzijdige, eentoonige dagelijksche bezigheid van slechts weinige innerlijke
hersenorganen is tevens oorzaak van bovengenoemden
meer volmaakten toestand van den geest dier menschen in den slaap. Wanneer namelijk nu de steeds
rustende inwendige, naar den natuurlijken aanleg
volkomene hersenorganen door deze of gene physische of psychische aanraking in beweging en werkzaamheid komen, terwijl nu de organen, die bij het
waken bezig waren , in slaap gewiegd zijn, en zich
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herstellen, zoo veroorzaken deze van meer zijden
aangebragte bewegingen een' veel grooteren rijkdom
van beelden, en zoo slechts de harmonie der overige ligchaamsverrigtingen van een' anderen kant niet
wordt gestoord, werkt nu ook de geest, krachtens
zijn innerlijk geniusleven, in den slaap ongestoorder
en in ruimer kring dan in wakenden toestand; de
opmerkzaamheid wordt tevens in dezen werkkring
veel minder door uitwendigen invloed verstoord en
afgetrokken. De geheel nieuwe beelden en vreemde
voorstellingen echter ontstaan uit de nieuwe en ongewone bewegingen der hersenorganen, die, volgens
de aangestipte wetten der gelijkheid en der verbinding (§ 196), op de meest verschillende wijzo worden zamengesteld.

S 200.
Oorzaken , waarom de beelden zoo menigvuldig uit
den wakenden toestand overgaanin den droom.
Indien men van gewone dagelijksche dingen droomt
en de beelden in den droom uit den wakenden toestand mede overgebragt worden , zoo grondt zich dit
deels op de reeds opgegeven oorzaken, maar ook
deels op het ongelijktijdig inslapen der uitwendige
zinnen, gelijk men half in slaap dikwijls nog ziet,
terwijl men niet meer hoort; of nog hoort, terwijl
men niet meer ziet; deels ook is de oorzaak daarin
te zoeken , dat de innerlijke organen der verbeeldingskracht nog niet geheel in rust zijn. Menigmaal houdt zich de geest in droomen onafgebroken
bezig met een enkel beeld of voorwerp. De oor-
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zaak is gelegen in de eentoonige beweging van ettelijke organen der verbeeldingskracht, en in de opmerkzaamheid, die gedurende den slaap der uitwendige zintuigen niet afgetrokken wordt van de uitwendige indrukken, en alzoo verstrooid. Zoo kan ook
eene geheele rij van idëen in den droom heerschende worden, op gelijke wijze als op den wakenden
mensch een bepaald voorwerp zoo sterken indruk
kan maken, dat men al wat dat voorwerp omringt
niet meer ziet noch waarneemt. Zulke sterke imdrukken brengen in wakenden toestand ook ligtelijk
een blijvend beeld te weeg, dat met ons overgaat in
den slaap, zoo als bijv. lezen, studeren en alle werkzaamheden, waarbij onze opmerkzaamheid noodig is,
zoo dat men zelfs langs dien weg zich als het ware
tot willekeurig droomen kan voorbereiden.

$ 201.
JVilleeurige droomuiszendingen in de verte.
Ten gevolge van menige ondervinding is het zelfs
mogelijk, door uiterlijke prikkeling der zinnen, en
wel voornamelijk door middel van het gehoorsorgaan,
door fluisteren of door zachte toonen aan te slaan
enz., om slapenden kunstmatig te laten droomen en
naar believen in deze of gene zielsstemming te brengen. Ziedaar op nieuw een voorwerp van hoog belang voor den praktischen geneesheer ; zoo toch vermag hij gedurende den slaap aan menigen patent eene
andere stemming te geven, en vooral krankzinnigen
in den slaap tegenovergestelde gedachten inteboezemen, met één woord de centoonigheid der bewegin-
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gen en de disharmonie in het ontstemde hersengestel op te heffen en te leiden tot een gesternd accoord.
Terwijl het bekend is, dat krankzinnigen in den slaap
meestal verstandig droomen, zoo wordt het magnetismus een zeer gewigtig geneesmiddel voor dezen,
ten einde hen op de meest gepaste wijze in den slaap
te brengen, die vaak alleen reeds voor hen geneesmiddel is, en ten einde tevens in den verlengden slaap
de ongeregelde bewegingen en de tegenstrijdigheid
der krachten weg te nemen.
De waarnemingen, die WESSERMAN opgeeft, deels
reeds vóór hem medegedeeld , zijn , ten aanzien van
het willekeurig doen droomen van anderen op een'
afstand , verschijnsels, die zich ligt verklaren laDe slapende verkeert in ieder geval in een'
ten.
meer lijdelijken negatieven toestand, en zijne op hem
terugwerkende persoonlijkheid in den slaap is gelijk
aan nul. Hij , die in een' willekeurigen droom zal
worden verplaatst, moet met hem, die den droom
uitzendt, reeds staan in een nader rapport. Even zeer
als aan de ligchamelijke zijde onzer natuur, zoo ook
aan die der ziel (§ 179, 182) , heeft eene doorgaande wederkeerige werking plaats, en wel voornamelijk bij bewerktuigingen, die gelijk gestemd en
zich onderling verwant zijn. Kracht en wil nu vermogen vrijelijk en bepalend naar buiten te werken,
ook zonder bepaalde grenzen over de plaatselijke stof
in de verte. IIierdoor kan het ons begrijpelijk worden, hoe iemand , begaafd met een hoogst volkomen
ontwikkeld hersengestel, met sterke zenuwen en een'
krachtigen positieven wil , ook in de verte, volgens de
bekende polariteitswetten invloed kan uitoefenen op
een negatief voorwerp en het zelfs in zijne sfeer zich
doen bewegen.
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Ook is het meer dan bekend , dat niet slechts gelijke vermoedens en voorgevoelens, vooral bij aanverwanten en bij hen, die in de naauwste gemeenschap
met elkander leven, maar ook gelijke droomen en gedachten somtijds bij vrienden plaats vinden; hetgeen
voorzeker wel als een onwederlegbaar bewijs mag
worden aangehaald van de wederkeerige werking en
gemeenschap van den menschelijken geest.

§ 202.
De droombeelden szjn voornamelijk gezigisbeelden.
Symbolen.
De beelden in den droom zijn voornamelijk gezigtsbeelden, zeldzamer geluiden of voorwerpen van
het gehoor. Iedere droom is min of meer een zien,
een onmiddelijk, ongehinderd aanschouwen in alle
rigtingen en niet louter voorwaarts, zoo als in wakenden toestand. Daarentegen wordt in omgekeerden
zin het gehoor, dat bij ons waken zich naar alle kanten uitstrekt, nu beperkter en armoediger, daar de
droomende waant louter geluiden en toonen te vernemen, die naar bepaalde rigtingen heen worden gegeven, ofschoon overigens toch het zintuig van het
gehoor als de scherpste wachter het meest voor de
buitenwereld open staat. Ook het gevoel, als de polarische zin van het gezigt, speelt in de droomen eene veelbeteekenende rol, en brengt met deszelfs zoo
veelvuldige gewaarwordingen wel de meeste beelden
bij tot de subjectieve misleiding der innerlijke aanschouwingen. Droomen, waarin de smaak en de reuk
optreden, zijn de meest zeldzame ; deze, als zijnde
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de lagere dierlijke zinnen, zijn zelfs in den droom de
meest werkelooze, en desniettegenstaande geschikt, om
den slapenden door reukstof enz. willekeurig te laten
droomen. De zinnelijke beelden van hen , die droomen ,
zijn echter niet altijd bekende verschijnselen, die gemakkelijk te begrijpen zijn; maar zeer dikwijls zijn
het onbegrijpelijke en verrassende symbolen, allerlei
beelden der phantasie en visioenen, wier beduidenis
men niet altijd weet te ontraadselen.

S 203.
Beteekenis der symtolen als de oorspronkelijke
spraak des geestes.
Zinnebeeldig is de taal der poezij en die der profeten, wier openbaring ons verborgenheid is. In een
symbool is doorgaans beeld en wezen één, en het
komt ons waarschijnlijk voor, ja wel zeker, dat de
hoogere geestelijke en oorspronkelijke Godsspraak eene
symbolische beeldenspraak was en deze ook aan de
menschelijke ziel is ingeschapen en aangeboren. De
spraak, aan de droomen eigen, is toch bij verschillende menschen en volkeren dezelfde, dat wil zeggen: de droombeelden hebben dezelfde beteekenis,
gelijk ook de dichters, ja zelfs de profeten onder dezelfde beelden hetzelfde uitdrukken en verstaan. , Iedere spiaak in beelden en hieroglyphen, waarvan de
hoogere wijsheid zich bediend heeft in alle hare openbaringen aan de menschen, is op den hoogsten trap
hetzelfde, wat de taal der poezij op eenen lageren
en de beeldentaal der droomen op den allerlaagsten
trap is, numelijk de oorspronkelijke en natuurlijke
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spraak der menschelijke ziel. Wel verre tochi, dat
in de laatstgenoemde betrekking het lagere eene verkleinende schaduw op het hoogere zou werpen, rest
ons de vraag veeleer, en wel op goeden grond, of
ook die taal, die in den tegenwoordigen menschelijken toestand in ééne van hare vormen eene zoo lage
rol speelt, niet de eigenlijke taal dier hoogere gewesten is, terwijl wij, zoo wakend, als wij ons wanen,
in onzen langen slaap, die duizenden van jaren omvat , of voor het minst verzonken in den nagalm zijner
droomen, van die sprake Gods, even als de slapenden
van het luide spreken der omstanders, alleen enkele
onverstaanbare klanken vernemen." 1)
Dat deze beeldenspraak aan onze ziel is ingeschapen, blijkt kennelijk uit den innerlijken genius, die
zijne spraak doet hooren in de poezij en in den slaap.
Zij toch is niet eerst aangeleerd; dit is toch bij hen,
die droomen, in de eerste plaats onmogelijk ;,geen
droomer toch leert van een' ander, veel minder van
een' wakende iets. En toch verstaat hij niet zelden
de taal zeer goed en handelt overeenkomstig dezelve
in den slaap, maar bij het ontwaken is het gedaan.
Dit kan daarenboven tot een bewijs strekken, dat zij,
die dieper doordrongen, niet zoo geheel onregt hebben in hunne bewering , dat het waken en de tegenwoordige toestand der uiterlijke wetenschap en zoogenaamde wereldwijsheid eigenlijk een toestand van
waanzin is en dat de mensch in waarheid niets weet;
dat het ware oog aan hem ontrukt is voor zijne oorspronkelijke, hoogere wereld, waarvoor hij in de
kindschheid van zijn geslacht werkelijk het waar1) SCIriUBFERT,
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204.

Profeten, dichters en zieners in den droom verstaan de oorspronkelke mragische spiaali.
Ironie en dubbelzinnigheid der sy mbolen.
De profeten waren dichters en de ware dichter
is een profeet; zoo spreekt dan ook dc genius in
den droom profetische woorden.
In de magische
taal der zieners ligt een rijkdom van beteekenis en
eene verbinding van zaken en tijden, die men in
de prozaïsche maatschappelijke taal in wakenden toestand vruchteloos zoekt, ja , wij moeten Ihare armoede en haar gebrek erkennen, zoodra men deze
zoo moeijelijk aangeleerde taal met die taal der poezij
vergelijkt. liet wijdloopigste proza vermag met al
deszelfs bepalingen, tegenstellingen en bewijzen eene
bovenzinnelijke zaak zoo helder en duidelijk niet te
ontvouwen, als bij een symbool soms een enkel beeld
te kennen geeft.
Buiten en behalve het min verstaanbare der beduidenis dier symbolen, (waarvan meer bij SCIUaBRT
t. a. p.) ligt in dezelvo vaak ook eene zekere ironie
en dubbelzinniglheid opgesloten, zoodat wel eens juist
het tegenovergestelde of een deel voor het geheel is
te verstaan en op te nemen. Zou het niet hieruit
blijken, dat de Schepper zijnen verborgen raad niet
op eenmaal voor ieders oog ontdekken, maar den
menschelijken geest -eeleer opwekken wilde, om zijne wonderen te onderzoeken en te doorzoeken , die
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Hlij ons tot genoegen en nut in zulk een rijkdom
voor ons ten toon gespreid heeft. Als zoodanig doet
zich de taal der profeten en zieners ons voor. Ook
Pythia, de orakelen der oudheid en de magnetische
helderzienden openbaren iets soortgelijks; de beelden
en symbolen, die hun voorgespiegeld worden, blijven vaak langen tijd onverstaanbaar,
tot dat op
eenmaal voor hen het heldere licht der beteekenis
opgaat. Geen wonder derhalven, dat de droomzieners in verrukking geraken bij de ervaring van zulke
veelbeteekenende, verhevene en bovenzinnelijke openbaringen; zoo als dan ook in het algemeen iedere
ware geestverrukking hare bron ontleent van eene
hoogere ingeving, en de symbolische handelingen van
godsdienstigen inhoud niet ligt in gebreke blijven,
om haren magischen invloed op het gemoed van
vrome Godsvereerders uit te oefenen; (als of eene
ware gemeenschap met God op andere wijze mogelijk ware, dan door symbolen!) en wanneer God
zelf tot ons spreekt in zinnebeeldige taal, zullen wij
onze danktoonen dan smoren en niet in lofzangen
onze demoedige erkentenis stamelen, als voor den
troon van liem, die zich alzoo nederboog tot den
bewoner van het stof?
$ 205.
Zoo als de magische spraak ons ingeschapen is,
zoo is ook de natuur ons eene openbaring van God in symbolen.

Zoo als de zinnebeeldige spraak den menscheljken
geest oorspronkelijk eigen is,

zoo is ook de natuur
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eene verzameling van symbolen en beelden, een geopend boek, vol van beduidenis, aan den mensch
vogrgelegd, om daarin te lezen en daaruit te leeren. De natuur spreekt in hare elementen, door hare
krachten en door de verschillende gestalten der dingen. Zij is eene zinnelijke wereld, en den regten
zin voor dezelve bezitten juist de zieners. Is de natuur in waarheid eene openbaring Gods, dan is zij
zulks voor den geest, en daar alles, wat van de Godheid tot ons komt, geschapen is in zuivere harmonie,
zoo is in de natuur al wat oorspronkelijk is steeds
van dezelfde beteekenis en van hetzelfde gewigt voor
den geest. De natuur spreekt altijd eene levende,
nooit eene doode, vreemde, uitheemsche taal; gelijk
dan ook de Godheid in alle zijne openbaringen steeds
dezelfde sprake bezigt tot de geesten, die voor dezelve slechts open oor en hart hebben. Waar vinden
wij echter in het dagelijksche leven zulke zinrijke
menschen, die in staat zijn de beelden te ontraadselen in het geopende boek? Hoe schaarsch vinden
wij den genius van dieper vorschende geesten, zoo
als een JAKOB B6MnEE, die ons een boek nalaat over
de beteekenis der dingen! (de signatura rerum.)
De natuur is werkzaam met eene ingeschapenbepaalde noodzakelijkheid, gelijk een droomende slaapwandelaar, maar de mensch is zelf in deze natuur
zoo diep verzonken, dat hij even als de worm
hoogstens tot aan de oppervlakte reikt, om het opgaande kruid tot zich te nemen en weer van stof tot
stof verder te kruipen.
Wat heeft dan toch in
waarheid de mensch aan de natuur, tenzij hij zich
geestelijk in hare zinnebeelden verlustigt? Hij kan
den daauw der aarde zelfs niet inzuigen, gelijk de
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bloemen, en de bloemen niet verduwen, waarmede
zich de dieren verzadigen, om te voldoen aan hunne
behoefte ! De bestemming van den mensch ligt niet
in het aardsche, waarin hij aan het vee is verzwagerd, maar in het gebruik van zijn verstand tot ontdekking van hoogere zinbeduidenis, in hetgeen hem
hier op aarde wordt voorgespiegeld. Dat wisten reeds
de kindervolken, en de ware zieners beoefenden van
oudsher de natuur, bij het gebruik derzelve tot hunne
dagelijksche behoefte, altijd in zulk een' hoogeren
zin tevens. Zoo is de ploeg hun niet louter het zivare
akkertuig, maar ook het zinnebeeld vaneen bruiloftsfeest; de bloemen wassen voor hen niet meer louter
om te aanschouwen en ons te verzadigen met hare
geuren, maar als de geheime spraak van het onderling verkeer der geesten.
De gedaanteverwisseling der insecten wordt een
beeld der onsterfelijkheid, en de stier dient hun niet
meer louter in het jok en op de slagtbank , maar
tot zinnebeeld van eene in hooger vorm levende plantenwereld, en eene algemeene vruchtbaarheid hier
op aarde.

§ 206.
Het zien in de droomen is een zelfverlichten
der dingen in de ruimte en in den tizjd.
Wanneer wij zien in onze droomen, dan verlichliten wij zelve de zakeni, de plaatsen en de tijden. De
verhoudingen van tijd en ruimte hinderen aan hen,
die droomen , niet. Nabij zijnde zoowel als ver verwijderde dingen vallen, op den spiegel der ziel, al
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naar de betrekking, waarin zij staat of gedurende den
slaap gesteld wordt.
Is de ziel, ingevolge bovenstaande wenken, de
spiegel van het alles; verstaat zij in den slaap die
magische taal der geesten, en worden de vleugelen
van zijnen genius alsdan ontbonden , wij hebben dan
meer dan gewoonlijk vermoed wordt, een nieuw bewijs van de diepte des menschelijken geestes. »Wij
droomen van onze reizen door het heelal - is dan
niet het heelal in ons? De diepte van onzen geest
laat zich niet peilen. Naar binnen gaat het geheimvolle pad ter ontdekking. Binnen ons of anders nergens is de eeuwigheid met alle hare werelden, het
verledene en de toekomst beiden. De buitenwereld is
liet schaduwrijk , het werpt deszelfs schaduwen over
het rijk des lichts. Nu schijnt het ons, wel is waar,
zoo donker, zoo eenzaam, zoo vormloos; maar hoe
zal het ons toeblinken, wanneer eens die verduistering voorbij en liet schaduwligchaam zal zijn weggevaagd. 1)."
Gelijk de droomen eene ondoorgrondelijke diepte
van den geest verraden, zoo zijn zij vaak tevens van
eene buitengewone helderheid in het vooruit en ver
zien van dingen, wier beteekenis òf op hem, die
droomt, zelven , òf ook op anderen betrekking hebben. En evenzeer de kosmische verhouding in den
slaap zich verruimt (S194) en ook de innerlijke physische gewaarwordingen en sympathiën (§ 195) sterker
uitkomen, zoo is ook het meer levendig geworden
medegevoel en voorgevoel van den tijd niet raadsel-

1) NovALIs Schriften, herausgegeben
SCIILEGEL. 4e Auflage 1826 S. 189.
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achtiger. De toekomst is ontwikkeling van het tegenwoordige, en het kan dus den geest, die door geene
ruimte noch tijd is begrensd, niet moeijelijker vallen
de toekomst en het verledene, al naar zijn sympatisch rapport (§ 193) , zich ter aanschouwing te stellen, dan wel het tegenwoordige, waarvoor immers
zijne uitwendige zintuigen ook zijn gesloten. De
voorbeelden over dit onderwerp zijn te vele, dan dat
iemand dienaangaande onkundig zou wezen. Toch
willen wij het een en ander mededeelen.
OBERLIN 1) zegt in het berigt over zijne droomen:
> Mij komt het waarschijnlijk voor, na zoo menige ondervinding , dat menige droom dieper ligt, dan wij
vermoeden, en op een veel dieper schouwtooneel (ik
weet niet, hoe ik het anders noemen zal) worden opgevoerd, dan wij ons inbeelden. Wanneer ik zulk
een' diepen droom niet aanstonds bij mijn ontwaken
zorgvuldig, als het ware, overbreng in den uitwendigen iensch, en verplaats in het uitwendig herinneringsvermogen, zoo gaat de voorstelling voor ditmaal voor mij te loor, tot zoo lang dat het binnenste
weder op een' anderen tijd zich eenigzins opent, tot
dat ik namelijk dezelfde voorstelling op nieuw erlang
en nu met dezelve zorgvuldiger omga. In mijn' tweeden droom ging ik met een huiverig gevoel van eerbied en ontzag door een' ruimen tempel. Het scheen
mij daar donker; desniettemin kon ik in dien tempel
eene nog nooit aanschouwde pracht te midden van
een' majesteitvollen eenvoud duidelijk waarnemen. Ik
ontmoette iemand. Het scheen een koster van het

1) Berichte eines Visionärs über den Zustand iter Seelen nach
dem Tode, mitgetheilt von SCHUBIRT 1837. S. 73.
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heiligdom. Met liefderijken ernst berispte hij mij , dat
ik was binnengetreden; dat had ik niet mogen doen.
De tempel was gelegen op een wonderschoon eiland,
dat een' in de taal der andere wereld gelijkluidenden
h, doch ook werd ge.
'Waldbac
naam droeg met ons
noemd Philadelphia. Toen ik den tempel verliet,
zag ik eene wieg-, waarin 8 welgeschapen, doch ongemeen kleine kinderen. De moeder, die daar neven
zat, van eene ranke en teedere gestalte, antwoordde
dat onder die kinderen geene
nij op mijne vraan,
tweelingen waren, maar dat allen afzonderlijk na elkander, maar ongemeen ligt van gehalte , ter wereld
waren gekomen ; zij scheen echter tevens verlegen ,
dat nog geen van hen, ook van de oudsten zelfs, alleen
gaan kon en het nog allen schootkinderen waren. Daar
was het mij , alsof eene innerlijke stem mij toeriep:
dat gaat u aan. Zoo gaat het, als men zoo gemakkelijk en zonder inspanning door barensnood en lijden
heen wil; dan brengt men slechts ontijdige vruchten
voort, die nimmer krachten erlangen.
,> Ook werden mij bloemstokken aangewezen, gevuld met een zwartgroen sap, als Theriak, maar
van een' schadelijken aard, en met brooze glazen
oveidekt. Daarbij werd mij gezegd: dat zijn de producten der belletristen of zoogenaamde mannen van
smaak." Een ander 1) , die over het slapen en droomen handelt, zet: » Ja, daar is een waken in den
slaap, dat ook aan ons bekend is in de droomen,
en deze zijn vaak rijk genoeg in beteekenis, om ons
dingen te ontdekken, waarvan wij wakende slechts
1) Das verschleierte Bild zu Sais, oder die Wunder des Magnetismnis, von cinem Freunde der Wahrheit 1830. S. 46.
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donkere voorgevoelens koesterden. Ik ken menig waarnemer van zich zelven, die zulke droomen hebben gehad, waarin het verledene en de toekomst in
ongemeene klaarheid voor hen geopend lagen, die
alles aanschouwen, wat betrekking heeft op het leven, dat achter hen ligt , en op hetgeen nog voor hen
komen moet, met één woord: alle hunne lotgevallen."
Nog één voorbeeld uit den nieuweren tijd worde
hier medegedeeld. Het behoort tot die gevallen , die
vooral in bergachtige streken gansch niet zeldzaam
zijn. Het wordt ons door MEIJER aldus opgegeven 1):
» Wij halen (schrijft hij) slechts één voorbeeld aan,
zoowel door deszelfs nieuwheid als geloofwaardigheid
opmerkelijk (het kan ook thans nog behoorlijk door
Twee Duitsche vrienbewijzen worden geschraagd).
den -saren sinds vele jaren in Rusland gevestigd geweest. Zij keeren naar hun vaderland terug. De
een, met name G., woont als een zeer aanzienlijk
koopman te H., de ander B. te Fr. Beiden zijn gehuwd en zetten hunne vriendschapsbetrekking , ook
nadat zij in bezigheid niet meer vereenigd zijn, getrouwelijk voort. G. had in den nacht van den 5 op
den 6 januarij 1820 den volgenden merkwaardigen
droom. iij maakt met zijnen vriend B. eene voetreis, waarop hij ten laatsten aan een' vloed komt,
dien zij doorwaden moeten. Onverwachts weidt hun
blik over geheel nieuwe en vrolijke dreven; maar
plotseling wordt hunne vrolijkheid geheel afgetrokken
door het zien van een geopend graf. Zij naderen liet
en met huivering en schrik zien zij het lijk der gade
1) Naturanalogieien ct. S. 122.
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van B. zelven daarin liggen enz. In dit eigen oogenblik ontwaakt G. en verhaalt aanstonds dezen
droom aan zijne eigene vrouw, met de bijvoeging,
dat hij zeer naar tijding verlangde van zijnen vriend
en diens echtgenoot, omdat hij sinds jaren van hare
zwakheid wist, doch niets van eene eigenlijke ziekte
had vernomen.
Na veertien dagen krijgt hij een
vriend
B. , met het berigt: dat zijne
brief van zijnen
vrouw in den nacht van den 5 op den 6 januarij gestorven was en dat zij des morgens dood in haar bed
a
was gevonden."

§ 207.
In den slaap is alles helder van binnen en donker
van buiten.

In wakenden toestand is het
juist omgekeerd.

De spraak der droomen heeft zoo veel eigendommelijks en is zoo ia verwant aan het magnetisch
slaapwaken, dat wij nog iets langer bij dezelve moeten toeven, ten einde de voorwaarden op te sporen,
die voor beiden tot grondslag dienen.
Achter den voorhang van het beeld te Sais is de
buitenwereld gesloten en daar binnen alles open en
helder; bij het ontwaken is het juist omgekeerd.
Wanneer de uiterlijke zon weder opgaat, dan bedekt
de voorhang de innerlijke wereld, en doorgaans is
alles, wat in droomen voor ons oprees, weer vergeten. De droomen herhalen zich dikwerf in dezelfde
orde. Van daar dat zij in de herinnering blijven, en
dit gebeurt slechts nog bij hen, die een zeer matig
leven leiden, wier slaap niet al te zeer afsteekt bij
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hun wakend leven. Zonderling is het, dat onze droomen over afgestorvenen, ook al bestaan zij ons niet
van nabij, het meest overgaan in onze wakende herinnering. De omgang met afgestorvenen of geesten
is doorgaans zeer vertrouwelijk en de taal meestal
symbolisch, zoodat men die niet dan met veel moeite
verstaat, hetgeen veelal met diepe gemoedsaandoening
verbonden is en evenzeer dikwijls de gewigtigste beteekenis ontdekt. Wie zal beweren, dat deze wederkeerige spraak der geesten een bloot subjectief spel
der verbeelding is, en dat de verschijning der geesten
steeds louter waan zou wezen ?
Is de taal van den droom over het algemeen beteekenisvoller en rasser van uitdrukking, dan die der
wakenden, en spreekt hij, die droomt, zoo dan niet
alles in symbolen , in de taal, waarin hij het meest
geoefend is , in zijne moedertaal; hij spreekt echter
nooit eene hem geheel vreemde taal, in welke hij
wakend onkundig was. flij verstaat b. v. de Grieken
en de Chinezen, in zoo verre zij hem aanspreken in
de spraak der droomen, maar niet alsof hij Grieksch
en Chineesch als volkstalen kende, terwijl hij ook in
die talen zijne antwoorden niet geeft. Het gebeurt
echter wel, dat iemand somtijds in den droom eene
hem anders minder gewone taal spreekt. De oorzaak
hiervan is, dat hersenorganen, die wakende in langdurige rust waren, door deze of gene inwendige aanraking in beweging en werkzaamheid worden gebragt
en de verbeeldingskracht zich doorgaans gaarne onledig houdt met vroeger aanschouwde beelden, met
herinneringsvoorwerpen JEAN PA UL zegt: » omdat de
Engel der jeugd de diepste voetsporen heeft achtergelaten op de rots der herinnering, en omdat door-
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gaans een lang verzwonden verleden reeds bij herhaling en dieper in den geest is ingegrift, dan eene
verwijderde toekomst." Dit is echter klaarblijkelijk,
dat genoemde droomende in zijne jeugd iets van zulke talen geleerd heeft, want iedere volkstaal op haai
zelve is geene eigenlijke spraak van den geest, maar
alleen eene betrekkelijke willekeurige en maatschappelijke taal, waartoe men zamen in overeenstemming
gekomen is, om zich door zekere uiterlijke teekenen
en geluiden te doen verstaan. Geene volkomen taal
of woordenspraak is iets, dat aan den geest oorspronkelijk en eigen is. Moge al soms iemand, die droomt,
in geheel vreemde talen droomen en dezulken verstaan, zelden heeft zulks althans plaats bij menschen,
die in geestverrukking zijn, en bij dichters. Allen
toch door natuurlijke en zedelijke oorzaken gedreven,
vervullen hunne taak door de werkzaamheid hunner
verbeeldingskracht. Men beweert, dat menschen in
verrukten toestand in vreemde talen hebben gesproken, en dat zulks somtijds ook bij helderzienden
plaats grijpt. Mij is geen geval van dien aard onder
de aandacht gekomen en ik betwijfel zeer, of men
bij strenge kritiek wel ooit iets dergelijks zal aantreffen, althans een volkomen spreken in eene vreemde,
volstrekt onbekende en nooit aangeleerde taal. Enkele woorden en mededeelingen van begrippen in
doode of levende talen kunnen op bovenstaande gronden mogelijk wezen, en zulks gebeurt dan ook niet
zelden.
Overigens vormt zich de taal der droomen ook
naar den individuëlen rijkdom der ideën en naar de
geestelijke ontwikkeling van hem, die droomt, op
verschillende wijze. De landman, immer bezig met
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zijn' akkerbouw, zal daardoor op eene hem eigenaardige en andere wijze droomen, dan de geestvolle
dichter, die speelt met zijne ideën.

§ 208.
Eene algeheele werkeloosheid der zinnen
laat geene droombeelden toe,

die

daaraan beantwoorden.
Het is eeie opmerkelijke eigendommelijkheid der
droomen, dat bij volslagen werkelooslreid der bepaalde uitwendige zinnen, b. v. blindheid en doofheid, geene droombeelden verschijnen, die aan genoemde zinnen beantwoorden. Wij moeten in het
oog houden, dat zulks dan alleen het geval is, wanneer dit zintuig volkomen werkeloos is en reeds lang
of wel altijd in dien staat heeft verkeerd. De omstandigheid leidt ons tot de overweging van de voorwaarden der geestelijke aanschouwing in het algemeen
en der droomvoorstellingen in liet bijzonder. Wij
willen derhalven kortelijk de vragen beantwoorden:
Bestaat er eene onmiddelijke aanschouwing van den
geest, of zoo niet, door welke organen worden de
voorstellingen en aanschouwingen overgebragt ?

§ 209.
Er beslaat geene onmiddelj'ke aanschouwing
buiten alle o'ganen.
Met regt kan inen beweren, dat er geene geheel
onmiddelijke aanschouwing llaats heeft, en dat iedere
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zinsaanschouwing in het algemeen eene zamengestelde
is, dat wil zeggen: een gemeenschappelijk werken
van den geest met de ligchamelijke organen.
De
geest is, wel is waar, het onstoffelijk aanschouwende
in den mensch, maar de geest aanschouwt alleen door
de organen zijner zintuigen ; van eenen geest, geheel
afgescheiden van al wat ligchaam heeten mag, weten
wij niets, en de menschelijke geest hier op aarde
bezigt geene aanschouwing zonder zinsorganen; de
gesteldheid en levenswerkzaamheid dezer organen is
Alle
de voorwaarde der geestelijke aanschouwing.
natuurverschijnselen moeten eerst als het ware op de
uitwendige zinsorganen vallen en van deze worden voortgeplant op de inwendige zinnen in de hersenen, en het
is de werkzaamheid en beweging dezer laatsten, die
de beelden, welke aan de uiterlijke voorwerpen beantwoorden, aan den geest ter aanschouwing voorspiegelen.
De inwendige ideale voorstellingen, de
zoogenaamde onmiddelijke aanschouwingen der verbeeldingskracht, zij mogen ook nog zoo afgetrokken
wezen, zijn louter beelden, die aan de hersenen door
middel der zoo levendige inwendige zinsorganen worden voorgespiegeld. Tot de verstandsfeer komt niets
dan hetgeen eerst door de zintuigen is heengeleid als
voorstellingsbeeld; hetzij dat beeld de terugkáatsing
is van uiterlijke omstandigheden en indrukken, hetzij
van inwendige verstandsideën en phantasieën. De stelling van ARISTOTELES

staat dus vast:

non est in

intellectu, quod non antea fuerat in sensu.
Zoo er dus geene onmiddelijke zinsaanschouwing
bestaat, blijft de vraag echter te beantwoorden, of
dan de geest ook zonder de uitwendige zinnen, louter door middel van de hersenen in het algemeen,
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zou kunnen aanschouwen, en wel door het hersengestel als algemeen zintuig, of door meerdere inwendige organen in de hersenen ?

§

210.

Niet het hersengestel, als één geheel, is het inwendig zinsorgaan, maar er zijn zoo vele inwendige zinsorganen, als uitwendige.
Dat het hersengestel het orgaan is van den denkenden en scheppenden geest, is wel ontwijfelbaar,
want dáár, waar de hersenen ontbreken, worden
ook alle hoogere geestesgaven gemist. Al wat de ontwikkeling der hersenen bevordert of terug houdt,
brengt ook steeds betrekkelijke wijzigingen te weeg
in de werkingen en gewrochten van den denkenden
geest. - Maar niet liet hersengestel in deszelfs geheel, zonder eigendommelijke, bijzondere organen,
is op zich zelf het orgaan der verbeeldingskracht, en
dus ook niet het innerlijke zinsorgaan in het algemeen. Aanzienlijke gedeelten van hetzelve, ja geheele hersenstreken kunnen krank of verstoord zijn,
ja weggenomen worden, zonder dat de verrigtingen
van den geest merkbare veranderingen ondergaan.
Daarenboven is er in de hersenen geen enkelvoudig
afzonderlijk orgaan, dat uitsluitend het algemeene
zinsorgaan kan wezen, want dan immers moest de
algeheele werkzaamheid des geestes ophouden, zoodra dit orgaan verstoord of onbruikbaar geworden is.
En nu is er toch in de hersenen geen enkel orgaan,
dat niet eens nu of dan door ongesteldheden onbruikbaar, ontaard of verstoord is geweest, zonder
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dat evenwel de zinsverrigtingen in liet dagelijksche
leven zijn opgehouden; een bewijs, dat deze niet
kunnen zijn verbonden aan één enkel hersenorgaan.
Onder de uitdrukking innerlijke zin is daarom niet
iets organisch te verstaan, maar de handeling van
den aanschouwenden geest zelven.
Daar zijn dus meerdere inwendige organen in de
hersenen, en wel zooveel inwendige zintuigen als uitwendige zinnen. Gelijk de hersenen naar buiten zich
uitbreiden in eene menigte uitwendige zins- en bewegingswerktuigen, zoo trekken zij zich ook in haar
binnenste te zamen tot eene verscheidenheid van innerlijke zins- en wilsorganen, die gezamenlijk de
organen der verbeelding vormen 1). Door de werkzaamheid van deze worden dezelfde beelden gevormd
als door de uitwendige zintuigen, en alle inwendige
Toorstellingen der verbeelding worden op de beelden, die zijn aangevoerd, door de uitwendige zintuigen voor het minst bij wijze van vergelijking toegepast , om ze alzoo in het bewustzijn te kunnen
opnemen.
De uit- en inwendige zinnen zamen maken echter één onafscheidelijk geheel uit , en beiden bestaan
niet als van elkander afgescheidene eenheden; de
werkzaamheid van gene werkt die van dé andere
op, en alzoo ook die der verbeeldingskracht. hoe
meer de uitwendige zinnen worden geoefend, te levendiger wordt ook de verbeelding en zulks ook
omgekeerd; is er in de uitwendige eenig gebrek of
houdt hare werkzaamheid volslagen op, zoo worden
ook aan de verbeelding niet langer door de inwendi1) Verg. Pr.

C. HARTI AN,

der Geist des Menschen, cet. S. 180.
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ge zintuigen beelden voorgespiegeld, die aan de uitwendige beantwoorden, en wederkeerig zijn de innerlijke hersenorganen verstoord of verlamd, dan leveren ook de overigens gezonde uiterlijke zintuigen
geene beelden meer op. Werkeloosheid der zinnen,
b. v.blindheid, ontstaat dus òf van binnen naar buiten door verstoring der centrale zinszenuwen , òf van
buiten naar binnen door desorganisatie der uitwendige zintuigen.
De leiendige werkzaamheden der
verbeelding in de inwendigei organen wekken tevens de uitwendige zintuigen dikwijls tot werkzaamheid op; de phantasiebeelden worden overgedragen
op de laatsten, en verschijnen dan als of zij van
buiten kwamen, als wanneer zij in den droom en
het magnetisch slaapwaken niet kunnen worden onderscheiden van de uiterlijke voorwerpen; de droomende en de slaapwandelaar b. v. gelooven werkelijk, dat zij waken.

§ 211.
Bet inwendig en uitwendig zinsorgaan is één
onafscheidelh'k geheel.
Dit onafscheidelijk geheel der in- en uitwendige
zinsorganen is te zoeken in bepaalde zenuwvezelen,
die als onafgebroken eenheid, van de hersenen uit,
als middelpunt zich verlengen in de uitwendige organen als de peripherische einden, en zich in bei.
den uitspreiden als straalvormige vertakkingen, zoo
dat de binnen- en buiteneinden slechts de beide po
lariteiten eener onverbrekelijke eenheid uitmaken.
Waar nu ook die zenuw wordt bewogen, hetzij van
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buiten door den invloed der natuur bij het gewone
waken, hetzij aan het centraalpunt door de verbeeldingskracht, zoo als in de poëzij, bij verrukking,
in magnetischen slaap, in den droom enz , daar wordt
steeds de geheele zenuw en dus de gansche zin opgewckt, alleen met dit onderscheid , dat de in- of
uitwendige polariteit van denzelven minder aandrift
en spanning heeft. De algeheele versterving en het
ophouden van alle vatbaarheid om te worden opgewekt aan de eene of andere pool, heeft het verlies van
den geheelen zin ten gevolge. Door het.vervallen der
polariteiten gaat ook de individuele eenheid van het
orgaan verloren. Dit geschiedt echter ten gevolge van
het zoogenoemde eigen leven of leven op zichzelf van
ieder bewerktuigd deel niet dadelijk. Daarom zullen
in den droom nog duidelijke beelden zigtbaar zijnen
langen tijd blijven, bij aangevangen blindheid der oogen , zoo slechts de gezigtszenuwen de minste schemering blijven toelaten.
Gelijk iedere zinszenuw zich aan de peripherische
einden in vertakkingen uitschiet, door de uitwendige
individuele organen, en dan uitwendige zin genaamd
wordt, zoo doet dezelfde zenuw ook hetzelfde aan
het centraalpunt in de hersenen, door eene menigte
van mergvezelen in de haar eigendommelijke streken
en draagt dan den naam van inwendige zin. De
innerlijke zintuigen hebben dus hare standplaats in de
liersenstreken, daar, waar de zinszenuwen haren oorsprong hebben.
Daar alzoo in de uitwendige of de inwendige zinsorganen aan de eene of aan de andere pool eene
overheerschende werkzaamheid bestaat ; daar geene zinswerkzaamheid in onafgebroken levendigheid blijven kan
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zonder tot hare herstelling zich ter ruste te neigen
en dus in te slapen, zoo zal deze rust noodzakelijk
aan de eene of andere pool plaats hebben, naarmate hier of daar de werkzaamheid overwigt had. De
slaap is echter geen absoluut vervallen van de polariteit dier zinséénheid, maar slechts een betrekkelijk ophouden der uiterlijke polarische verhouding in
de spanning.
Dat ophouden openbaart zich in den
wakenden toestand; het geheele zinsleven toch bestaat in zeker opzigt louter in een bestendig heen
en weder bewegen (oscillatie) der inwendige en uitwendige polen onzer gewaarwordingen. Heerschen de
uitwendige zinnen met de op deze steeds aanstormende verschijnselen der buitenwereld, dan is de werkzaamheid der phantasie aan het centraalpunt zeergering, dikwijls schier = 0; heerscht daarentegen de
phantasie in den inwendigen zin, dan is de gewaarwording der zinszenuwen aan de peripherische uiteinden, als het ware, verlamd, en men zegt te regt in
dit geval: hij is in zich zelven verzonken, hij verliest zich enz. , hij ziet en hoort niet met open oog
en oor. » Bij vele menschen toch is eene bepaalde
droom het idee fixe eener ligte waanzinnigheid, daar
hier meer het zware met ingelegd beeldwerk overladen hersengestel de gestalte voorschuift, dan wel het
eeuwig bespiegelende en scheppende Ik" (JEAN PAUL).
Eene volkomene rust der uit- en inwendige zinsorganen zal dus ook een' volkomen' slaap te weeg
brengen, die echter hoogst zeldzaam kan wezen,
daar slechts zelden de in- en uitwendige zinnen gelijkmatig in werkzaamheid zijn en misschien nog zeldzamer eene zoo volkomene gezondheid van het geheele
organismus in alle deszelfs deelen , als noodzakelijk
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schijnt voor een' volkomen' slaap ; ja, eene absolute
slaap , eene volledige rust der in- en uitwendige zinswerkzaamheid heeft welligt in dit leven nimmer plaats,
daar een volslagen ophouden van alle werkzaamheid
aan de beide polen der zinszenuwen eene uitdooving
der werkzaamheid zelve zijn zou en alzoo een absoluut overvallen der organische éénheid, hetgeen dus
den dood zou ten gevolge hebben. Daar moet dus
ook in den slaap een minimum van werkzaamheid
aanwezig zijn in de zinnen, en wanneer er zinswerkzaamheid is, is er ook droom, die in gelijke verhou..ding met de werkzaamheid der zinsorganen òf zwakker òf levendiger zal wezen.
Het bovenstaande is evenzeer van toepassing op
de, wils- en bewegingsorganen. Gelijk zich namelijk
de hersen- en ruggemergzenuwen naar buiten verbreiden in de leden , waardoor wij ons bewegen, in
het peripherisch eindpunt, zoo zijn derzelver wortelen in de hersenen en in het ruggemerg als in derzelver centraal eindpunt; zoo vele uiterlijke organen
ter beweging of spieren aanwezig zijn, zoo vele inwendige zenuwen bestaan er ook, die aan deze beantwoorden ; de inwendige eir uitwendige einden zijn
slechts de polariteiten eener onafscheidelijke levenseenheid, waarbij de positieve factoren in den normalen, regelmatigen toestand zijn, hetgeen echter in
krankheden, b. v. krampen, zich omkeeren kan.
§ 212.
Resultaten.
De hoofdresultaten van het boven beweerde zijn:
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1). De menschelijke geest kan alleen aanschouwen door middel van ligchamelijke organen.
2). Het hersenstelsel in het algemeen bevat het
orgaan van de werkzaamheden des geestes.
3). Niet de hersenen in het algemeen, als één
geheel beschouwd, zijn dat orgaan der verbeeldingskracht in gelijke mate.
4). Ook niet een afzonderlijk bepaald gedeelte
derzelve.
5). Daar zijn verscheiden inwendige zinnen en wel
even zoo vele inwendige als uitwendige.
6). De in- en uitwendige zinnen zijn slechts polariteiten eener onafscheidelijke éénheid der zinszenuwen zelve, die in positieve en negatieve verhoudingen
aan de peripherische en centraaleinden zich afwisselen in werkzaamheid.
7). Gebrek aan vatbaarheid om opgewekt te worden en algeheele uitdooving der werkzaamheid aan
een' der polen heeft het vervallen der organische eenheid en alzoo het verlies van den zin zelven ten gevolge.
8). Bij voortdurende werkeloosheid van bepaalde
uitwendige zintuigen, b. v. blindheid en doofheid,
verschijnen aan deze zinnen geene innerlijke droombeelden meer, die met dezelve overeenstemmen.

§ 213.
Blinden kunnen onder zekere voorwaarden
weder ziende worden gemaakt.
De vraag, of iemand, die geheel van een zintuig
beroofd is, b. v. een blinde, in den magnetischen
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slaap weder ziende zou kunnen worden gemaakt,
kunnen wij hier reeds gevoegelijk met zekerheid door
het navolgende beantwoorden: Evenmin de geboren
doofstomme in magnetischen slaap hooren of spreken
zal, evenmin zal ook de blinde zien, verondersteld,
dat de oogen geheel gedesorganiseerd en onontvankelijk voor alle lichtstralen zijn, en tevens, dat de
blinde òf nooit òf reeds sinds langen tijd niet meer
gezien heeft; anders zou het kunnen gebeuren, dat
de werkzaamheid nog niet volslagen uitgedoofd ware
en door de magnetische opwekking weder zou kunnen als aangeblazen worden. Zoo iemand in zijne
jeugd heeft kunnen zien en de opwekkelijkheid van
het lichtorgaan nog niet geheel is verdoofd , dan is
de vernieuwde voorstelling van lichtbeelden door versterking der levenswerkzaamheid in de hersenorganen
mogelijk; en zulks kan door niets doeltreffender geschieden, dan door eene doelmatige magnetische behandeling. Onder deze voorwaarden derhalven, kunnen bovenstaande bewegingen overeenkomstig de waarheid wezen , volgens welke blinden in den magnetischen slaap volkomen goed zouden hebben kunnen zien.

§

214.

yerscheidenheid ent levendigheid der opwekking
onzer gewaarwordingen in den droom.
De droomen wekken in ons naar derzelver verscheidenheid ook verscheidene aangename of onaan.
gename gewaarwordingen op, en wel doorgaans gewaarwordingen van zeer levendigen aard. De geheele
opmerkzaamheid van den geest is alsdan met geringe
II.
9
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verstrooijing op het voorwerp, dat ons wordt voorgesteld , gerigt.
Daarbij komt, dat droomen in het algemeen zeer
afhankelijk zijn van ligchamelijke gewaarwordingen,
die, naarmate de bewegingen der organen verstoord
en gestremd zijn of wel vrijer en minder gebonden,
benaauwende smartvolle, of blijmoedige droomen vol
hemelwellust te weeg brengen. Ook de gemoeds.stemmingen, die uit den wakenden toestand worden
overgebragt, worden vaak in den droom slechts levendiger, maar ook zeer dikwijls erlangen zij eene
gansch andere rigting, zoodat iemand, die in zijn
wakend wereldleven in duurzamen kommer verkeert,
voor het minst in zijne vreugdevolle droomen zich
schadeloos stelt voor zijne smarten.
Daar nu in den droom de innerlijke gewaarwordingen zoo levendig zijn, en door het spel eener
levendige verbeeldingskracht zoo menigerlei nieuwe
klanken als het ware door de zenuwwerktuigen worden heengekaatst, die in wakenden toestand gansch
werkeloos waren, zoo zullen wij ook begrijpen, hoe
liet mogelijk is, dat door zulke klanken der gewaarwording de bij het waken'reeds verjaarde en lang vergetene herinneringen, b. v. genietingen onzerjeugd, afgestorven vrienden en betrekkingen, in den droom ligt
weder te voorschijn worden gebragt. De opwekking
der gewaarwordingen is soms zoo levendig, dat wij
ons bij het ontwaken zelfs daarvan niet kunnen ontdoen, en men herinnert zich ook nog de gedroomde
beelden en handelingen zoo levendig, dat er inspanning noodig is, om overtuigd te worden, dat men
geslapen heeft. Dit verschijnsel kan ons tot vingerwijzing strekken, wanneer somtijds slaapwandelaars
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en geestenzieners hunne gezigten als objectieve en
onwederlegbare daadzaken ons voorstellen en bevesti-.
gen. Dat verschijnsel wordt echter alleen teweeggebragt, doordien men ten deele slechts sliep. Een
deel der hersenzenuwen is namelijk overwegend werkzaam boven de andere, en de geheele zinszenuw
wordt van het centraalpunt tot het peripheriesch einde in beweging gebragt; van daar herinnert men zich
het allermeest die omstandigheden meerder of minder
duidelijk, die aan het ontwaken het 'naast voorafgegaan zijn.

S215.
Foorspellende (divinatorische) droomen en
derzelver overeenkomst met magnetische
veirschjnselen.
Terwijl nu de gewaarwordingen in de droomen
zoo levendig zijn en zoo menige droom veroorzaakt
wordt door inwendige ligchamelijke aandoeningen van
het algemeene gevoel, zoo vinden wij daarin de opheldering, waarom wij in de droomen zoo dikwijls
bezig zijn met onzen eigen' toestand, en wel menigmaal met bijomstandigheden, die van nabij betrekking hebben op onze gezondheid. Bij de rust en de
werkeloosheid der uiterlijke zintuigen en bewegingsorganen, worden de te voren duistere algemeene gewaarwordingen van het inwendig ligchaam tot een'
hooger graad van duidelijkheid en bewustheid gebragt
en de kranke organen , die in derzelver abnormiteit
blijven voortwerken, worden meer afzonderlijk en
Hierdoor wekken zich
meer bepaald waargenomen.
9.
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tevens de lusten en instincten op der afzonderlijke organen, tot heilzame of schadelijke stoffen, en de droom
wordt van profetischen aard , zoo als in het magnetiesch slaapwaken. Immers de afgeweken en ontstemde bewegingen der organen bepalen ook andere ontstemde levenskenteekenen en onderlinge verhoudingen; en deze eigendommelijke levensopenbaring, met eene bijzondere rigting der gewaarwordingen, ten opzigte van hare afhankelijkheid van en
verhouding tot de buitenwereld, versterken het instinct, hetwelk zich vooral in de toestanden van den
slaap des menschen ontwikkelt tot eenç meer heldere
zelfbewustheid en tot divinatie. Zulke openbaringsdroomen van het ver- en vooruit zien, vooral ten opzigte der gezondheid, zijn van oudsher zoo zeer bekend in aard en duidelijkheid tevens, dat zij werkelijk alles bevatten , wat als inhoud der verschijnselen
van het slaapwaken vermeld wordt. Ook hierin komt
de profetische natuur der droomen met het slaapwaken overeen, dat zij naast de misleidingen ook even
zoo vele waarheden bevatten, die onberekenbaar zijn
in gewonen wakenden toestand.
,, Daar zijn toch donkere, onverklaarbare droomen,
,, Twee poorten, zoo zegt men, zijn die nietige droomen gegeven.
,, iëne is er van elpenbeen, de ander van hoorn.
,, Die de poort van elpenbeen uitgaan
,, nisleiden den geest door leugenberigtcn,
, en die de poort van effen hoorn ontvlieden
,, beduiden ons waarheid bij hunne verschijning."

Voss 1) maakt daarbij deze opmerking: ,de
droomen wonen aan den ingang van het rijk der
schaduwen. De grond tot verdichting dezer poorten
1) Odyssee 19 gezang, v. 560 enz.
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was een woordenspel; want het woord elpenbeen
heeft in het Grieksch gelijkluidende beteekenis met
bedriegen en hoorn met vervulle.
Daarbij komt
nu nog de eigenschap der stof zelve, dewijl hoorn
doorschijnbaar is, daarentegen elpenbeen wel is waar
licht belooft door deszelfs witheid, maar door deszelfs donkerheid desniettemin bedriegt."

§ 216.
Moej'elijhe arbeid in den droom volbragt.
Wij hebben reeds opgemerkt, dat somtijds in
den droom eene reeks van aandoeningen en voorstellingen overwegend heerschende kunnen wezen, en de
oorzaken gevonden of in sterker gewaarwordingen
van het algemeen gevoel of eene ingespannen opmerkzaamheid op een bepaald voorwerp, gedurende
den wakenden toestand. Ten gevolge dier laatstgenoemde oorzaak, slapen de uitwendige zinnen ongelijkmatig in en de te sterk gespannen zenuwen der
innerlijke zinnen kunnen niet tot rust komen, terwijl de werkzaamheid van den geest wakende is.
Zelfs eene vlugtige gedachte gedurende het waken
kan dikwijls in den droom eene hoofdbezigheid worden. Zie hier de oorzaak van dat opmerkelijk verschijnsel, waardoor men soms deze of gene arbeid,
die voor het inslapen werd aangevangen en onafgedaan
was blijven liggen, vooral werk , waarbij de ziel was
ingespannen,
bij het ontwaken voleindigd vindt.
Door zulk eene, op één voorwerp gerigte opmerkzaamheid van den geest, heeft de verbeeldingskracht
de aandrift, de stof tot bewerking, mede overgeno-
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men uit den wakenden toestand, en het afgebroken
werk wordt met de voortvarende ýwerkzaamheid der
inwendige zinnen, en de daardoor opgewekte werkzaamheid der bewegingsorganen, die thans niet worden gestoord van buiten, op hoogstvolkomen wijze
voleindigd. Ja! men vindt nu tot eigen verbazing
bij het ontwaken het werk, in den slaap voltooid,
gereed, wat wakend slechts hoogst moeijelijk en althans zoo volkomen welligt nimmer zou zijn tot
stand gebragt. Voorbeelden van dien aard zijn bij
menigte bekend.
Wanneer nu de bezigheid der verbeeldingskracht
en de werkzaamheid der inwendige organen zoo sterk
en levendig is, dat ook de uitwendige leden in beweging en werkzaamheid worden gebragt, dan ontstaat de toestand van het zoogenoemde slaapwandelen , somnambulismus , noclambulatio. Dit slaapwandelen onderscheidt zich van het droomen alleen
daardoor, dat nu ook bewegingen, die aan de voorstellingen beantwoorden, in de wilsorganen ontstaan,
terwijl de eigenlijke droom eene meer rustige, inwendige aanschouwing is van den zin, zonder werkHet laatstzaamheid der uitwendige zinsorganen.
genoemde verschijnsel, waarbij onvoltooide arbeid
voleindigd wordt in den slaap , behoort dan ook reeds
tot het gebied van het zoogenoemde slaapwaken en
nachtwandelen.

g 217.
De aaird van het slaapwaken.
Het slapwandclon bestaat alzoo niet alleen in in-
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nerlijke voorstellingen en aanschouwingen, maar ook
in willekeurige bewegingen. De verbeelding speelt
zoo levendig haar spel, en ettelijke innerlijke zinnen
zijn, terwijl de uitwendige geheel of ten deele slapen, zoo werkzaam, dat er werkelijk spierbewegingen , gebaarden en woorden ontstaan, en dat er handelingen worden volbragt, die volkomen beantwoorden aan derzelver doel.
De opmerkzaamheid van den geest is onafgebroken op bepaalde voorwerpen gevestigd, het bewustzijn echter is, buiten deze voorwerpen in deszelfs
overige verhoudingen tot de buitenwereld, nog zonder reflexie. - Hieruit ontstaan die duidelijke voorstellingen en de bewonderenswaardige handeling, die
overeenkomstig , even als die instinctmatige openbaringen des levens bij de dieren, met welke deze
verschijnselen in waarheid gelijkenis en verwantschap
hebben. Het nachtwandelen derhalven is niets anders dan een gedeeltelijk slapen en waken van sommige zinnen; een waken in den slaap; slaapwaken.
Daar echter dit slaapwaken geenszins een louter passieve toestand is , maar een bepaald handelen door
middel der wilsorganen , zoo wordt het ook slaap-.
handelen genoemd. De zoodanigen herinneren zich
doorgaans, evenmin als zij, die droomen, hunne
handelingen niet meer bij het ontwaken; zeer zelden
slechts blijven geringe sporen van herinnering achter;
slechts één zin toch blijft doorgaans in overwegende
werkzaamheid en de organische bewegingen van dezen schakelen zich met de overigen niet aaneen.
Daarenboven is deze werkzaamheid vooral gaandeaan
het centraalpunt der zinszenuwen , terwijl het peripherisch eind derzelve rust. Bovendien gaat de toe-
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stand van het slaapwaken niet juistelijk over bij het
waken, en daarom kunnen zich ook vreemde bewegingen en beelden mede inschuiven. Eindelijk kunnen de overige zinnen, die rustende waren in den
slaap, hij het ontwaken geene verbindtenis meer aangaan met de bewegingen en heerschende beelden
die al te zeer geïsoleerd waren. Daar het kennelijk
is, dat bij de menigvuldige levendige droomen en bij
het nachtwandelen eene .ongelijke opwekkelijkheid
plaats vindt in de zins- en bewegingsorganen, en alzoo geen geregeld zamenwerken in elkander van alle
deelen des organismus de grondslag is van het nachtwandelen; zoo is het dus eene onregelmatige ziekelijke gesteldheid.
liet is eene overheerschende
gevoeligheid of zwakte aan bepaalde gedeelten, die
meer of minder behoefte hebben aan den slaap dan
andere, en zelfs paren zich aan die verschijnselen in
mindere of meerdere mate dadelijke ziekten van bepaalde hoofdzetels in het ligchaam, vooral van het
zenuwstelsel.

§ 218.
Gelijke oorzaken en gevolgen bj hel slaapwandelen als byj de droomen.
De yerschillende vaak uiterst merkwaardige verschinselen van het slaapwandelen worden overigens
door dezelfde oorzaken te weeg gebragt en volgen in
hunne verscheidenheid dezelfde wetten, als de droomen, van welke zij niet in aard, maar alleen in gewrochten verschillen. Wij behoeven dus de geschiedenis van het slaapwandelen niet breeder optehalen.
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Het is ons toch niet zoo zeer te doen, om de geschiedkundige vermelding der merkwaardige verschijnselen', als wel om de wetenschappelijke toetsing van
derzelver innige overeenkomst met de droomen en het
magnetisch slaapwaken, ten einde ook aan het slaapwandelen deszelfs behoorlijke plaats in te ruimen. Daarom heb ik dan ook eene uitvoerige geschiedenis van
den droom vooropgesteld, niet zoo zeer, om de werkelijk geheel of ten deele valsche en gebrekkige inzigten aangaande dezelve physiologisch te wederleggen
en aantevullen, als veeleer, om gansch ongedwongen
de verklaring der psychisch-magnetische verschijnselen voortebereiden of zelfs voorloopig reeds te verklaren. Wij moeten derhalven bij de verschijnselen
van het slaapwaken en helderzien alleen nog de bijzondere eigendommelijkheden op den voorgrond stellen en deze nog aan eene nadere toets onderwerpen.

5 219.
Bj let helderzien is de slaap desgelj'ks noodzalkelke voorwaarde.
De slaap is bij de ielsverschijnselen van hetmagnetismus niet minder onmisbare voorwaarde, dan bij
het nachtwandelen. Bij den magnetischen slaap liggen toch geene ongewone, maar de aan iederen slaap
verbonden oorzaken in het algemeen tot grondslag.
Het magnetiseren brengt alleen te weeg, dat.de slaap
als eene voortgezette heilzame krisis zich ontwikkelt
(§ 181 , 188) en onderhouden wordt. Bij vele gemagnetiseerden blijft de slaap geheel natuurlijk en
zonder ongewone verschijnselen , waarin de innerlijke
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werkzaamheid der natuur de verstoringen in de inrigtingen der organen, voor zoo verre zij al te groot
zijn, weder effent en regelt. Daar zijn echter gevallen, waarbij in magnetischen slaap, even als in den
droom, terwijl de uiterlijke zintuigen als afgesloten
zijn, de werkzaamheid van den geest in de inwendige zintuigen levendiger zich verheft. Dit nu geschiedt of alleen door een gedeeltelijk overwegend
heerschen van den inwendigen zin : slaapwaken , somnambulismus (§ 16) , even als in de droomen en het
nachtwandelen, of de zeldzamer hoogere verschijnselen met een bepaald overheerschen van den inwendigen zin worden ontwikkeld, het wakend slapen
met een helderder, reflecterend bewustzijn in de betrekkingen tot de buitenwereld.
De grond, waarop somtijds de magnetische slaap
ook zonder onmiddelijk magnetiseren ontstaat, ligt
daarin, dat de eenmaal door het magnetismus aangebragte slaap zekere eigendommelijke inwendige bewegingen ten gevolge heeft, die even als alle kritische bewegingen naar bepaalde typen elkander opvolgen. Alzoo begrijpen wij tevens, hoe de kranke
geregeld, ook zonder gemagnetiseerd te worden, weder op denzelfden tijd in slaap kan geraken (§ 29).
Daar nu de zielsverschijnselen van het magnetismus met die van het droomen en nachtwandelen in
haren aard eene innige overeenkomst hebben, zoo
moeten ook hier gemeenschappelijke oorzaken tot
grondslag liggen. De voorwaarden van het slaapwaken en helderzien liggen echter in de allereerste plaats
in de eigendommelijke natuur en gesteldheid van den
patient zelven, even als bij iemand, die droomt, en
geenszins hij den magnetiseur. Deze mag door de
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wilskracht van zijnen geest, even als in den droom
(g 201), en door eene omzigtige leiding allezins veel
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het slaapwaken, maar hetzelve zonder innerlijke vatbaarheid
van den patient naar willekeur te weeg te brengen,
zal hij niet vermogen.
De uitwendige bepalende oorzaken nu zijn even
als in den droom (§ 197) inwendige of uitwendige
aanleidingen, zoo als 1) uiterlijke prikkeling der zintuigen, b. v. zacht spreken met den patient in den
slaap; 2) bovengenoemde ongelijke graad van vermoeijenis der uitwendige zins- en bewegingsorganen,
hetgeen wel bij kranken doorgaans het geval is;
3) vooral de inwendige oorzaken bij den patient, zoo
als tegenstrijdige aandoeningen van het algemeen gevoel, inwendige prikkelingen en verstoringen der orgaansverrigtingen, vooral krampen; 4) een teeder
en gevoelig zenuwgestel, en 5) eindelijk psychische
oorzaken zelven, zoo als eigendommelijke aanleg en
stemming van het gemoed, die de verbeeldingskracht
en de inwendige zintuigen wakker houden, en daardoor de verdere verschijnselen veroorzaken, die wel
niet dadelijk uit den slaap te voorschijn treden, maar
meestal eerst na meerdere slaapperioden en in het
bijzonder doorgaans aanvangen met eenen half bewusten toestand, aan dien van het droomen eenigzins gelijk.

§ 220.
Geli'ktz'di ontstaan en verbinden der beelden,
die de zinnen zich vormen.
De

eigendommelijke

zinswerkzaamheid

bij het
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magnetisch slaapwaken, of liever de beelden, die zich
de zinnen vormen, als verstandelijke of redelooze verschijnselen, volgen elkander op dezelfde wijze op als in
den droom (§ 202). Het gezigt, als het eerst inslapende, is ook het eerst werkzame in den slaap;
want zoodra het peripherisch einde van hetzelve gaat
slapen, ontwaakt ook het centraaleinde of de inwendige gezigtszin even zeer het eerst.
Bij het magnetisch slaapleven heeft eigenlijk slechts
een omgekeerd waken plaats; want de geest blijft
wakker en onderhoudt de werkzaamheid van den zin,
die over het algemeen niet van buiten, maar van binnen in de hersenen wordt gesloten, zoodra de zich
bewuste geest zijne opmerkzaamheid van denzelven aftrekt; zoodat ook de geopende oogappel van den nachtwandelaar geen licht opneemt en de magnetisch slapende alleen door bemiddeling van den geneesheer met
de buitenwereld in eene voortdurende verbinding blijft.
Het open oog en oor is nog geen zien en hooren,
maar de innerlijk wakende kracht van den geest neemt
de blindheid en de doof heid weg, ook van uit de
meest gezonde organen. Het geestelijk leven is echter een inwendig leven, en wel in de eerste plaats
door middel van de inwendige zinsorganen der hersenen. Wanneer nu eenmaal in het een of ander
inwendig zintuig eene beweging of werkzaamheid is
gewekt, zoo zal deze van wege hare organische verbinding en aaneenschakeling de menigvuldigste bewegingen en beelden ineerder of minder te voorschijn
roepen, ook in de andere zinnen, en wel eerst van
wege de nabuurschap en het zich onderling kruisen
der zinszenuwen bij derzelver oorsprong, en alsdan
volgens de wetten der aantrekking, der gelijkheid en
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der herhaling van de beelden en de ideën (§ 196).
Uit dezelfde oorzaken volgen nu overigens ook hier,
even als in de droomen, misleidingen, evenzeer als
de handelingen en voorstellingen van geheel vreemden aard, en de in wakenden toestand reeds lang
vergetene herinneringen. Over de eigenschappen en
de herkomst van den inwendigen zin, bij het magnetisch slaapwaken en helderzien, hebben wij alleen
het navolgende optemerken.

§ 221.
De mensch is een levendige zin.

De geest is al-

tjd wakker, maar met ongelijke helderheid
naar binnen of naar buiten.
De mensch is op aarde een levendig zinsorgaan,
zoo verre zijn geest, het eigenlijk levende, en zijn
liachaam het orgaan is; of nog korter: de mensch
is een levende zin. Wat is nu zin? zin is subjecIn
tieve waarneming van objectieve voorwerpen.
de subjectieve waarneming ligt het geestelijk bewustzijn van het objectief waargenomen voorwerp opgesloten. liet subjectieve bewustzijn is echter geene
werking, maar het is de voorwaarde der objectieve
Al is ook trouwens iemand aan
gewaarwordingen.
alle zinnelijke uitwendige voorwerpen onttrokken,
dan heeft hij nog in zijn binnenste stof genoeg tot
waarneming. De geest slaapt niet, al zijn de uitwendige zintuigen gesloten; de geest brengt bij derzelver ontsluiten en ontwaken het bewustzijn reeds
mede in de uitwendige objectieve wereld; geschiedt
zulks niet, dan waakt hij ook niet, al zijn ook de
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uitwendige zintuigen geopend, zoodat hij ook met
een ontsloten oog en een geopend oor niet ziet en
niet hoort. De uitwendige zintuigen zijn echter niet
maar
de absolute werktuigen der gewaarwording,
een
zich
zelven
op
ieder
die,
orgaandeelen,
alleen
geheel uitmakende, echter allen van het gemeenschappelijk organismus meerder of minder afhankelijk zijn. Door deze orgaandeelen komt in den regel
de gewaarwording van uitwendige voorwerpen tot
stand, terwijl de overige deelen van het organismus,
in welke de voedende herstelling plaats grijpt, louter onbepaalde gewaarwordingen overbrengen, van het
algemeen gevoel. De verschillende zinnen zijn dus
slechts de bijzondere ontwikkelingen, bij wijze van
organische geleiders van den algemeenen uitwendigen
loop der natuur, waarmede zij in correspondentie en
betrekkelijke verhouding staan. De zin, op zich zel.
ven beschouwd, is de geestelijke subjectiviteit van
den mensch, door middel van zijn ligchaam in het
algemeen als het algemeen orgaan voor de gewaarwordingen. De uitwendige zinnen zijn polarische beweegkrachten, die ook geheel de wetten der polariteit
volgen en zich daarom op de peripherische polen van
het ligchaam het volkomenst ontwikkelen, zoodat de
tegenstelling tusschen subject en de buitenwereld zich
hier ook het meest op eene bepaalde wijze kenmerkt.
Zoo deze stellingen juist zijn, kunnen wij gevoegelijk uit dezelve de navolgende gevolgtrekkingen ter
verklaring der verschijnselen van het magnetisch slaapwaken en helderzien afleiden.
1). De geest is eigenlijk steeds wakker ; alleen de
subjectieve bewustvolle waarneming zijner objectieve
betrekkingen is aan verandering onderhevig, zoo dat
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de trappen der hoogste duidelijkheid het volkomen
wakker zijn, en die der hoogste onduidelijkheid het
begrip van den slaap uitdrukken; de middelste trappen zijn de droomen en het slaapwaken.
2). De objectieve voorwerpen zijn niet volstrekt
uitwendige dingen; het objectief waargenomene kan
ook inwendig zijn, en in der daad kunnen de geestelijke en ligchamelijke werkzaamheden de objecten
der subjectieve waarneming zelve worden.
3). Is de subjectieve waarneming met bewustheid
de oorzaak en niet de werking der objectieve gewaarwordingen, zoo behoeft ook het object niet altijd te staan tegen over de gewaarwording van den
geest, het kan ook dezelve gevolgd of voorafgegaan
zijn. Hierin ligt eene hoogst gewigtige stelling, volgens § 206, opgesloten, voor de juiste verklaring van
het profetiesch helderzien, het is deze: het zien in
de droomen is een zelfverlichten der zaken, plaatsen en tijden.
4) In ongeregelde toestanden kunnen zich gewaarwordingen der zinnen op ongewone plaatsen des ligchaams ontwikkelen, hetwelk niets anders is als een
verplaatsen en wisselen der polariteitsverhoudingen ,
die in de gansche natuur geene bepaalde en duurzame bestendigheid hebben.

§ 222.
Overeenkomst en verschil van den droom,
het slaapwaken en het helderzien.
De droomvisioenen zijn de natuurlijke bloemen
van den slaap; het magnetisch slaapwaken is eene
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kunstmatige plant, als in de trekkast gekweekt. De
mensch waakt in beide toestanden; slechts ten halve
echter, omdat de zintuigen ten halve rusten aan derzelver uiterlijke polariteit en de geest geene duidelijke
bewustheid heeft zijner objectieve betrekkingen. In
beide deze verschijnselen liggen meer natuurkundige
wetten tot grondslag , en in dezelve ontkiemen geene
geestelijke vruchten, zoo als in het volkomen waken
en bij het helderzien, als wanneer de waarnemingen
der objectieve betrekkingen de hoogste duidelijkheid
erlangen. Het helderzien overtreft menigmaal het gewone waken zeer verre, omdat de objecten der waarneming menigvuldiger en niet bijzonder in uiterlijke,
maar ook in innerlijke omstandigheden bestaan, die
de wakende uitwendige polariteit in veel geringer
mate waarneemt, dan wel de inwendige zinspolariteit bij het helderzien.
Het droomen is een eenvoudig voorstellen. Het
slaapwaken iets dergelijks met ten deele willekeurige
bewegingen. Het helderzien is een erkennen door
begrippen en door reflexie; een volkomen duidelijk
bewustzijn treedt in de plaats van hetgeen daar op
eene zoo eigene en vreemde wijze aanwezig is. De
objecten der voorstellingen kunnen echter bij alle
deze drie soorten van waarneming gelijk zijn, zoo
wel inwendig als uitwendig, maar bij de laatste soort
alleen heeft een vrijwillig handelen plaats, dat met
de voorstellingen in verband staat en overeenstemt.
Overigens is desgelijks het helderzien geen regelmatige toestand , zoo als het waken, van daar dat
het geene aanhoudende bestendigheid heeft in duur
zoo min als in helderheid. Alleen in zeldzame gevallen kan eene doelmatige u
leidingu en typische
pice herhaling
ehaif
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van dit verschijnsel eene zekere regelmatigheid en bestendigheid bijzetten. De aanleg tot alle deze toestanden is den mensch aangeboren; die aanleg openbaart zich op eene algemeene en gewone wijze alleen in droomen, zelden slechts en als abnorm of afwijkend en ongeregeld verschijnsel uit eigen aandrift
van binnen of uit oorzaken van buiten of kunstmatig te weeg gebragt in de twee andere toestanden, zoodat tot deze laatsten nog eene eigenaardige vatbaarheid of dispositie gevorderd wordt.
Wij hebben boven (§ 121) reeds de graden en
soorten (§ 123) der verschijnselen van den inwendigen zin ten gevolge van toeleidende oorzaken (§ 124)
als ook de dramatische ontwikkeling (§ 125) der visioenen, volgens de drieledige sferen leeren kennen. De oorzakelijke en diagnostische voortgang van
het inwendig ontwaken en de werkzaamheid der verbeelding in de verschillende soorten van geestverrukking moeten nog eenigzins nader door ons worden
beschouwd.
5 223.
De inwendige oorzaken zijn bijzonder aan de
zijde van den geest psychische vatbaarheid of psychisch-pathologische ontstemmingen. Dichterl'k genie.
Wij hebben boven de algemeene oorzaken van
alle verschijnselen bij de visioenen verdeeld in geestelijke en natuurlijke, en van die beiden weder zoowel uitwendige als inwendige opgegeven. De subjectieve toestanden hebben echter meestal inwendige zielsen ligchaams-oorzaken tot grondslag en worden voor

10
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het minst genomen door deze onderhouden, al zijn
zij oorspronkelijk door uitwendige oorzaken te weeg
gebragt; en daar voorts deze verschijnselen (uitgenomen de droomen) zelve moeten worden geteld onder
de ongeregelde of abnorme verschijnselen, zoo rust
de taak op ons, vooral de inwendige oorzaken in het
licht te stellen.
Aan de zijde van den geest zijn deze inwendige
oorzaken voornamelijk gelegen in eene psychische dispositie, of de vatbaarheid der ziel, die haar is aangeboren , en in psychisch-pathologische ontstemmingen; aann de zijde der natuur zijn het abnorme-organisch-pathologische ontstemmingen.
Daar zijn menschen, die een' eigendommelijk genie bezitten, die inwendig begaafder zijn van geest,
dan dat zij uitwendig in helderbewuste verbinding
treden met de omstandigheden, waarin zij verkeeren.
Van daar, dat zij geene geschiktheid hebben, om
in de wereld om te gaan en van wege hunne veelzijdige ongeschiktheid den naam van zonderlingen of
Reeds de
uit spotternij geniën worden genoemd.
ware dichter met zijne echte inwendige scheppingskracht behoort tot die klasse, en ieder kunstenaar,
van hoedanigen aard ook, stelt zich de gansche wereld tot het veld zijner inwendige aanschouwingen.
De dichter is een ziener, maar gelukkig zijn niet alle
dichters deswege zulke zonderlingen. Aan dat groote
onmiskenbare voorregt toch, dat den schilderen en
den dichteren beiden dezelfde magt is toevertrouwd ter
schepping en dichting, is helaas niet zelden de dispositie verbonden, tot afwijkende visionaire gesteldheden, die, even als bij Trsso, kunnen ontaarden
in daadwerkelijke ziekten.
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§ 224.
Godsdienstige phantasie, ten opzigte
van het heilige.
Even als er eene dichterlijke phantasie is ten opzigte van het schoone, zoo is er ook eene godsdienstige phantasie, in betrekking tot het heilige. De
zoogenaamde godsdienstige dweepers of geestdrijvers,
die zich onledig houden met zniver bovenzinnelijke
dingen, met God en met de geesten, vinden wij ten
allen tijde en overal, zonder dat men deswege gehouden is, die allen voor krank- en waanzinnig te
houden. Zij bezitten eenen eigendommelijken aanleg,

zoo als b. v. SWEDENBORG,

om zoowel in de

bovenaardsche gewesten als in het rein bovenzinnelijke en geestelijke om te zweven en dus te toeven in
den geest op een veld, waar het ons letterlijk ontbreekt aan de mogelijkheid, om eene contrôle daar
te stellen, op de ondervinding gegrond. De zinnelijke tegenwoordige wereld heeft voor hen slechts eene
zeer ondergeschikte waarde; alle hunne geestkrachten vereenigen zich als in één gemeenschappelijk middenpunt op het inwendig gevoel en de voorstellingen
hunner verbeelding ; van daar, dat de verrukking op
de opmerkingswaardigste wijze doorgaans bij deze soort
van inwendige aanschouwing schier een gemeenschappelijk goed mag worden genoemd; ook heeft er zelfs
eene extatische besmetting plaats, zoo als wij reeds
bij de Brahmanen opmerkten (§ 67); alleropmerkelijkst ook wordt bij deze extasen ten allen tijde gewaagd van lichtgeven, en opnemen in het licht
(§ 66, 97). Ik heb boven niets bijgebragt uit de
10*
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legenden der heiligen van die opheffing in de lucht,
omdat men doorgaans zulke soort van vertellingen onder de gewrochten van het bijgeloof plaatst, die voor
geen kritisch onderzoek vatbaar zijn. De overeenstemming echter der berigten van alle tijden her, juist
bij de godsdienstige verrukking, dat die opnemingen
naar boven niet slechts door enkele personen bij enkelen, maar schier algemeen en dikwijls van velen
gelijktijdig werd waargenomen , mag toch onze opmerkzaamheid niet ontglippen. Dat wij ons daarom
in de eerste plaats de Jonkvrouw van Orleans nog eens
verlevendigen, om alsdan stil te staan bij een paar
voorbeelden uit een geheel nieuw interessant werk 1).
» Bij de eerste openbaring, die de maagd van Orleans ontving, in twaalfjarigen ouderdom, hoedde zij
de schapen met de meisjes van hare kennis. Deze
vraagden haar of zij wel voor een handvol bloemen
voor haar dansen wilde? Zij deed het en wel met
zulk eene snelheid, dat de meesten waanden, dat
zij den grond niet raakte, ja eene harer uitriep:
» JOHANNA , ik zie u boven de aarde zweren en vliegen door de lucht." 2). Naar deze vertelling schijnt
JOI.NNA aan hare speelnooten voorgekomen te zijn
als een hooger aetherisch wezen; liet zien vliegen
zal evenwel meer een subjectief schijnbeeld der toeschouwers, dan wel een werkelijk vliegen van JoHANNA zijn geweest.
1) Tyrol und die Reformation in historischen Bilde und Fragmenten. Ein katholische Beitrag zur näheren Charakterisirung
der Folgen des dreiszigjährigen Krieges vom tyrolischen Standpunkte aus. Von BEDA WEBER. Innsbruck in der Wagner'schen
Buchhandlung.
2) Görres a.a. O. S. 198.

149 -

-

S

225.

Foorbeelden van opneming in de lucht in verrukten toestand.

FRA

CROCE.

iTro.

GlO.VNNA DELLA

.IARIA HUEBER.

In het werk, straks aangehaald, leest men bl.
180: » Naast deze heerlijke prachtbhloemen van zuidelijke deugd en geloofskracht schonk ons het Italiaansche schiereiland een teedere bloesem, zonder
eenigen opschik gesierd, aan de warme kusten van
Calabrië ontkiemd , gewis door weerlooze onschuld
krachtiger, dan zijne magtige voorgangers, wier redenen als de lavastroom vloeiden. Wij hebben het
oog op den godzaligen FRA VITo uit het koningrijk
Napels. Twintig jaren leefde hij als in het donkere
heiligdom van een geheel aan God gewijd leven; onttrokken aan de blikken der nieuwsgierigheid, ontkiemde daar in het verborgen zijne heilige liefde.
Toen hij zijn twintigste jaar bereikt had, trad hij in
de Franciscaner orde en onderwierp zich gewillig ook
aan de allerstrengste tucht. Het is een schoon jong
mensch van middelbare grootte en van den teedersten
ligchaamsbouw, schier doorschijnend van vleesch en
kleur, zacht en blinkend van vel. Reeds gedurende
zijn proefjaar was zijne hemelsche teedergevoeligheid
zoo groot, dat hij bij sterken aandrang van zijn geSomtijds
voel onophoudelijk losbarstte in tranen.
dat
geschokt,
zoo
werd hij door diepe verzuchtingen
het scheen , als of zijn hart zou breken van wege den
gloed zijner inwendige bevinding. Het duurde niet
lang meer, of de kracht zijner met God vervulde ziel
werd in zoo hooge mate versterkt, dat het zinnelijk
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gewigt van zijn ligchaam de bewegingen van zijnen
geest niet meer beteugelen kon. Bij iedere heilige
gedachte rees hij als een gevleugelde in de hoogte,
zweefde vaak verre heen en weder door de lucht,
zelfs bij feestelijke omgangen voor het oog van geheel
het volk. Dikwijls zweefde hij als een blad, dat
door den wind was opgewaaid uit den bloemenhof
tot op dakshoogte van het klooster zijner orde; hij
tusschen hemel en aarde, de geurigste bloem voor
onzen Heer, de oogappel zijner ziel. Alleen de stem
van zijnen prior riep hem terug op zijne plaats onder
de menschen. Zoodra hij onder zijne broederen verscheen, dan ging het fluisterend van mond tot mond:
» Laten wij toch niet van heilige dingen spreken,
want als ons FRA vITo hoort, dan verliezen wij hem
aanstonds weder uit het gezigt; wij moeten hem toch
ook eens hier op aarde hebben." Zijne oogen waren steeds gesloten, alle kracht zijner zinnen was binnenwaarts gerigt in de diepte van het middenpunt
zijner peinzende ziel en gevestigd op de allerheiligste
tegenwoordigheid van den Verlosser in wondervol blinkende en stralende gestalte. Zijn door vasten verbleekt en vermagerd aangezigt ontgloeide bij zijne zoete
bespiegelingen steeds tot eenen helderen rozengloed,
een blinkende stralenglans omscheen zijn gansche gelaat en schitterde uit zijn zielvol oog. Zoodra de
aartsbisschop van Trente, KAREL EMANUEL, de deugden van FRA vITO vernam, besloot hij zich dien man
ten nutte te maken tot opwekking van den godsdienstigen zin in Tyrol. De arme ordebroeder ondernam,
met toestemming van het toenmalig hoofd der kerk,
de reis naar Trente. Smartelijk was hem het afscheid van zijne cel en zijn tuintje, waar hij zoo vaak
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zich zalig had gevoeld in zijne eenzaamheid; liaar
ontgloeid, vertroost, bemoedigd door de welaangename redenen van zijnen Heiland, als een argeloos
kind reikhalzende naar de prachtige steden van Italie,
liet hij zich medevoeren, zorgvuldig in zijne ziel den
vrede met zich dragende, dien de wereld ons niet kan
geven. Van Ancona voer hij over naar Venetie en
toen hij de Marcuskerk binnentrad, maakte de heiligheid der plaats zoo diepen indruk op zijn gemoed,
dat hij in volle verrukking opsteeg tot aan de gewelven van het heiligdom en met zijn hoofd het koepeldak raakte."
Van GIOYANNA MARIA DELLA CROCE

in Rovecedo,

wier leven en getuigenissen de schrijver belooft nader mede te deelen in een tweede deel, die in den
dertigjarigen oorlog door de meeste vorstelijke bevelhebbers en krijgshelden, ook Protestanten, in persoon
werd bezocht en die in correspondentie met haar traden, ten einde haren raad in te winnen, deelt hij
ons mede, daar, waar hij hare buitengewone liefde
tot den Heere JEZUs beschrijft 1): »Naauwelijks had
het heilig ligchaam van den Verlosser hare tong aangeraakt, of de verborgen veer van haar organismus
scheen los te springen door den bruischenden overvloed van inwendige verzadiging, en de begeerde Engelenspijze scheen op eenmaal tot in de diepten der
ziele heengevoerd met onwederstaanbare kracht. Haar
gezigt, dat vroeger bleek was als van een lijk en hare vroeger diep ingezonken oogen werden als met eene
bloeijende levenskleur overtogen, het oog straalde vonken; zij zonk weg in de diepte eener verrukking, het1) BI. 250.
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zij zij als starende bleef in deze schoonste van alle
geestelijke ontblotingen van het verborgen zielenleven,
hetzij zij fluisterende en pratende was in on'uitsprekelijke zachtheid met JEZUS, MARIA en de heiligen. »,
JEZUs, o mijne lust, mijne liefde, ik slaap, maar mijn
harte waakt, uw hart is het mijne , niet meer het uwe,
in uw hart ontsteek ik lichtende lampen , zij verlichten
het alom, mijne vijf wonden. Aanschouwt gij ze, zij
lichten voor u; roert gij ze aan, zij ontsteken u vlammen van Goddelijke liefde enz." In dezen toestand
werd zij menigmaal voor aller oog van de aarde opgeheven, daarhenen zwevende te midden van het bruischend stroomen harer vrome gewaarwordingen, die
haar geheel overweldigden. Uit dit fluisterend leven
der reinste liefde verzonk zij ten laatsten altijd weder
in eene verstijving zonder beweging, zonder geluid,
zonder eenig gebruik van hare zinnen, dikwijls zeven
uren achter elkander. Hoe hooger deze opslorping als
het ware van alle hare zielskrachten naar binnen steeg ,
des te zwakker werd hare eigenlijke ligchaamskracht,
en des te menigvuldiger werd haar toestand in waarheid eene zonderlinge ziekte, die de geneesheeren niet
doorgrondden, voor geen geneesmiddel week, en gepaard ging met onverdragelijke pijnen 1).
MARIA HEUBER, opzieneres van een Instituut der
schoolzusters te Brixen, behoeftig en ziekelijk van hare jeugd af, had verschijnselen van gelijken aard ; deels
nog merkwaardiger. Van haar wordt gezegd 2),: » vrolijk onder allen nood en moeite, koude en ellende, ar-

1) Verg. wat boven is gezegd § 9.3-95 val
RI ,

M1.lRL c

2) BI. 290.
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beidde en leed zij tien jaren lang dan eens in Botzen ,
dan eens in Insbruck en Salzburg, scheidde zich meer
en meer af als een verstorvene voor alle deelneming,
aan deze wereld, en dagelijks in den geest zich opofferende en van harte toewijdende aan haren Heiland.
Haar aanvallig wezen, hdre vaardigheid van opvatting
enz., een en ander deed haar aller liefde gewinnen.
De genade Gods drong steeds krachtiger in hare ziele
door met wonderbare werking, die alle krachten van
haar aanzijn opwekten, en langzaam en zacht haar
overvoerden tot een stil geestelijk leven in CHRIsTUs,
als een nieuw schepsel. Met die vlugt harer Godsdienstige bevindingen nam ook de ziekelijkheid van
haar ligchaam toe. Zij vastte daarbij zeer streng, gewoonlijk vier dagen in de week, dikwijls bij water en
brood, zoodat de biechtvaders haren ijver zelfs moesten beteugelen. Eens werd zij, ter naauwernood hersteld van eene ziekte, door hare zusteren naar buiten
gebragt , ten einde haar het genot der frissche lucht te
Nabij de Eisach achter het Clarissenverschaffen.
klooster hielden zij stil onder twee hooge notenboomen en spraken daar zamen over de volheid van Gods
genade. MaAnA staarde onder dat gesprek op het rad,
dat het water uit den stroom opvoert tot besproeijing
van den kloostertuin. Plotseling geraakt zij in verrukking, zweeft vrijelijk naar boven tot aan de toppen der boomen, en blijft daar onbewegelijk en stijf
met uitgestrekte armen in de lucht hangen. De zusters roepen haren biechtvader als getuige van dit
wonderbaar voorval. Alleen het strengste bevel was
in staat haar langzamerhand los te maken uit de banden harer verrukking. Tot haar zelve gekomen, verhaalde zij , dat het waterscheppende rad de voorstel-
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ling in haar gewrocht had, hoe God de gaven zijner
hemelsche genade doet uitstroomen over de verdorde
zielen der menschen en vruchten der deugd in hen
doet rijpen. De vreugde deswege had met onwederstaanbaren drang hare ziel als weggerukt in de diepGenoemd werk bevat meerdere
ste Godsverlustiging."
daadzaaken, die op ons onderwerp betrekking hebben.
Ik wil hier nog enkele als bijlage achtervoegen.

§ 226.
Foorbeelden van ljdenswondleekenen

bijy verruklen

en nog andere verschijnselen.
Van GIOVANNA M. DELLA CROCE wordt vermeld 1):
Het lijden van CHRISTUS, de liefste overdenking
harer ziel, herhaalde zich met vreesselijke kracht aan
haar ligchaam en hare ziel, meerder of minder gedurende het gansche jaar, vooral op de vrijdagen en bovenal in de stille week. In het jaar 1662 viel de sterfdag des IIeeren, naar hare meening den 17 Maart , in op
een' vrijdag, toen was hare lijdenssmart het zwaarst.
Haar hoofd zwol verbazend, liep op vele plaatsen rood
op, als of het bloed er zoo zou uitbarsten , en het werd
door de hevigste smarten als doorvlijmd. Haar hart
kromp van versmachting in één, zoodat de eene
flaauwte op de andere volgde, en alle hare leden gemarteld werden van pijn. Smartelijk vooral en bloedrood opgezwollen teekenden zich de wondteekenen aan
handen en voeten en de borst. Zwaarder nog was de
1) BI. 246.

-
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arbeid harer ziel, de kwelling van haar gemoed en
het gevoel van algeheele verlating. De indruk, dien
hare ziel uit de aanschouwing van het kruis in
zich opnam, wrocht wondervolle verschijnselen aan
Op hare borst vormde zich eene
haar ligchaam.
groote wonde als die eener lans, heelde weder allengs
en werd met een teeder vliesje overtogen; in hare
nieren groeiden drie nagelen aan den niersteen, en in
haar hart eene hechte massa in den vorm van eene
menschelijke romp, gelijkende op hetgeen de Italianen Dorso noemen. *Van daar uit rezen de schrikkelijkste pijnen, en eerst later bij opening kwamen
genoemde oorzaken, die in de bespiegelingen over
CHRISTUS lijden haren grond vonden, aan het licht. Zij
had een verwonderlijk fijn gevoel in alle hare zinnen,
iedere reuk, hoe heerlijk, stond haar geweldig tegen en
zij viel reeds flaauw, wanneer zij die gewaar werd
van eenig geneesmiddel, al was het ook in den kelder
verborgen. Daardoor werd zij met der daad een
schrikbeeld voor de aanwezigen van wege hare wetenschap en gewaarwordingen in de verte. De verborgen smet van onreine zonden werd als door instinct
vaak op verbazende wijze aan den zondaar door haar
ontdekt. Van haar zelve, hare kleederen en de plek,
waar zij toefde, ging steeds, als het ware, eene wel..
riekende reuk uit. Hare ringvinger scheen een hei.
ligdom, door God zelven, gelijk zij voorgaf, met een
geheimenisvollen ring verrijkt, onmogelijk met eenen
anderen te verwisselen. Nam men de proef (naar de
verklaring van eerwaardige mannen voor de regtbank
te Roveredo), dan zwol de vinger op, en vruchteloos
trachtte men verder dan een enikel lid den ring te
verschuiven. Somtijds was de verborgen gewetens-
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toestand van die haar naderden op zigtbare wijze aann
haar kenbaar. Dat was bijzonder het geval in den
biechtstoel; dan was het, als schuimde hare ontslotene gewaarwording naar buiten op over de zonden
van haren biechtvader, en zij verweet hem zijne
misdadigheid, vermanende hem tot berouw, maar
zoodra was de storm voorbij, of zij zonk in onmagt
neder, en stortte heete tranen over haar vergrijp met
demoedige belijdenis van eigen kwaad. De biechtvaderen zelve waren vaak verstomd over de scherpzinnigheid, waarmede zij de hartsgeheimen openbaarde, ja sommigen hadden den moed zelfs niet, om
aan die vuurproef zich te wagen en tot eigen verbetering te behartigen. Aller begrip, ook der verstandigsten, ging haren schier bovennatuurlijken toestand
te boven. Zij had echter ook met zware verzoekingen te kampen. Zij werd verstooten van hare vrienden en betrekkingen, die alzoo hoopten hare kracht
te fnuiken; aan schaamteloozen laster blootgesteld,
zonder leiding of troost verzonk zij menigwerf in diepe
verslagenheid en angst, en dan was het haar, als werd
zij prijs gegeven aan den schrikkelijksten kamp met
onzigtbare duivelsmagten, die ligchaam en ziel beiden op ontzettende wijze teisterden, om de reuk harer heiligheid verdacht te maken en te vernietigen.
Dan was zij als een kind zoo klein, -vreesachtig en vol
vertwijfeling aan vroeger ondervonden gunstbetooning
en genadeblijken van haren God. Op haar ligchaam
zag men blaauwe vlekken , als had zij de hevigste
slagen ontvangen, en zij kon soms geen lid van haar
ligchaam verroeren van wege de ondragelijkste pijn,
vaak lag zij dagen lang zonder spijs of drank, den
dood inwachtende, die haar nabij scheen. In zulke
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toestanden is liet haar, volgens eigen getuigenis, als
of al wat zinnelijk, geestelijk en godsdienstig in haar
was, verzwonden is; zij scheen haar zelve toe gelijk
eene uitgestrekte heide, waar alles stil en doodsch en
donker was; alleen de overgave aan den wille Gods
was steeds onwrikbaar haar nabij gebleven als de eenige steun in den doodsangst harer ziel. Door zulke
beproevingen heen werd zij, als het ware, een gebiedende magt in haar vaderland, ja mogt het haar
bij wijlen ten deel vallen tot over de Tyroler Alpen
heen werkzaam te wezen voor het heil der Katholijke
Kerk."
Van MARIA HDEBER zegt dezelfde schrijver 1): » Al
hare levenswerkzaamheid loste zich met onwederstaanbare medesleping van het ligchaam op in het lijden
van CHRISTUS en dat op eene wijze, die haar vaak
als verbrijzelde onder de smarten des kruises. Eens
in bespiegeling over den CHRISTUS met doornen gekroond, zwol ook haar hoofd in den gloed van haar
medelijden zoo geweldig en pijnlijk op, dat men haren dood ten gevolge der smarten reeds nabij waande. De biechtvader, dien men angstvol geroepen had,
poogde haar tot belijdenis te brengen van de oorzaken harer wonderbare gesteldheid, en ontspande haar
gevoel van medelijden door de kracht der gehoorzaamheid, waarop aanstonds het gezwollene voor aller oogen
wegzonk. Dikwijls kreeg zij desgelijks bij de beschou.
wing der wonden onzes Heeren aan handen en voeten
groote builen, die zij echter zorgvuldig wist te verbergen, zoodat zij slechts door innig vertrouwden in
onbewaakte oogenblikken konden worden waargeno1) S. 29 1.

men. - Op een' anderen tijd paste zij eene zieke op ;
de biechtvader verscheen en naauwelijks had deze eenige woorden gesproken en den naam van JEzvs geuit,
of MARIA geraakt in een' staat van verrukking, waarin zij een uur lang zonder eenig teeken van leven bleef,
terwijl haar gezigt, in stede der gewone bleekheid, donkerrood werd en als opzwol. Bij haar ontwaken sprak
zij blijmoedig: 0 ! hoe heeft mij het denkbeeld der
oneindige liefde des Heeren daar bevangen, terwijl eene
Engelenhand mij met den vurigen pijl der liefde verwondde.

§ 227.
Is er niets waars in die verschj'nselen, omdat
z;j de behende wetten wederspreken?
Zoo onbekend en ongewoon deze verschijnselen
zijn, zoo overtreffen zij tevens verre alle bekende
wetten der ondervinding. Om dezelve louter daarom
alleen verdichtselen te noemen in alles, omdat zij onrerklaarbaar zijn, zal ons toch zeker ook niet voeren
tot de geheele waarheid. Ik heb mij hieromtrent bo-en reeds uitgelaten en maak alleen nog de opmerking, dat wij reeds op zoo vele andere verschijnselen
zijn gestuit, die voor de gewone verklaringsmethode
onvatbaar waren. Wanneer daarenboven verschijnselen van een' bepaalden aard onder gelijke omstandigheden, zoo als bij de godsdienstige extase, in de
geheele geschiedenis der menschheid voorkomen en
geenszins alleen door dweepers worden bevestigd,
dan kan ik voor mij alles, in spijt der moeijelijkste
verklaring, maar zoo dadelijk voor geen sprookje
houden. Kan men misschien (ik vraag hier slechts)
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de kracht van den geest, die het ligchaam willekeurig beweegt en bestuurt, bij deszelfs ontbinding uit
aardsche boeijen en opheffing tot het Goddelijke, in
staat wezen zijn ligchaam , dat door de aardsche dingen luttel slechts is bezwaard, met zich op te heffen ? Zou dit zoo magtig vreemd zijn voor dien
geest, die buitendien zoo tooverachtig reeds op het
ligchaam werkt en het zoo zonderling kan prijs geven
aan de heerschappij der verbeelding ? Dat er eene
hoogere kracht bestaat dan de gewone natuurlijke
kracht, is allezins uitgemaakt. Zoo de mensch nu
in waarheid een deel is van die hoogere kracht, zou
hij dan in den drang van zijn vurig verlangen naar
algeheele vereeniging met die kracht zich niet door
dezelve reeds in oogenblikken van verrukking kunnen
schragen ? Gewis zal hij dan zijn zin en ziel , als
de gloed eener vlam, steeds opwaarts naar boven
moeten strekken en niet als m ERors in de fabel van
LESSING met de natuurlijke zwaarte van zijn hoofd
naar de diepten der aarde moeten hellen. Indien nu
eens iets dergelijks mogelijk ware (wie zou het tegendeel kunnen of willen beweren ?) dan voorwaar! zullen wel de profeten en aan dezer spitse een ELIAS
en alle waarachtige, vrome, met God bezielde zieneren in hunne verrukking daartoe het meest geschikt zijn! Een opheffen in de lucht is dan ook
louter van dezulken ons bekend geworden !
Menigwerf droomt men op eene zonderlinge wijze, dat men vliegt en zich her- en derwaarts opheft
in de lucht. Vliegen beteekent volgens een aloud
droomenboek, geluk; hoog vliegen eer, en lager vliegen rijkdom. Wat is toch dat vliegen in den droom ?
Is het de herinnering van eene vroegere den mensch
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werkelijk eigene begaafdheid tot vliegen, die hij verloren heeft, of is het, als het ware, de anticipatie
eener toekomstige geschiktheid en eene aanvankelijke
poging tot losmaking der boeijen ? Zoo veel is echter zeker, dat men niets droomt, dat den menschelijken aanleg geheel en al wederspreekt.
Van stervenden wordt ook verhaald, dat men hen
somtijds zwevende boven hunne legersteden zou hebben gezien. Bij den dood lossen zich de hulselen
des ligchaams op , neemt ook welligt de ziel haar
wezenlijk (essentieel) en onsterflijk dekkleed bij
wijze van een lichtend hulsel, dat de sterfelijke en
vergankelijke hulselen verdonkert, met zich naar boven op? Wie zal het beslissen!? V. SCHUBERT
zegt 1) : » In het algemeen openbaart de geest het
toekomstig hooger bestaan dier geestelijke wereld,
welke is grenzende aan de tegenwoordige, bij den
mensch in den vorm eener godsdienstige geestverrukking. Dit verhevenst en zaligst eigendom des
menschen schijnt echter hier beneden zich, als het
ware, nog niet te huis te vinden. Wij zien, dat innig streven naar godsdienstige volmaking en bereiking van het Goddelijke ideaal, dat ons steeds voor
den geest zweeft, nog.maar al te zeer zich met den
tijd en met de buitenwereld als verzwageren, en
zelden slechts zien wij van deze eigenschap onzer
natuur de bloemen hier op aarde zich ontplooijen;
het blijven slechts uitbottende knoppen. Dat verlangend reikhalzen echter, zoo het slechts gloed en
leven ontvangt, doet de banden dezer aarde vieren,
en het blakende gemoed breekt door al wat aardsch
1) Ansichten von der Nachtseite der Naturwisse)schaft,

S. 189.
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mag heeten, heen. De phyche, als door de langdurige nachtkoude verstijfd, sluimerde nog haren
langen slaap onder het verwelkte bloemenloover, tot
dat de eerste stralen der voorjaarszon haar opwekte,
om hare boeijen te ontsluiten , en de verloste kecrde
vrolijk tot haar vorig vaderland weder."

§ 228.
De verruhking is geen wonder, maar wordt
bepaaldelk gewrocht door de subjectieve kracht der verbeelding.
Evenmin als APOLLO telkens den dichter onmiddelijk inspireert, evenmin hebben wij bij iedere verrukking te denken aan een wonder of aan onmiddelijke goddelijke inblazing. Ilet wonder eener onpeilbare diepte des menschelijken gemoeds is desubjectieve magt der godsdienstige verbeelding, waardoor
het ligchaam òf in deszelfs magteloosheid en nietigheid
ten toon gesteld wordt, òf liet bewijs gegeven, dat
hetzelve geregeerd wordt door eene bovennatuurlijke
kracht, al naarmate de geest òf in deszelfs inwendige werkzaamheid zich aan het ligchaam niet bekreunt, bf zich poogt los te maken van de wetten der noodzakelijkheid. Bij de godsdienstig verrukten is overigens doorgaans het ligchaam reeds bij
de eerste ontwikkeling teeder en zwak; in het verrolg van tijd meestendeels aan ongesteldheden van
den meest zeldzamen aard onderhevig.
Bij deze
ongesteldheden laten zich echter bepaalde wetten
aanwijzen, zonder dat men de toevlugt al te ruim
behoeft te nemen tot bovennatuirlijke krachten en
II.
11
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geweldenarijen des duivels, als of, naar de volksmeening, zekere bepaalde menschen uitsluitend en bij
voorkeur aan de luimen en den toorn des boozen
ten speelbal moeten strekken 1). Daarom echter niet
stoutweg en beslissend geloochend, dat er volstrekt
geen vreemdsoortige invloed zou bestaan of bestaan
kunnen, dan die gegrond is op de ons bekende
wetten der natuur.
De natuur is ons geestelijk vaderland niet en
onze rede getuigt ons reeds van eene gemeenschap
der geesten , al is ons natuurlijk oog te schaamachtig, die te aanschouwen en ondervindelijk te bevestigen. Wanneer de onbevooroordeelde onderzoeker de stelling: beginselen moet men buiten noodzaak niet vermenigvuldigen, zich tot eene wet wil
maken, dan ziet hij zich toch menigmaal gedwongen
ook op dien regel uitzondering te maken ; » trouwens,
die nimmer zich boven de werkelijkheid waagt ," zegt
teregt SCHILLEr, » zal nooit den zegepalm der waarheid veroveren."
§. 220.
De daemon van SOCR.ATES.
De gesteldheid van den inwendigen zin openbaart
zich ook nog op eene andere wijze als Socratische
daemon, die zich zonder bespiegelende voorbereiding
onvoorziens kennen laat aan eene radende of waarschuwende stem, doorgaans echter in geene bepaalde
1) Nec deus intersit,
IIORAT.

nisi dignus vindico

nodus inciderit.
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gestalte. Deze daemon is min of meer liet eigendom
van een' ieder; maar de verstrooijing, die de uitwendige zinnen te weeg brengen ontneemt de gelegenheid tot spreken. Zoodra deze echter in hare
werkzaamheid worden gestremd, treedt de daemon
te kennelijker op den voorgrond. Dit heeft plaats
òf bij on esteldheden en zielsaandoeningen, als wanneer de met hem nog niet gemeenzame mensch spoedig gereed is aan de inwerking van vreemde geesten
zijne inspraak toe te schrijven en hem door middel
der behulpzame verbeelding allerlei gedaanteverwisseling te doen ondergaan, òf ook door willekeurige
onttrekking der uiterlijke zintuigen, zoo als bij CARDANUS, die zich in het duister allerlei menschen en
Deze gave is echter
gedaanten kon voorspiegelen.
groote vlugtigheid
eene
steeds
zeldzaam, en toont
en gevoeligheid van het zenilwstelsel, zoodat het
twijfelachtig schijnt, of wij wel dit verschijnsel tot
den natuurlijken aanleg, dan wel tot de abnorme
pathologische ontstemmingen kunnen achten te behooren. De laatste spelen gewis bij die wakende gesteldheden van, den inwendigen zin eene groote rol,
grooter dan men wel oppervlakkig zou denken. De
psychisch pathologische ontstemmingen der aandoeningen, neigingen en driften, de verkeerde voorstellingen, begrippen en denkbeelden van het verstand bij hartstogten, kommer, gramschap, naberouw en knaging des gewetens enz., zijn op zich
zelve echter niet begrijpelijk voor oogen te stellen
als rein psychische ziektegesteldheden buiten gemeenschap met het ligchaam, althans in hare chronische
vormen, zonder dat wij tevens den wederkeerigen
invloed van het ligchaam gadeslaan. Wij zullen dus
11*
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ook een blik moeten werpen op de inwendige natuurlijke oorzaken van deze ontstemmingen.

§ 230.
Natuurljke pathologische verhoudingen in bloedsomloop en zenuzwstelsel zsn hoofdbronnen
der visioenen.
Men heeft doorgaans bij de verklaring der visioenen veel te weinig acht geslagen op de natuurlijke
hoofdbron derzelve, die doorgaans gelegen is in de
pathologische verhouding der ligchameljke functien.
Men stelde die somtijds geheel en al op den achtergrond, omdat de levendigheid der voorstellingen van
den inwendigen zin zich zooverre boven de gewone
gewaarwordingen verhief, dat men alleen het oog
bleef v-estigen op het voorwerp, dat verscheen, zooverre liet den goest betrof, en den grond'der gewaarwording geheel varen liet. Deswege liet men dan
ook bij droomenden en zelfs bij waanzinnigen vaak
hetgeen hun verscheen als werkelijk object gelden, en
niet als subjectief droombeeld, gewrocht door eene
inwendige oorzaak.
De stoffelijke natuurkundige voorwaarden nu liggen
vooral in de gesteldheid en den omloop van het
bloed, in den werkingsaard van hersenen en zenuwen.
Hieruit kunnen als hoofdoorzaken alle de overige
ontstemrýingen -en ziekte-vormen gereedelijk worden
afgeleid. Letten wij daarna op de bijzondere ziektetoestanden, dan komen de visioenen voor als gevolgen en zeer gewone verschijnselen,
vooreerst bij
koortsen, als voorbijgaande bij acute ontstekingskoort-
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sen, door congesties van het verhitte bloed naar de
hersenen, ten gevolge van wijnen of andere bedwelmende stoffen, ten anderen bij gebrek of overmaat
van slaap enz. , als delirium. Bij chronische koortsen en prikkelingen in de hersenen zien wij ze met
paroxysmen en remissies, maar met tusschenpozingen
wederkomen. Ook plaatselijke oorzaken en prikkeling van enkele afzonderlijke zenuwen en hersendeelen kunnen visioenen te weeg brengen, b. v. prikkeling op de zintuigen, eene ontsteking op het gezigts- of gehoorsorgaan .en derzelver zenuwen, als
wanneer zich gezigts- en gehoorsbeelden vormen. Desgelijks kunnen de visioenen ontstaan uit een' al te
langzamen of gestremden bloedsomloop, zwakte en
verstoppingen in de ingewanden, even zeer als uit de
al te sterke bewegingen, die reflexie vinden en tegenwerking op het hersengestel, en dit wel oprgeheel
bijzondere wijze van den onderbuik uit. Stremmingen
in het poortaderstelsel, in lever en milt, verstoringen in de geslachtsorganen zijn de voornaamste bronnen der visioenen, vooral bij de vrouwen. Aan deze
oorzaken zijn, meer dan men vermoedt, alle die gedrochtelijke, d weepzieke, silenische en daemonische
die hersenschimmen en toovenarijen
verrukkingen,
van heksen en geesten toe te schrijven, die, naarmate de individuele gesteldheid naar ziel of ligchaam,
als het werk van duivelen of van heiligen te voorschijn treden, en die veel zekerder met bloedzuigers
dan met duivelbezweringen worden uitgedreven.
,, Bloedzuigers aan de stuit,
En de geesten varen uit."
(;OETHIE'S

FAUST.)
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Ook BUTLERS RUDIBRAs biedt ons in dezen eene
treffende waarheid, die ieder kundig arts, met den invloed der winden bekend, voorzeker gaarne onderschrijft:
Gelijk een wind, in 'tnaauw geduwd ,
Door 't darmkanaal omlaag gestuwd,
Iets wordt ('thoeft geen verklaring),
Zoo wrocht een wind met groote kracht,
In 'smenschen lijf omhoog gebragt,
Nieuw licht en openbaring.

Aandoeningen en ongesteldheden in aderen en zenuwknoopen brengen visioenen te weeg, die somtijds
tijdens het wakend bewustzijn zich in opvolgende orden vertoonen, zoo als de visioenen van ICOLAI en
V. BAZKO. Zeer dikwijls zijn het diergestalten, of als
de bloedsomloop van de hersenen af is gestremd, ook
onbekende schrikbeelden van allerlei aard, terwijl bij
eenen phlogistischen toestand van het slagaderlijk bloed
meer vrolijke lichtbeelden worden waargenomen, die
den ziener tot blijmoedigheid stemmen.

5 231.
Eene nog milder bron ligt in de ongesteldheden van
de

intuigen en de hersenen.

De visioenen ontstaan nog veelvuldiger uit hersenkrankheden en zintuigsgebreken.
Hier speelt het ontstemde algemeen gevoel eene hoofdrol; even als de
gewaarwordingszenuwen over het gansche ligchaam
verspreid, voert het ook de onmiddelijke aandoeningen
van alle zijden naar de hersenen heen. Bij het genot
der gezondheid ondervinden de algemeene gewaarwordingszenuwen van het sympatisch stelsel niets, of lie.
ver, wat hetzelfde beteekent, zij oefenen hare func-
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tien in geregelden toestand zonder gewaarwording uit.
Iedere ongewone gewaarwording op de eene of ande.
re plaats van ons ligchaam is dus reeds een teeken van
prikkeling, en, zoo het aanhoudt, een teeken van eene
ongeregelde gesteldheid op die plaats. Zoo is het algemeen gevoel als het ware de daargestelde wachter
en berigtgever der aandoeningen en verstoringen, die
den geest kondschap doet van hetgeen voorvalt in de
bewerktuigde massa der overal verspreide gewaarworDeze berigten behelzen echter niets
dingszenuwen.
en
de
geest
moet zich eerst eenigermate afbepaalds
vragen en verzekeren, hoe en waar de aangekondigde
aandoeningen plaats grijpen. Reeds hieruit volgt, dat
hier misleiding meer dan mogelijk is; want immers
men weet somtijds alleen, dat men de ongeregelde
gewaarwordingen in het algemeen als iets onaangenaams
en pijnlijks ondervindt, zonder de juiste plaats eener
hevige pijn, b.v. tandpijn, te kunnen opgeven. Terwijl nu alle gevoelsaandoeningen terugwerken op de
hersenen en hier , vooral wanneer zij aanhouden, vaak
door den geest, steeds tot scheppen gereed, eene tegenovergestelde beteekenis en vorm erlangen, vooral
in gezigtsbeelden (omdat het gezigt in wakenden toestand de bestendigste en door de voortduring van
deszelfs indruk de meest heerschende is van alle zinnen), zoo wordt het begrijpelijk, hoe de onaangename, smartelijke en aanhoudende ziekteaandoeningen van het sympatisch zenuwstelsel aan den geest
allerlei beelden voorspiegelen, die niet iedereen, zoo
als NICOLI, in staat is te onderscheiden, als bedriegelijke hersenschimmen.
Deze gewrochten der verbeelding kristalliseren zich als het ware, en somtijds
zoo bepaald en zoo overeenkomstig aan derzelver treu-
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rige oorzaak, dat een allezins in andere zakën verstandig mensch tot zooverre zich kan laten bedriegen, dat hij deze schijngestalten voor werkelijke voorwerpen houdt en zich ook niet uit dezen waan, door
de meest zedelijke overtuiging, laat brengen. Ik heb
zekeren edelman onder mijne behandeling gehad, die
aan onderbuiksongesteldheid leed en de meest smartelijke gewaarwordingen had ; alsdan geloofde hij vast,
dat hij eene menigte padden en kikvorschen in zijn'
buik had, die hem dag en nacht door hunne bewegingen kwelden. Het was een zeer beschaafd mensch
en overigens zeer verstandig zelfs, maar hij werd
wpedend als men aan de geloofwaardigheid zijner
pfdden en kikvorschen waagde te twijfelen. - De
opstijgende dampen in den onderbuik verdikken zich
zoo ligt tot wolken in de hersenen, de zinnen worden in nevelen gehuld en de geest kan niet meer
waarheid onderscheiden van schijn. Al wat gestalte
heet op aarde, in den hemel en in de hel, hetzij
aanminnig, hetzij afschuwelijk, kan tot zoo levendigo
voorstellingen gedijen, dat zij iederen uitwendigen zinsindruk verdonkeren en een' volslagen waanzin te weeg
brengen, of zij wekken de inwendige pool der zinnen zoo geweldig sterk op, dat zij, even als in den
droom, de sluimerende uitwendige zintuigen opwekken
en de inneriijke beelden ook tot deze uitstrekken,
zoodat de ontwaakte zelfs waant, de inwendige gewrochten zijne verbeelding met open oog en oor te
zien en te hooren. Dit zien en hooren is voor hein
alleen juist. Ifet is een verschijnsel, bij het slaapwa.
ken meermalen op te merken en niet altijd louter
als bedrog van den inwendigen zin te beschouwen.
Soortgelijke verbeeldingsgewrochten zijn de afwisse-
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lende visioenen van BAZKO en NICOLAI.

Ook BONNET

spreekt van iemand, die rondom zich gebouwen verrijzen en vogelen vliegen en allerlei tafereelen op het
behangsel

verschijnen zag.

JEAN PAUL verhaalt van

zich zelven 1): » Menigmaal zag ik bij plotseling ontwaken schijngestalten van menschen aan mijne zijde;
eens, nadat ik reeds was opgestaan, aan den nachtelijken hemel een schijnbaar gloeijend morgenrood.
Toen ik, op zekeren tijd, van eene voetreis huiswaarts keerde, zag ik een lief kinderkopje uit mijn
venster kijken, en er was toch in mijn gansche huis
geen kind te vinden."

S 232.
Ziekelijke ontslemming der afzonderlike uitwendige zinnen.
De afzonderlijke zinnen kunnen menigmaal valsche innerlijke voorstellingen te weeg brengen, zoodra zij ziekelijk zijn aangedaan. Men weet hoe verbazend en zonderling tevens de voorstellingen van
reuk en smaak, vooral bij zenuwziekten en onderbuiksongesteldheden , kunnen afwijken van de gewone.
Dikwijls ontwaart men aandoeningen van
stoffen , die niet aanwezig zijn, of overvloed van stof
brengt valsche voorstellingen te weeg; bij overvloed
van gal, b. v., smaakt al wat zoet is bitter. Zoo
is het ook met het gezigt en het gehoor. Oogontstekingen en reeds al te sterke prikkeling der gezigtszenuwen wrochten beelden van roode kleur, of
1) Museum, S. 322.
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door vuur en lichtvonken gekenmerkt; verduisteringen van de doorschijnende vochten in de oogkameren brengen de zoogenaamde vlekken, en dat fladderen van iets, dat op een spinneweb gelijkt, voor
de oogen te weeg. Eene mechanische drukkingvan
een' bloedstroom, eene plaatselijke stremming of
zwelling kan allerlei gedrochten ons voor oogen spiegelen. Nog vruchtbaarder in misleiding is het gehoor. Het geluid is buitendien reeds iets zeer onbepaalds en komt ons steeds toe van uit eene onbepaalde verte. Hoe grooter afstand of zachter de
toonen, des te moeijelijker ook te onderscheiden van
hetgeen ons het allernaast is, van ons eigen inwendig zelven. Het gehoor is de gemoedszin, die doordringt tot in de diepten der hersenen en des gevoels,
dat daarom ook bij overmaat zich onmiddelijk uitstort
in klanken en toonen, een bewijs tevens, hoe zeer
de inwendige gevoelsaandoeningen steeds streven naar
verzinnelijking. - Een sterke polsslag, een vreemd
ligehaam, een verhard trommelvlies brengen suizingen en allerlei vreemde geluiden in het oor; de gehoorzenuw wordt zeer ligt ontstemd, en allerlei muzijk klinkt ons, b. v. na langdurig waken, in de ooren, terwijl men te vergeefs alle krachten inspant,
om den nagalm dier klanken te verdooven. De koortslijder houdt luide zijne waanzinnige redeneringen, of
fluistert zijne aandoeningen ons toe, en zelfs de dichterlijke bezieling verkondigt haar aanwezen door luide
toonen van een gezang. DAVID verdreef den boozen
geest, die op sauL was rustende, door zijne harp,
en de Noordsche barden zagen de schimmen hunner
gevallen helden onder het ruisschen van zachtklinkende toonen van een verborgen muzijk. Het suizen
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van den wind in het geboomte en de klokketoonen
te Dodona wekten vaak den geest der voorzegging op.
Zelfs de dieren laten in den slaap hunne eigendommelijke geluiden hooren; de hond keft in den droom,
en

volgens

BECHSTEIN

vervolgen

de kamervogelen

hun gekweel. Hoe zou het dan ons verwonderen ,
dat men de slaapwandelaars hoort zeggen , dat zij
stemmen en toespraken hooren, van wier aanwezen
zij zoo zeker overtuigd zijn, als van de menschelijke
gezigtsbeelden zelve. Van den invloed der voorstellingen onzer verbeelding op het gevoelsorgaan, de
opperhuid, heb ik reeds vroeger gesproken (§ 134).
Door louter voorstellingén kunnen blaauwe vlekken
ontstaan en door enkel scherp bepalen der gedachten kunnen zelfs werkelijke wonden worden daargesteld. Indien wij daarenboven het veelbeteekenend
gewigt der huid overwegen, ten opzigte der oneindige verscheidenheid der bewegingen van allerlei
aard, van den geringsten ademtogt af tot de meest
smartelijke drukking ; van den hoogsten warmtegraad
af tot de meest verstijvende koude, terwijl men de
algemeene werkingen en krachten van het licht en
de electriciteit niet moet voorbijzien, dan is ergrond
genoeg voorhanden, om de meeste phantasmen aan
geheel natuurlijke oorzaken toe te schrijven.

§ 233.
Hersenongesteldheden als oorzaak van visioenen.
Hetgeen wij in de vorige § van de afzonderlijke
organen hebben gemeld, geldt bepaalder en sterker
nog van de hersenen, wanneer deze zelve in zieke-
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lijken toestand verkeeren. De hersenen bevatten als
sensorium commune in derzelver verbazend zaamgestelden bouw niet alleen de inwendige polariteit van
alle de uitwendige zintuigen te zamen, maar zijn
tevens de terugkaatsende spiegel van alle gewaarwordingen, die uit het ligehaam oprijzen; ja de hersenen, zij zijn in waarheid eene wereld op zich zel ve, eene mikrokosmus, waarin niet louter van buiten ontvangen wordt, en wat ontvangen is gewijzigd en bewaard, maar die ook zelve uit haren innerlijken rijkdom van bewegingen mededeelen naar
buiten. Hersenongesteldheden zullen dus niet minder onmiddelijk valsche gewaarwordingen, beelden,
voorstellingen wrochten, zoo dat de opwekkingen van
binnen naar buiten worden voortgebragt. Licht en
geluiden zullen veel ligter in de hersenen, dan in
de oogkameren en ooggewelven worden daargesteld,
hetzij onmiddelijk, hetzij als nagalmen en naschijn
van vroegere gewaarwording. Zoo zag b. v. MozES
MENDELSSSOHN in zijne zenuwziekte niet slechts nieuwe
gezigten, maar hoorde des avonds de stemmen van
den dag hem als naschreeuwen door een roeper.
Eene ophooping van stof of aanhoudende opwekking
in de diepte der hersenen zal zich naar buiten trachten te ontlasten, en de levendige beelden der inwendige zinnen zullen zich zoo zeer terugkaatsen op
de uitwendige zinspolariteit, dat de wakende mensch
zijne schijngestalten duidelijker waarneemt dan de
uitwendige voorwerpen zelve (§ 231).
Uit dezelfde oorzaak en tevens van wege de' nabijheid van den inwendigen oorsprong der zenuwwortelen ontstaat het gemeenschappelijk lijden en de
vereenigde werkzaamheid der verschillende zinnen.
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Het gezigtsbeeld, dat uit de wortelen der gezigtszenuwen ontkiemt, zal te gelijker tijd de gehoor- en
de overige zinszenuwen aandoen , en daar verschijnt
een sprekende geest, die zich voelen en tasten laat,
die zelfs zoo, als wij bij PQRDAGE en bij de heksen
hebben gezien, een' onverdragelijken stank van zich
doet uitgaan en zelfs bonte plekken, ja wonden kan
achterlaten. Zoo zullen dan ook de verschijningen
van afggstorvenen , met al derzelver kluchtige bijomstandigheden, wel het meest haren grond hebbenin
de .natuurlijke wetten der gevolgen in gelijken tijd
en gelijke ruimte , die niet minder in de kleine hersenwereld, dan in het groote rijk der natuur hare
geldigheid behouden.
Bepaalde aangeleerde ligchaamsvaardigheden , van
welken aard ook, al waren zij slechts overblijfselen nog
van onzen kinderlijken leeftijd en reeds lang aan de
vergetelheid prijs gegeven, kunnen vaak tot verbazing der aanschouwers uit dezelfde oorzaken weder
in den slaap voor den dag komen, als louter spel
der hersenen. Woorden in vreemde talen, gezangen, mgesterlijk bespelen van instrumenten, mimische voorstellingen, kunstmatige dansen, enz. , zijn
daarom ook bij magnetische zieners in de meest koddige en tragische vormen niet zeldzaam. Een onkundige kan hier het denkbeeld van tooverij en wonder niet onderdrukken en schrijft het al aan bovennatuurlijken, doorgaans boozen invloed toe.
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§ 234.
Ook de geest heeft zijn aandeel in het te wveeg
brengen van visioenen.

Onderscheidings-

teekenen van ligchameliken en
geesteljken invloed.
Ofschoon het nu wel niet meer twijfelachtig is,
dat het ligchaam het ruimste aandeel heeft in het
wrochten van voorstellingen der verbeelding, zoo moet
men echter den geest niet buiten sluiten. Trouwens
gelijk de ideën van zuiver geestelijke herkomst zijn,
en als het ware uit de bovenzinnelijke wereld afdalen in het rijk der zinnen, ten einde als beelden
voor de aanschouwing tot voorstellingen zich te laten
vormen; zoo is de innerlijke genius, die schept en
vormt en opsiert, de geest des menschen zelf. Wij
moeten dus met niet minder belangstelling acht slaan
op de andere meer bepaaldelijk geestelijke zijde. Uit
de verschijnselen zelve intusschen kunnen wij meestendeels opmaken, of zij meer van ligechamelijken,
dan wel van geestelijken oorsprong zijn. In de natuur gelden veel meer de wetten van gelijke ruimte
en gelijken tijd; daar , waar de geest heerscht, de
wetten der oorzaken, der opvolging en der gelijksoortigheid. Waar eene bepaalde harmonie, orde en
schoonheid is en zedelijke beweegredenen den wil
bepalen, waar de ideën der waarheid in symbolen
gewikkeld zijn en in het algemeen de vereenigde
werkzaamheden van het inwendig waken die van
liet uitwendig wakend leven overtreffen, daar zijn de
Figuren, die zich
geesteswerkingen overwegend.
ten opzigte der ruimte door elkander bewegen en
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verwikkelen; plotselinge verrijzingen van ongewone
en tegennatuurlijke schrikgestalten, van opstijgen, vallen en benaauwen, verschijnselen, waarbij de elementen in het spel komen, als het vuur, het water
en de lucht, of die uit onze kindschheid ; menigvuldige herhaling van dezelfde droomen enz., alle
deze zijn meer gevolgen van den natuurlijken bloedsomloop en de werking der hersenen. Waar evenwel
beteekenisvolle woorden en zamenhangende daden worden opgemerkt, die eenige leering behelzen en navolging waardig zijn; wanneer dreigende hindernissen worden gemijd of overwonnen, waar de elementen der natuur tot werktuigen moeten dienen, om
bepaalde oogmerken te bereiken; wanneer men de
gebeurtenissen in eene verwijderde toekomst of lang
reeds verleden tijdperli waarneemt, enz. , zoo behoort dat alles meer den scheppenden geest toe.
Van welken aard ook de innerlijke beweegredenen zijn, hetzij meer geestelijk, hetzij ligchamelijk,
zoo moeten wij echter niet vergeten, dat de visioenen steeds subjectieve gesteldheden zijn, die onder
de abnorme of afwijkende en ongeregelde toestanden
behooren,
(§ 223); nooit moet daarom derzelver
waarde ten opzigte -an objectieve realiteiten te hoog
worden aangeslagen. Trouwens onaangezien de bovenstaande onderzoekingen en de geschiedenis van den
droom, die voorafging, dient opgemerkt, dat de somnambulen zelve hunne gewaarwordingen en gezigten
niet naauwkeurig weten op te geven en te beschrijven, dat zij dezelve dikwijls ook met gansch andere gestalten verwisselen of ook zelve de verzekering
geven, dat zij geene wezenlijke voorwerpen zien,
maar dat het hun slechts zoo toeschijnt, waarbij zij

intusschen dikwijls de opmerking maken, dat het zich
toch zoodanig toedraagt. De slotsom is: de objectieve voorwerpen zijn niet altijd uitwendige zaken;
het objectief waargenomene kan ook inwendig wezen, en wel kunnen het zoo wel ligchamelijk als
geestelijke gewrochten zijn.

§ 235.
De ve; beelding.
Na bovenstaanae natuurkundige navorsching der
oorzaken, dienen wij nu ook een' zielkundigen blik
te vestigen op het wezen en de kracht der verbeelding, ten einde alsdan nadere slotsommen te kunnen
opmaken over de inwendige subjectieviteit van den geest.
De verbeelding is uitsluitend het eigendom van
den redelijken geest des menschen; zij is de zin,
die strevende is naar poëzij en die het onbekende,
geheimzinnige, ideale daarstelt, met één woord, dat,
wat de uitwendige zin niet ziet, aan het licht brengt.
De dichter is in waarheid van zijne zinnen beroofd,
van daar alles in hem; hij is in den eigenlijken zin
het subject-object. De zin voor de poëzij is naa'uw
verwant met den zin der voorspelling, den Godsdienstigen zin en den waanzin in het algemeen. Is
dan het heelal niet binnen ons ? De diepten van onzen geest zijn ons verborgen, de eeuwigheid met alle hare werelden, het verledene en de toekomst zijn in
ons of zij zijn nergens; de buitenwereld is het rijk
der schaduwen slechts, die hare nevelen werpt over
het rijk des lichts." (Novalis).
De ziel heeft eene objectieve zielkundige rigting
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naar de buitenwereld. Zij neemt eensdeels door de
zintuigen de indrukken van buiten negatief op, en
brengt die in de subjectieve inwendige wereld der
aandoeningen en voorstellingen; anderdeels werkt zij
positief naar buiten door de wilsbeweging der subjectieve inwendige driften en der verstandelijke besluiten.
De verbeelding derhalve is louter de herhaling eener
volkomen gelijke werkzaamheid van den zuiver idealen
geest op den volstrekt inwendigen subjcctieven bodem
van het bovenzinnelijke. Aan den menschelijken geest
is eigen, wat grenzenloos en oneindig is; ruimte en
tijd omvatten zijne werkzaamheid niet, al heeft hij
voor een' tijd hier beneden de natuur en de zinnelijkheid tot werkplaats en ten werktuig tevens, om het
ideaal geestelijke zich voor te spiegelen.
Wanneer dus de verbeelding boven de gewone
natuurgrenzen heenzweeft, dan viert zij slechts hare
teugelen en geeft alsdan van hare oorspronkelijke
kracht veel duidelijker blijken , dan wanneer zij in
het dagelijksch leven als ingetooverd zit. tusschen het
aardsche.
Juist het uiterste en verst afgelegene in de zienlijke wereld is in ons eigen wezen het meest inwendige en het naast bij ons. De zich zelf bewuste
geest is in ons het alomvattende, het aldoordringende, dat aan die kracht zich eenigermate verwant
gevoelt, die de werelden omvat, regelt en beweegt.
Dat, wat in het starrenheir ons het meest nabij en
binnenwaarts toeschijnt, de wereld onzer, planeten,
is in ons wezen het meest uitwendige; het is het
vergankelijke, aan zwaarte onderworpen ligchaam.
Daarom mogen wij wel met regt zeggen: » al wat
daar boven aan den hemel in dat oneindig ruim on II.
12
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ze verbazing wekt, het is niets dan de diepte van
ons eigen eindeloos bestaan en wezen" 1).

§ 236.
Genetische grondvoorwaarde voor den zielkundigen voortgang van de scheppingen der
verbeelding.
Letten wij nu, in hoe verre de verbeelding en
de inwendige zin is, die vormt, en tevens de kracht
van den geest, die positief handelende naar buiten
werkt.
Elke ideale aanschouwing der rede ontleent haren oorsprong van uit de diepte des menschelijken
geestes. De ideën van het ware, het goede, het
schoone en de daaruit afgeleide begrippen van regt
en pligt, onsterfelijkheid en verwantschap tot God,
als den Schepper des hemels en der aarde, zijn inwendige subjectieve ontwikkelingen uit den oorspronkelijken aanleg van den geest. De objectieve inwerkingen door de uitwendige zintuigen brengen ons
geen enkel bovenzinnelijk idée bij de voorstelling
mede; zij kunnen alleen tot aanleiding en prikkel
dienen, om zulke ideën uittelokken. Ook de bovenzinnelijke ideën echter vormen zich als aanschouwelijke beelden in het psychisch proces der zinnen, want
hetgeen beeldvormige voorstelling moet worden, moet
ook voorwerp der zinnen wezen, en wat zinnelijk
aanschouwd wordt, kan wederom alleen natuurkun-

1) v. SCHUBERT, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissen-

schaften, S. 82.
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dig door de zintuigen worden waargenomen.
Het
eenig onderscheid is, dat de ideën van binnen uit
het bovenzinnelijk geestelijke in het zinnelijke en de
uitwendige voorwerpen uit het natuurlijke en bewerktuigde zinnelijke in het geestelijk ideale ter vorming
worden overgebragt. Wij zien dus ook hier, even
als bij het ligehaam en de ziel, zoo ook in ideale
voorstelling en zintuig de onoplosbare eenheid in
het leven van den mensch.
Wij hebben eenig inzigt in die genetische grondvoorwaarde noodig, ten einde den zielkundigen voortgang van al dat wonderbare in het spel der verbeelding, bij het slaapwaken en de visioenen, onder bepaalde wetten te kunnen brengen.

§ 237.
Bi " ket slaapwaken , enz., is de verbeelding vooral
naar de verscáeidenheid der oorzaken het
vermogen, dat de vormen daarstelt.
Wanneer in waarheid de verbeelding als vormende genius aan het inwendige van den geest zelven iets
objectiefs verleent, en wanneer diezelfde verbeelding
ook de uitwendige voorwerpen der natuur, doormiddel der beeldvormige zinsvoorstellingen , opleft tot liet
ideale geestelijk leven , dan is het ons duidelijk, dat
zij tevens ook bij de visioenen van het slaapwaken
en helderzien, ja bijzonder bij het geestenzien van
allerlei aard, de hoofdrol speelt, ofschoon ook al
meer verwijderde oorzaken, naar het ligehaam of naar
dei geest, mogen medewerken, al ware het eene inspraak van het goddelijke en rein geestelijke , al ware
12'
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het verschijnsel een gevolg eener dadelijke prikkeling of wel herinnering en herhaling van vroegeren
toestand. Langs eenen natuurlijken weg ontstonden
bij dien onderbuikskranken, die padden en kikvorschen, als voorwerpen der voorstellende verbeelding.
MAHOMED werd door eene duif ingefluisterd, de jonkvrouw van ORLEANs door den aartsengel MICHAEL , misschien door verbinding van ideën in de ziel. Vroegere gewaarwordingen van krachtigen indruk op het
inwendig gemoedsleven , of ingewortelde begrippen over
godsdienst èn "bovenzinnelijke dingen, kenteekenen
zich als plastische werkingen van wederkeerende smartelijke gewaarwordingen, of daar verschijnen geesten,
engelen en duivelen of allerlei dierlijk heksentuig en
Menigeen heeft een verhoogd instinctspookerijen.
leven, een voorgevoel van een of ander aanstaand
sterfgeval, hetgeen meer een physische aanleg van
het gevoel, dan wel eene psychische zienersgave
schijnt te wezen; het opgewekte algemeene gevoel
der verbeelding stelt toch den opgeschrevenen ten
doode niet louter voor het inwendig oog als gezigtsbeeld, maar laat hem ook bemerken als gewaarwording voor de reuk en het gehoor, die, b. v. des
schrijnwerkers gereedschappen door zijne werkplaats
Zoo nu de verbeelding eens
heen en weder werpt.
aangestoken is, of gevoed en gedreven wordt door
opwellende gewaarwordingen en smarten, dan drijft
zij haar spel in hare inwendige voorstellingswereld
ten top, en laat zich niet meer door de buitenwereld
teinmen of beteugelen in hare vaart.
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§ 238.
De oorzaak der verwisseling van subjectieve voorstellingen in werkelke voorwerpen.
Wij hebben de opmerking reeds gemaakt, dat de
voorstellingen onzer verbeelding zoo levendig kunnen
zijn, dat hij, die ziet, werkelijk waant dat, hetgeen
hij ziet, buiten hem als een voorwerp bestaat; voorts
dat zelfs de overige zinnen zich onderling aansteken
en uitwendig wakende kunnen wezen, zoodat alzoo
de inwendige zin het gansche gezigtsveld op zich concentreert. Menschen, aan wie zulke verschijnselen
plotseling overkomen of die eene geringe mate van verstandsontwikkeling bezitten en door duistere bevindingen zich doorgaans laten beheerschen, staan in de
onwrikbare overtuiging van de objectieve wezenlijkheid hunner geestverschijningen , gelijk dit vooral ten
tijde der heksenprocessen gebleken is. Onder zulke
omstandigheden zal iemand de bewering vasthouden,
dat, hetgeen hem verschenen is , niet van hem zelven
is uitgegaan, maar integendeel, dat het hem van
buiten is aangebragt, dat hij stemmen hoort , die hem
toegeroepen worden , en dat het geenszins innerlijk
gezigtsbedrog en misleiding zijner geestvermogens is.
Dat het even zoo bij de waanzinnigen zich toedraagt,
is duidelijk.
De gevoelsaandoeningen en de als het ware sluimerende en bewustelooze ideën dragen de kiem van
hare vormen, van hare ligchamen bij zich. De gelegenheid moet zich slechts aanbieden , om ze in het
leven te roepen uit een opgewonden of dweepziek
gemoed. Op eenen ruwen, niet ontginden moeras-

-

1S2 -

sigen grond, zullen zij slechts modder en onkruid
telen en duurzaam onvolledige vormen stellen. Bij
de meeste menschen wordt het eigenlijk nooit dag;
hoe weinig bemoeit zich nog de opvoeding met de
ware verheldering des geestes en de loutering der zin,%
nelijke en bovenzinnelijke begrippen van het volk
over God en de wereld des geestes, zoo wel in aard
als vorm. Wie kan uit dien donkeren chaos van verwarring iets anders verwachten, dan heksen en spoken, die, al naar mate van de volksvooroordeelen en
godsdienstige wanbegrippen, in ligehamelijke duivels
of atherische engelen worden herschapen, ten vloek
of ten zegen ? Voegt men nog daaraan toe den drang
van een verdierlijkt en door smarten verteerd leven,
wie kan dan uit dien opgehoopten modderpoel van
een verwilderd gemoed en uit die camera obscura van
een verhit hersengestel iets beters verwachten dan
waanzin en zonde, dwaling en ellende, ongeneeslijk
naar ligchaam en ziel?

S 239.
iet zien van zich zelven by" magnetische patienten en in stuipen.
LHt zien van zich zelven, waarbij onze eigene gedaante objectief wordt, heeft geen' anderen grond.
Dit verschijnsel wordt somtijds waargenomen bij magnetisch slapenden, bij zieken en bij menschen van
eene zeer levendige verbeelding. De ondervinding
heeft geleerd, dat het geenszins een teeken is van den
nabij zijnden dood, daar het bij enkelen van tijd tot
tijd zich herhaalt, zoodat het hun zelfs niet meer
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verwondert, en zij zelve overtuigd zijn, dat het verbeeldingswerk is. Eene zoodanige verwisseling der
subjectieve persoonlijkheid heeft somtijds plaats bij
wijze eener dichterlijke vrijheid (om mij zoo uittedrukken). Het is als het ware eene opschikking of
versiering der inwendige aanschouwingen in allerlei
vormen, en dit is niet louter het geval bij waanzin,
maar geschiedt ook met eigendunkelijke zelfbewustheid. Zoo verhaalt BEDA BEBER in het aangehaalde
werk van GIOVANNA DELLA CROCE, dat ook zij menigmaal als buiten hare persoonlijkheid trad, zich
zelve als voorwerp aanstaarde, ja toezong als bergplaats van het hoogwaardige: » Zij was dan, naar
haar zeggen, door hemelsche kunstwerkers uit het
fijnste goud en de edelste paarlen zamengesteld,
blinkende in den schitterendsten stralengloed. In het
midden van haar glansde een donkerrood hart, uit
robijnen gewrocht, aan de voorzijde geopend, bevestigd met een wonderschoon kruisbeeld met stralen
van goud, alles in prachtig gedreven werk, terwijl
de hostie daarboven zweefde, witter dan sneeuw.
Bij die aanschouwing verzonk zij als het ware in
dat hart, gelijk de zijdeworm in hare pop zich wikkelt en de vlammen der liefde schenen haar te zullen verteeren. Dan maakte het begrip van reinheid
des harten zulk een' diepen indruk op hare ziel, dat
zij uitriep: 0 kom, kom in mijne ziele, gij reinheid,
dochter des hemels! vurig wil ik u omarmen ,ja kussen en u voeren tot in de diepste diepten van mijn
hart, om met u te leven en met u te sterven ! In
dezen toestand werd zij somtijds voor aller oog boven
de aarde opgeheven."
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5 240.
Geeslverschijningen, visioenen van engelen en duivelen zijn louter gesteldheden van het gevoels.
leven en de verbeelding.
liet zal wel geene breedvoerige ontwikkeling behoeven, dat ook de visioenen van engelen en heiligen
het werk der verbeelding en geenszins werkelijke
ligchamelijke voorwerpen zijn. Merkwaardig in dezen is de opheldering,
BIAS

geeft,

die de Engel RAPHAEL aan TOTobias 12: 19. » Ik ben RAPHAEL, één

der zeven engelen, die staande zijn voor het aangezigte des Ileeren.
.Het schijnt wel, dat ik met ul.
eet en drink , maar ik gebruik onzigtbare spijzen,
die geen mensch kan zien; dankt gijl. God en verkondigt Zijne wonderwerken," en hij verdween en
zij zagen hem nooit.
Toen JEZUs te Jerusalem te midden zijner zaamvergaderde leerlingen trad en zich ontdekte, werden zij verschrikt en zeer bevreesd, meenende, dat
zij eenen geest zagen. En JEZUS zeide tot hen : » wat
zijt gij ontroerd ? en waarom klimmen (zulke) overleggingen in uwe harten ? Ziet mijne handen en
mijne voeten, want ik ben het zelf; tast mij aan,
en ziet, want een geest heeft geen vleesch en beenen, gelijk gij ziet , dat ik heb." Luk. 24 : 37-39.
Dit is eene plaats , die allezins onze opmerking verdient , vooreerst: ten bewijze dat de geesten niet
ligchamelijk verschijnen, en ten tweede, dat Jzus
werkelijk opgestaan is, met zijn vroeger wezenlijk
vleesch en gebeente.
Indien de geesten geene ligchamen bezitten , dan
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kunnen derzelver zoogenaamde verschijningen slechts
gesteldheden van 'smrnenschen eigen gevoelsleven zijn,
dat zich door de phantasie naar buiten poogt te openbaren in beelden. Het zijn dus subjectieve afspiegelingen van den menschelijken geest zelven. De engelen en de geesten, goede en kwade, komen en
gaan, raden en troosten of kwellen en pijnigen , al
naar de stemming en gehalte van ons binnenste. De
hemel is niet hier of daar, maar binnen in ons.
Daar kunnen evenwel ook uitwendige inwerkingen
plaats hebben. Evenzeer toch het bestaan van goede
en kwade geesten niet te loochenen is, evenmin de
mogelijkheid , dat zij als uiterlijke magten invloed
kunnen uitoefenen. Indien echter een geest of een
duivel geen ligchaam heeft, kan hij ook geen ligchamelijken invloed uitoefenen. Die invloed is alleen
denkbaar als van onmiddelijk geestelijken aard op ons
gemoed zelven. » Hiet gevoelsvermogen, immer werkzaam in de daarstelling van plastische vormen, maakt
hier den indruk van een' werkelijken geest tot een'
object, en wrocht dat object in den meest waarschijnlijken vorm , en deze is de menschelijke gedaante.
De inwoners der geestenwereld, ja de Godheid zelve,
verschijnen deswege in mnenschelijke gedaante. Deze
gedaante, waarvan al wat stoffelijk is geweerd wordt,
is voor den algemeenen gevoelszin een wezenlijk object. Men ziet, men hoort, men voelt den geest en
des al niet te min vereenzelvigt men zich met denzelven, niet door de ligchamnelijke zintuigen, maar
door den zoo even genoemden algemeenen gevoelszin ,
die in dit geval in de plaats treedt van alle de ligcharnelijke zinnen. Wij zelven deelen ons alzoo deze
geestgestalten mede , wij spreken met dezelve, en
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zij antwoorden; wij handelen werkelijk voor hen en
desgelijks ook zij voor ons, zonder dat, òf in het
eene, òf in het andere geval, eene werkelijke waarneming door de uitwendige zintuigen mogelijk is.
Van daar dat menigeen gelooft, luide met de verschijning, die hij gehad heeft, te hebben gesproken,
terwijl toch de aanwezigen niets vernamen, of zij
werden door geesten door de lucht heen gevoerd
naar verwijderde oorden, zonder dat hun ligchaam
van de plaats, waar het was, zich bewoog." 1)
Wij loochenen daarom geenszins de inblazingen
van den menschelijken geest tot zijne hoogere verlichting in de kennisse der waarheid; de socratische
geestenst:emmen, die tot het goede vermanen; die
verborgen leidingen, die ondervonden worden, van
de wieg tot aan het graf, neen! zij hebben gewis
even vasten grondslag, als de natuurlijke inwerkingen of het gevoelsleven, dat zich objecten vormt bij
Maar de geheimzinnige bodem
den slaapwandelaar.
gemoed, waaruit die
menschelijk
is gelegen in het
ideale aanschouwingen zich ontwikkelen. Eene wezenlijke verlichting in de kennis der waarheid , wilskracht tot deugdzame handelingen en werken der
liefde, de buitengewone gaven van een leven in God,
zijn de vruchten alleen van vroomheid in zielen,
wier lust en streven naar het goddelijke zich uitstrekt,
en bij dezulken dan ook plaatsen wij , als iets eigendommelijks, de verschijningen en gezigten der
heiligen. Een boos gemoed, waarin de lage driften
heerschen, gemarteld door haat en nijd, geprikkeld
door hoogmoed en hebzucht, heeft geen ctlaats in
1) Li ,Yo'

S. 125.
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zich voor goede geesten, en de duivel spookt daar
in hoofd en in hart beiden. Waar het licht en
de duisternis, het goede en kwade nog verward onder elkander nestelt, daar wisselen zich de gestalten
van goede en kwade geesten af; heden verschijnt
daar eene hemelsche gedaante en verkondigt vrede en
blijdschap, terwijl morgen de duivel binnentreedt met
helsche aanzetting en verlokking tot werken der duisternis. Hiertoe behooren voornamelijk die menigvuldige verschijnselen bij patienten, die met krampen
hebben te- worstelen.
Voorzeker niet zelden speelt
hier de fijnste en meest verborgen list, dikwijls een
slaap in half bewusten toestand, of ook verblinding,
of ook opzettelijk bedrog, in het verborgen de duivelsrol, die aan eigen ligchaam zijne meesterstukken
voltooit en de sporen zelfs van stoffelijke werktuigen
achterlaat.
» Wij spreken hier niet ," (schrijft een
Katholijk godgeleerde 1), » van een lijfelijken duivel,
die het menschelijk ligchaam als inneemt. De duivel heeft evenmin een ligchaam als de engel; wij gewagen alleen van de mogelijkheid der inwerking van
den boozen geest op onze ligchamelijkheid. Doorden
zondenval der eerste menschen kwamen wij onder
zijne magt.
De menschheid had niet alleen in den
geest den werkkring des duivels grooter gemaakt , maar
ook het ligchaam werd een orgaan van zijn geweldig
vermogen.
Wij lezen wel is waar slechts weinige
voorbeelden in de tijden vóór CHRISTUS, dat de duivel zijne magt ook uitgeoefend heeft over de ligchamen der menschen ; maar de geheele oudheid is daarentegen het bewijs van zijnen invloed op den geest;
1) LILLBOrrP,

p. 132,
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hij had het eerste niet noodig , daar hij door het
laatste reeds zijn oogmerk ten volle bereikte. Door
misleiding en verblinding van den menschelijken geest
bragt hij het zoover, dat het menschdom hem als
ileer en God vereerde, tempelen en altaren hem
bouwde en gruwelijke menschenoffers opbragt. Eindelijk naderde die algemeene heerschappij des duivels over de menschheid , door de afgoderij , haren ondergang. Het licht der wereld werd geopenbaard en
scheen in de duisternis, verlichtende de menschheid
in hare verblinding, zoo dat zij hare blindheid beleed
en alleen den WVaarachtijge leerde aanbidden. Daardoor werd eigenlijk het rijk des duivels verstoord en
de vorst der duisternis uitgestoten buiten deze wereld."
Kortom, de geestenwereld was door de verbeelding in de werkelijke wereld overgeplant. De menschelijke geest wil zoo gaarne alles, wat zich denken,
gelooven en vermoeden laat, tot een voorwerp zijner
aanschouwing maken, en vergeet zoo ligt, dat het
verstand een goochelspel gaat spelen met de door de
verbeelding als versmolten ideën en begrippen. Natuurlijke omstandigheden worden in bovennatuurlijke
herschapen; uit onkunde en"ligtgeloovigheid het zinnebeeld voor de zaak genomen; het gemoed , met bijgeloof behebt, wordt tot voorstellingen gedrongen,
die niet bestaan, en zoo gaan misleiding en verwarring, hand aan hand, om ons den toestand der krankzinnigen begrijpelijk te maken, zoo wel als alle die
onnoemelijke gewrochten van duivelsche liefdeloosheid
en vervolgingzucht, ja, zoo vormt zich op aarde een
rijk en eene magt, waardoor de wereld wordt overheerscht, zonder dat rijk en magt beiden objectief
bestaan en in wezen zijn.
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§ 241.
Positieve kracht der verbeelding.
Niet minder zonderling is de naar buiten werkende positief handelende kracht der verbeelding. Aan
het gezegde in § 139 hebben wij hier slechts weinig toe te voegen. Dat zij eene getrouwe bondgenoot is voor den arts tot genezing van ziekten , wordt
door de ondervinding der eeuwen bevestigd. Niet
slechts bij verschillende zenuwziekten , maar ook bij
pest en loop. De verbeelding brengt door een bepaald.vestigen der voorstellingen op bepaalde plaatsen des ligchaams niet alleen pijn, maar ook bonte
plekken, gezwellen ja zelfs wonden voort. Zij is in
staat de tong en andere ledematen te verlammen , en
deze verlammingen althans voor een' korten tijd ook
geheel op te heffen. De kennelijke indrukken der
verbeelding van zwangere vrouwen zijn ontelbaar.
Ja zelfs strekt zich de werking der verbeelding uit
ook buiten ons ligchaam op andere menschen, hetgeen vooral van toepassing is op de geestelijke aansteking en op de wilskracht, die wij straks nader
zullen leeren kennen. Overigens kan men ten opzigte der wondervolle werking derverbeeldingskracht
breeder worden ingelicht door het magazijn der zielkunde van moRnITs,

de Biologie van TREVIRANUs,

onderzoekingen van

TIEDEMAN ,

enz. enz.

de
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§ 242.
De waarde der phantasiebeelden ligt in den innerIjken aanleg der ziel en het waarachtig
streven naar onze levensbestemming.
Het voorgaande zou ons al ligtelijk kunnen verleiden, om alles , wat de verbeelding betreft , voor louter
zinbedrog te houden. Dat zou eene dwaling wezen.
Gelijk het zelfbewustzijn van den menschelijken geest
in de oneindige ruimte van het bovenzinnelijke zich
uitstrekt tot in het rijk van het Goddelijke zelfs, zoo
is ook het gemoed niet te peilen in deszelfs onmetelijke diepte, die allerlei soort van geestverrukking
opgeeft, waarin waarheid en dwaling zich vervangen ;
al naarmate de grond rein of onrein is, of vatbaar voor
Goddelijke overschaduwing of bestraling. Uit ieder
levend mensch gaat naar zijn aanleg een streven uit
naar zelfsbevrediging, als einddoel zijnes levens. Het
dier vindt dat einddoel reeds in de bevrediging zijner
ligchamelijke behoeften; maar het dier heeft geen
hooger aanleg dan de ontwikkeling van geringe krachten der ziel, om zich zijn aardsch bestaan te verzekeren ; deze ontwikkeling is dan ook zeer spoedig voltooid. Niet alioo de mensch. De mensch heeft
den aanleg ontvangen tot eene oneindige, niet ligchamelijke, maar geestelijke volmaking. Het doel
zijnes levens ligt hier beneden niet op deze aarde.
Daar
Zijn streven is gerigt naar de eeuwigheid.
zullen zijne ideën ten volle hare bevrediging erlangen.
Hier zweven hem in zijnen worstelstrijd met
de buitenwereld idealen voor den geest, die, met
zijne behoeften voor deze wereld vermengd, hem
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tot luchtkasteelen worden; aldus met zich zelven
in verwarring, beeldt hij zich idealen in, die hem
als hersenschimmen voorbij zweven, en, in stede van
rust, hem eeuwige onrust baren en omvoeren als in
een doolhof van verwarring.
De ware levenslust en het hoogste einddoel des
levens wordt alleen dan bereikt, wanneer het vroom
gemoed uit deszelfs innigste diepte reikhalst naar de
gelijkvormigheid aan het hoogste ideaal. Daar, waar
het rein gemoed waarachtig streeft naar hetgeen Goddelijk is, daar woont gewis de meeste overeenstemming, en alles, wat daar tusschen doel en streven in
ligt, staat zeker in de meest juiste verhouding; en wel
zoo, dat het objectief aanschouwde volkomen beantwoordt aan het subjectief voorgestelde , en dat het verstandelijk ideaal der hoogste volkomenheid even juist
aan het licht komt, als het gemoed den Goddelijken
invloed waarneemt.

§ 243.
De subjectieve waarneming bepaalt zich niet
tot dingen, die aanwezig zýin in den tegenwoordigen tjd.
De verhouding tusschen subjectief en objectief is
bij de phantasiebeelden niet dezelfde, als in den wakenden toestand. De innerlijke voorstellingen stemmen hier niet altijd overeen met de uitwendige voorwerpen. Het inwendig leven van den geest is steeds
vaardig, om zich voorwerpen voor te stellen, die in
het geheel niet bestaan. Daarentegen heeft de geest
de hoogst opmerkelijke eigenschap, dat op deszelfsin-
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wendig subjectief gebied vaak wezenlijke uitwendige
objectieve, plaatselijke of tijdelijke omstandigheden
zich ter aanschouwing stellen , die voor het tegenwoordige in het geheel niet bestaan, b. v. woningen die
vernield, en personen, die reeds gestorven zijn, of dezulken, die eerst in eene verre toekomst op het schouwtooneel der wereld zullen optreden. Dit is de daadzakelijke ondervinding van alle tijden en moet dus
voor eene onloochenbare eigenschap van den geest
worden gehouden , die de stelling in S 206 handhaaft:
» het zien in den droom is eene zelfverlichting der zaken, plaatsen en tijden."
In deze al te weinig gekende, ja werkelijk miskende eigenschap van het subjectieve in den menschelijken geest vinden alle die, elkander zoo dikwijls we'dersprekende uitingen van den inwendigen zin haren
eigenlijken grond. En waarlijk daar straalt in die eigenschap , die zoo zelden echter hare wezenlijke ontwikkeling erlangt , iets Goddelijks door. Menig raadsel vindt in die eigenschap de eenige oplossing. Daartoe rekenen wij onder anderen het waarnemen van
uiterlijke voorwerpen louter door eigen innerlijk vermogen , dat als het ware een subjectief naar buiten
gaan tot de voorwerpen zou kunnen heeten ; evenzeer
het onmiddelijk vernemen van geestelijken invloed,
die van buiten ons toekomt. ljet zal b. v. niet meer
iets onbegrijpelijks wezen, hoe alleen een rein en waarachtig vroom gemoed inzigt niet alleen voor zich zelven
heeft in hoogere dingen en waarheden, maar ook de
Goddelijke waarheid aan zich zelven ondervindt , » dien
die heeft, zal gegeven worden." - Voorts krijgen
wij langs dezen weg licht in het vooruit- en verzien;
trouwens het inwendige zielsoog, als subjectieve oor-
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zaak der gewaarwording en geenszins liet gewrochlit van
objectieven invloed, laat zich niet beperken door de
afgemeten grenzen der uitwendige zintuigen. Eindelijk zullen wij daardoor cenig inzigt erlangen in de
profetische orakelen aangaande verleden en toekomstige dingen, die voor het tegenwoordige ganschelijk
niet aanwezig zijn; evenzecr toch de voorwerpen,
die verleden zijn, louter voor den geest verschijnen in
derzelver nawverking, als het ware in ideale schaduwen, zoo liggen de toekomstige voorwerpen als ideale
beelden van den geest in deszelfs aanschouwing reeds,
voor dat zij hare wording verkrijgen, voorgeteekend,
even als de scheppende verbeelding reeds in zich de
idealen bevat, die zij zich als modellen schildert voor
hare toekomstige kunstgewrochten, die nog moeten
worden voortgebragt. En alzoo is dan ook de derde
stelling van § 221 gehandhaafd. Indien de subjectieve waarneming oorzaak en niet gewrocht is der objectieve gewaarwordingen, zoo behoeft het voorwerp
ook niet steeds tegenover de gewaarwording van den
geest te staan, maar kan die ook achtervolgen of
reeds vooruitgegaan zijn.

S 244.
Het lezen in de gedachten van anderen alleen
vercklaarbaar in de subjectieve verlichting
van zich zelven.
Uit dit subjectief vermogen van eigen verlichting
is de mogelijkheid alleen te verklaren, om de gedachten van anderen en derzelver zedelijk karakter
waar te nemen, en hen op hunnen inwendigen toeII.
13
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stand opmerkzaam te maken , waarop zij zelve dikZoodanige voorbeelden van magwerf niet letten.
netisch helderzienden zijn er vele bekend, en BEDA
WEBER verhaalt 1) uit de levensgeschiedenis van pa» In deze als door een' goddelijken
ter EUFEMIO:
smeltkroes bewerkte reiniging, werd zijn geest gelouterd en gewapend met den vreeselijken blik in
de diepste schuilhoeken van het menschelijk hart.
Eens zag hij bij nacht, hoe een van zijne medebroeders verzocht werd door onreine gedachten; EUFEMIO

trad uit zijne cel en riep: broeder AEGIDIUS!

geef acht, sta op , bid , ween , doe boete, de verzoeker nadert!* AEGIDIUS gehoorzaamde en legde
De
zich, na langdurig gebed, weder ter ruste.
verzoeking openbaarde zich andermaal. Nu trad EUFEMIO nogmaals uit de cel en riep: Broeder AEGIDIUS! geef acht, de verzoeker is ten tweeden male
tegen u opgestaan ! Qit inzigt in de hartsgeheimen
van anderen ging als een zacht ruischen des Alomtegenwoordigen door de cellen zijner broederen, zielen reinigend, en alle duivelskunsten verbannend."
Dit inzien in de donkere kameren van het hart van
anderen is niet wonderbaarder, dan het vooruitzien
en in de verte zien in den tijd en de ruimte der
natuur. Het geestenrijk is het vaderland des geestes
en het ware verkeer met geesten en de geestentaal
is volgens SWEDENBORG de onmiddelijke aanschouwing
der gedachten. De wijze zegt:
De geestenwereld is niet toegesloten,
Uw zin is gesloten, uw hart is dood;
Wien zich die wereld niet ontsloot,
Zijn zin is blind, zijn hart is dood.
S. 135.
) t. n. 1,i.
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Niet minder schijnt liet overdragen van gezigten ,
en van eigene ligchameljke godaante op anderen,
vooral van aanverwante of gelijk gezinde menschen
hierin deszelfs voornaamsten zielkundigen grond te
De vermelde eigenschap, om zich zelf te
hebben.
men als een bloot gewrocht der verbeelkan
zien ,
Maar als de gedaante van eenen
ding beschouwen.
afwezende in gewigtige oogenblikken aan eenen anderen ligchamelijk verschijnt, en wel in den toestand,
waarin deze zich nu juist bevindt , (waartoe b. v. het
niet zelden verschijnen van stervenden behoort) , dan
heeft dat beeld der phantasie objectieve waarheid.
Men noemt het een dubbelganger, als het beeld
van iemand door een' anderen ter plaatse gezien
wordt, waar hij zich niet bevindt. Het wezen van
de visioen is in beide gevallen hetzelfde. Slechts de
plaats der verschijning is verschillend, en de medewerkende plaatselijke oorzaken kunnen ten deele dat
vermogen te v.oorschijn brengen. Hiertoe behoort ook
wel de eigenschap van het dubbelgezigt bij de Bergschotten.
Zulk een beeld der phantasie hult zich ook wel
in symbolische vormen. » De heilige VINCENTIUS van
Paulus zag, gedutrende het sterfuur der vrouwe VAN
CHANTAL, eenen kleinen vuurbol, welke zich van de
aarde ophief en zich in de hoogte met eenen grooteren, meer helderen, vereenigde. De uit deze beiden
gevormde bol verhief zich hooger en versmolt in eenen,
die oneindig veel grooter en luisterrijker was. Daarbij
hoorde hij in zich zelven eene stem , die hem toeriep: de eerste vuurbol is de ziel der waardige moeder CHANTAL, de andere de ziel van den godzaligen
vader FRANS VAN SALIS, en de laatste, die die beide
13*
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aan grootte en glans oneindig verre overtrof, is het
wezen der Godheid. Deze visioen vernieuwde zich voor
hem na de wandeling, als hij voor de afgestorvene
ziel de mis las, waardoor dezelve zich zoo diep in zijn
gemoed inprentte, dat de enkele herinnering daaraan
haar in het vervolg telkens weder te voorschijn riep.
VINCENTIUS zelf zegt, dat dit gezigt welligt uit zijne
phantasie is voortgekomen, hoewel hij anders niet
vatbaar was -oor zulke verschijningen. Hij verklaart
het uit den grooten eerbied, dien hij voor de heiligheid dezer ziele koesterde, wier brieven hij nimmer zonder tranen lezen konde 1)."

§

245.

liet stellig vetrmogen der verbeeldingskracht openbaart ich voornamelijý door den wil en wel
het eersl op 's menschen eigen ligchaam.
Het stellig vermogen van de naar buiten werkende phantasie komt ons te wonderlijker voor, als wij
hetzelve als beweegkracht van den wil en deszelfs
werkingen beschouwen, welke zich niet alleen tot
eigen ligchaam, maar ook in de verte en tot anderen uitstrekt. Daarvan zagen wij in de eerste afdeeling verscheiden voorbeelden. Dat men aan zijn ligchaam door levendige voorstelling en met bepaalden
wil eene groote kracht kan geveri, is bekend. Zelfs
verlamden vermogten hunne leden te bewegen en zich
aan een dreigend gevaar te ontrukken. Even zoo kan
de enkele willekeur het sterke ligchaam tot dn graad
1) LILLBOPP,

die WVunder des Christenthums,

S, 10os
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van werkeloosheid afmatten en zelfs enkele organen,
b. v. het hart, tot stilstand brengen, die anders
doorgaans aan den wil onttrokken zijn. Hoe veel men
in ziekten vermag, deels dezelve voort te brengen
door inbeelding , deels te verdringen en te genezen,
leert de dagelijksche ervaring. KANT wijst in zijn
leerrijk geschrift » over de magt des gemoeds, om onze ziekelijke aandoeningen meester te worden," hoe
weinig men het verstaat, om door eigen' wil zijne natuurlijke gesteldheden te veranderen en dragelijk te
maken. Niet altijd gehoorzaamt intusschen het ligchaam, dat zijne wetten gestreng opvolgt, dadelijk;
maar de aanhoudende kracht van den wil overwint
de magt der natuur menigmaal op eene in het oog
vallende wijze en maakt haar tot eene volgzame dinares des geestes. Zoo kan men b. v. niet alleen de
zuiveringen des ligchaams bewerken en door aanhoudenden wil in eenen regelmatigen gang brengen,
maar er zijn voorbeelden van personen, die eene omgekeerde beweging, b. v. van de maag, om te braken, willekeurig bewerkten. Dit is bij krampen en
menigmaal ook bij zulke zieken het geval, die in
de tegenwoordigheid van anderen dezelve zoeken te
verbergen. Dit geeft tevens eene vingerwijzing, dat
de geest zelf eigenlijk de beste spiritus rector is, om
de elementen der natuur niet slechts uitwendig, maar
ook innerlijk in ons te beheerschen. Er is eene Godheid in ons, op welker aandrift wij ontgloeijen.
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§ 246.
De magt van den wil in de verte komt voort uit het
wezen van den mensctheljken geest, niet van
goede of kwade geesten.
De magt van den wil in de verte en op anderen ,
om schadelijke en heilzame werkingen voort te brengen, is van ouds her erkend; en het is dit, wat voornamelijk de magische kunst te voorschijn riep en berucht maakte. Het veelvuldigst zijn echter alleen de
schadelijke werkingen bekend geworden, en daar men
zulk eene werking in de verte als iets geheel ongewoons aangaapte, was men ook tevens gereed, de
oorzaken buiten den bewerkenden persoon te plaatsen en aan den duivel of andere booze geesten toe te
schrijven. Waar echter goede gevolgen gezien werden, daar vertrouwde men dezelve ook aan de vroomste zielen niet toe, en het was hier, dat slechts engelen of God zelf zoo iets voortbragten.
Men hield het er voor, dat de werking van den
wil op anderen vooral door middel van den blik werd
overgedragen, en zulk een gefixeerde blik van eene
boosaardige ziel, welke men vooral aan oude wijven
toeschreef 1), werkte niet alleen op weerloozen , b. v.
kindereni,
vergiftigend, maar ook op de atmosfeer.
Reeds VIRGILIUs maakt van zulk eene betoovering
door den blik melding: »Ik weet niet , welk oog mijne
teedere lammeren betoovert." ROUSSE.AU verzekert,
dat hij in Egypte vier padden door zijn' aanblik ge1) Ut in vitalis saepe contingit, zegt zelfs de heilige TmoMu.Is.
ZiC mCLLBnOre,

t. a. pl. ,. 255.
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dood heeft. Toen hij het echter in Lyon aan een
ander beproefde, zag deze hem zoo stekendaan, dat
hij in eene onmagt verviel. Van de schadelijke magische werkingen der tooverij en het zoogenaamde
maleficium was de geheele oudheid, waren voornamelijk de middeneeuwen en alle wilde volken overtuigd. Reeds de boeken van MIOZEs, het 11 boek
van PLATO over de wetten en de 12 tafelen der Romeinen hadden de doodstraf gezet op de schadelijke
aanwending van de zwarte kunst. De daadzaken van
de heksenprocessen hebben wij gezien, en nog heden bevinden wij, dat wel geen booze vijand achter
de oude wijven schuilt, maar dat hij in de hoofden,
opgevuld van bijgeloof, spokerij bedrijft. Men schrijft
haar nog heden naauwelijks iets anders toe, dat goed
is, dan'de Roos te bespreken, of eene sympathetische kuur, om de ratten te verdrijven.
Als nu integendeel de geest zijne individueele zelfstandigheid verkrijgt, als hij uit de lage stoffelijke
ondervindingen en de onzuivere driften tot ideale
klaarheid van zich zelven bewust te zijn en tot de
bepalende werkzaamheid van zich zelven geraakt,
(een toestand, in welken hij met godsdienstigen ootmoed in de kracht des geloofs aan de bovennatuurlijke kracht des Allerhoogsten deel neemt, en derhalve ook bovennatuurlijke werken - zoogenoemde
wonderen - verrigt) , dan ziet men weder liever in
den mensch het enkel lijdelijk vat, door hetwelk
God zijne almagt openbaart, zoo als bij de ware
heiligen en profeten; en dat in stede van de actieve zelfwerkzaamheid van des menschen geest te
erkennen, welke immers buiten dat in de scheppende
almagt van God gegrond is en door het ware geloof
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en den bepaalden wil wonderbaar en krachtig wordt
versterkt 1).

5 247.
Er is een bovennatuurljk verband van goede en
verder/elke werkingen van den wil.

Bet

willen en gelooven.
Al wie over de mogelijkheid der magische werking vooraf zijn oordeel velt, of al wie in de toestanden van den inwendigen slaap, in vergelijking van
het wakend bewustzijn, een nederdalen op lageren
trap, ja zelfs een verloren gaan van persoonlijke
waarde ziet, hij kan alles in de wereld ligt begrijpen. Intusschen vermoeden beide deze soorten van
menschen de diepte des menschelijken geestes niet en
er is hen in de geschiedenis nog geen licht opgegaan.
Zij wanen, dat de verschijnselen en verhoudingen der
dingen even zoo op de oppervlakte liggen, als hunne oppervlakkige kennis, welke zij onfeilbaar achten.
Als het werkelijk bestond, zoo als zij meenen, dat
het is, dan kan men gevoegelijk de magische werkingen, even als die goddelijke zelfbewustheid en bovennatuurlijke kracht gedurende den slaap der uitwendige zinnen en dat uitsluiten van de uitwendige
wereld a priori verwerpen.
Zijn nu echter de bekende natuurwetten van den
influxus physicus der stoffelijke wereld niet toereiken1) Ab animo tuo quidquid agitur, id agitur a te. HIunc igitur
nosse, nisi divinum esset, non esset hoc acrioris cujusdam animi
pracccptum , sic, ut tributum Dco sit , hoc est se ipsum posse
cngno'cecrc. CicEno, Tusc. 1, 22.
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de, om deze geheel wonderlijke krachten en werkingen te verklaren en derzelver waren aard te leeren
kennen, er staat dan ook van de andere zijde een
weg open tot leugen en bedrog, tot fabeltjes en systhematische luchtkasteelen.
Deze weg kan leiden
tot ijdele bespiegelingen over de schadelijke en heilzame werkingen van den wil door middel van een
bovennatuurlijk verband (nexus metaphysicus) , 't welk
even zoo min ontkend kan worden, als die bovennatuurlijke geestelijke zonnenopgang van het hel.
Bovennaderzien en der extatische wilskrachten.
tuurlijk noemen wij haar, dewvijl de kracht der persoonlijkheid tot de zwakheid des ligchaams in geene
verhouding staat. De ware kennis en verklaring derzelve is echter reeds in het voorgaande aangeduid.
Veuillez et croyez; in deze leus van PUIJSEGUR
ligt de kracht van de wonderbare werkingen van den
vertrouwenden wil. En deze alleen is de positieve
kracht van het zelfde ik, hetwelk zich de dingen,
plaatsen en tijden zelf opheldert. Gelijk ik toch zonder wil niet kan gelooven, zoo kan ik wederkeerig
zonder geloof niet willen, en dus ook niet werken.
In het besluit ligt het geloof opgesloten tot verrigting van eene daad van den wil, of tot bereiking
van een doel. Zonder geloof is het werk buiten twijfel dood, of, wat hetzelfde is , zonder het bewustzijn, dat ik iets tot bereiking van een bepaald doel
onderneme, en zonder aanhoudende kracht van het
ondernemen zelf gelukt mij niets. Als ik aan eene
zaak niet geloof, dan wil ik haar ook niet, en als
ik dezelve wil, dan geloof ik haar ook. Al wie dus
van de mogelijkheid van zekere krachten, die hij bezit, overtuigd is, om het even van waar hij deze
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overtuiging verkregen heeft, hij zal dezelve overeen.
komstig zijne goede of slechte motieven en doeleinden
aanwenden en daarmede dan ook goede of verderfelijke dingen tot stand brengen. Daarom heeft ook
de zwarte en witte magie der ouden eene wel bevestigde werkelijkheid, en de geheimzinnige krachten der
phantasie en van den wil, zonder natuurlijke verbinding, door middel der stof, zijn niet alleen daadzaken van het magnetismus, maar gebieden ook een
wetenschappelijk oordeel over dezelve. Want ten opzigte hiervan is het met betrekking tot het geloof geheel hetzelfde. Al wie magnetiseert zonder geloof,
die wil niet magnetiseren; hij zal daarom ook geene
wonderen uitwerken, hoewel het hem kan overkomen, dat hij door zijne electro-magnetische werking
op anderen tegen zijnen wil onverwachte verschijnselen doet ontstaan, en tot geloof gedwongen wordt.
SCHOPENHAUER 1) maakt de zeer juiste aanmerking
over het magnetiseren: »Aangezien naar mijne leer
van het organismus, de enkele verschijning, de objectiviteit van den wil, de in de voorstelling getreden wil zelf is, zoo is ook de uitwendige handeling
-an het bestrijken met de hand een en hetzelfde met
de inwendige handeling van den wil. Waar men
echter zonder de manipulatie werkt, geschiedt hetzelfde kunstmatig langs zekeren omweg, als wanneer
de phantasie de uitwendige handeling, en soms ook
de persoonlijke tegenwoordigheid vergoedt. Vandaar,
dat dit laatste ook veel moeijelijker is en zeldzamer
gelukt, vermits volgens KIEZER het woord slaap ! of
gij zult! krachtiger werkt, dan het innerlijk willen
1) Ueber den Willen in der Natur, von ARTIIUR SCHOPENHAUER.

Fr. 1836, S. 101.
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van den minagetiseur alleen. Daarenboven is de manipulatie en de uitwendige handeling over het algemeen een onfeilbaar middel, om den wil des magnetiseurs te fixeeren en te doen werken, dewijl uitwendige handelingen, zonder allen wil, geheel niet
mogelijk zijn. Hieruit laat het zich verklaren, dat
magnetiseurs somtijds zonder zelfbewuste bepaling van
hunnen wil en bijna gedachteloos magnetiseren en
toch werkzaam zijn. Over het algemeen is het niet
de bewustheid van den wil, het nadenken over denzelven, maar het zuivere, van alle voorstelling zoo
veel mogelijk afgezonderde willen zelf, dat magnetisch werkt. Vandaar dat het denken en reflecteren
van den arts en den patient over het wederzijdsch
doen en lijden, alle vreemde tegenwoordigheid uitVandaar dat het aanbevolen
drukkelijk verbiedt.
blijft, dat alles, zoo veel mogelijk, zonder bewustheid
geschiede, hetgeen ook van andere sympathetische geneeswijzen geldt. De ware grond van alles is, dat
de wil in zijn oorspronkelijk karakter hier werkzaam
is als eene zaak op zich zelve." Als daadzakelijk
bewijs, dat de eigenlijke kracht bij het magnetiseren
de wil is, en elke uitwendige handeling slechts voertuig,

haalt SCHOPENIIAUER slechts één voorbeeld aan,

maar van een buitengewoon mensch, wiens getuigenis
een eigenaardig gewigt heeft. JEAN PAUL zegt in een
zijner brieven 1): > Ik heb in een groQt gezelschap
eene mevrouw VAN K., louter door aanzien met eenen
vasten wil, waarvan niemand iets wist, bijna tweemalen in den slaap gebragt, en te voren hartkloppingen
en verbleeking bij haar te weeg gebragt , tot zekere S.
haar helpen moest."
1) Wahrheit aus J. P, Leben.

B. 8 S. 120.
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§ 248.
In vroegeren ti'd heeft men de werkingen van den
wil beter gekend en duideljker waargenomen.
Men heeft in vroegere dagen menigvuldiger en
treffender goede en kwade wilswerkingen ondervonden dan thans. De reden hiervoor is inisschien daarin, dat bepaalder rigtingen en sterker geloof aan bovennatuurlijke krachten eenen krachtiger wil vermogten te vernietigen of zegenend te bewaren en te onderhouden, dan het in den stilleren stroom van eene
latere en meer vereffende zinnenwereld mogelijk is.
De menschen vertrouwen elkander thans bijna niets
meer toe, en als men eens van de genezing door het
gebed van eenen geestelijke, of van de gelukkige behandeling eens kranken door eenen magnetiseur iets
hoort, dan wordt liet als een wonder of onnatuurlijk
tooverwerk uitgekreten. De grond tot eenen boozen
of goeden wil is echter heden, zoo wel als vroeger,
eene aangeërfde eigenschap der menschheid, en het
mag ook wel in het algemeen goed zijn, dat een
menigvuldiger te voorschijn treden en ontkiemen van
denzelven, thans door uitwendige hindernissen en
inwendige vermenging met vreemde driften en togten
eenigermate belemmerd wordt.
In mijne geschiedenis van het magnetismus heb ik
betoogd, dat reeds de Egyptenaren en Oosterlingen
de wijsheid der magie, als inhoud van alle kennis en
bekwaamheid, dic tot uitvoering van bovennatuurlijke
uitwerkingen gevorderd wordt, hebben gekend. Eene
soort van de Persische magie was later de Neo-Platonische school. Volgens haar, hadden de zooge-
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naamde Theurgen, Theosophen cn Kabbalisten allen
daarin verwantschap met elkander, dat zij voornamelijk het bovenzinnelijke en geestelijke tot het voorwerp van hun streven maakten. PLOTINsS, JAMBLICHUIS en PORPHYRIJs hebben in dit opzigt belangrijke geschriften nagelaten, waarin echter de daemons
als middelpersonen worden beschouwd en natuurlijke
middelen en symbolen worden aangeprezen, om in
de gemeenschap met de geesten te komen en zoo
middelijkerwijze de bedoeling van hunnen wil te bereiken. In de 16de en 17de eeuw waren er eene
menigte schrijvers, die het wezen van de phantasie
en de kracht van den wil zeer goed gekend hebben,
waartoe voornamelijk PARACELSUS, VAN IIELLMONT,
AGRIPPA VAN NETTESHEIM, ROBERT FLUDD enz. behooren. Eerst bij hen vindt men diepe blikken in de
grondgedachten, dat er namelijk in dc phantasie en
den wil zelfs de magische kracht gelegen is, en dat
uitwendige middelen en bezweringsformulen van de
oude magie de wilshandeling slechts vestigen, maar
niet vervangen. Wij laten hier eenige van de leerrijkste plaatsen volgen.

§ 249.
Foorbeelden uit

PARACELSUS

en rAN. HELLMONT

over de magt der irnaginatie en van den wil.
PARACELSUS zegt 1) : » Het is mogelijk, dat mijn
geest zonder ligchaamshulp door eenen bepaalden wil
alleen en zonder zwaard iemand steekt of verwondt.
1) Straszburgcr Ausgabc seiner Schriften.

1603.

-

200 -

Derhalve is het ook mogelijk, dat ik den geest van
mijnen tegenstander breng in een beeld en hem dan
krom en verlam naar mijn welgevallen. Gij moet
weten, dat de werking van den wil eene groote zaak
in de genceskunst is. Men kan daarmede door vloeken ellende en ziekte brengen over mensch en dier.
Dit geschiedt niet door middel van teekenen, karakters, maagdewas en dergelijke, maar de imaginatie
alleen is het middel, om den wil te volbrengefi.
Al wat de menschen zich verbeelden, komt uit het
hart; dit is de zon in de microkosmus en daaruit
gaat de imaginatie uit in de groote wereld. Derhalve
is de imaginatie van den mensch een zaad, hetwelk
stoffelijk wordt. De strenge imaginatie is ook het
begin van alle magisch werken. Derhalve is ook
mijne gedachte een oogen op zeker doel. Ik durf
het oog niet derwaarts wenden met de handen, maar
mijne imaginatie wendt het derwaarts, werwaarts ik
begeer. De strenge imaginatie van eenen anderen
tegen mij kan mij den dood aanbrengen. De imaginatie is een voortbrengsel van den lust en de begeerten. Daaruit volgt nijd en haat, en uit den lust
volgt alzoo het werk. Zoo kan een vloek bevestigd
worden, als hij van het harte gaat, gelijk de vaderen moedervloek uit het harte voortkomen. En als
iemand eenen anderen wil verlammen of steken, dan
moet hij het instrument eerst tot en in zich trekken,
dan mag hij het indrukken; want wat er wordt ingedrukt zal er ook uitkomen, door middel der gedachten, even alsof het met de handen gebeurt. De
magica is eene groote verborgene wijsheid, indien de
rede eene openlijke groote dwaasheid is. Tegen tooverij beschermt geen harnas, want zij treft den in-
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nerlijken levensgeest. Dit moeten wij weten, dat wij
door liet geloof en onze krachtige imaginatie alleen
eens iegelijken menschen geest in een beeld hebben
te brengen. Men behoeft geene bezwering, en de
ceremonien, het cirkeltrekken, het reukwerk enz.
zijn louter apenspel en verleiding. 's Menschen gemoed is een magtig ding , zoodat het niemand vermag
uit te spreken. Gelijk God zelf eeuwig is en onver.
gankelijk, alzoo is ook het gemoed des menschen.
Als wij menschen het gemoed regt kenden , dan ware
ons niets onmogelijk op aarde. De imaginatie wordt
versterkt en voleindigd door het geloof, dat het waarachtig gebeuren zal; want iedere twijfeling verbreekt
het werk. Geloof moet de imaginatie bevestigen,
want geloof sluit den wil in zich. Dat de mensch
niet volkomen imagineert en gelooft, is de reden van
de onzekerheid der kunsten, die toch geheel zeker
moeten zijn."
In denzelfden zin schrijft BAPTISTA VAN ITELLBIONT 1),

zijn volgeling. Bij hem treft men echter nog veel
van het volksgeloof aan, en mystische uitdrukkingen
over het wederzijdsch verband tusschen de onzigtbare
en zigtbare natuur.
» Al wie de magnetische genezingen voor duivelswerk verklaart ," antwoordt hij den Jezuit ROBERT,
die ze allen veroordeelde als werk des boozen, » die
moet, om dezelfde roden, de oorzaken van alle magnetische verschijnselen als tooverij des duivels beschouwen. Het magnetismus, hetwelk overal regeert,
heeft, behalve dien naam, niets nieuws, ook niets
strijdigs in zich, dan alleen voor hen, die alles be1) Opera omnia.

Franikfurt 1682.
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lagchen en aan liet vermogen des duivels toeschrijven,
wat zij niet begrijpen. liet magnetismus is eene onbekende eigenschap van de hemelsche natuur, zeer
gelijk aan de invloeden van de sterren, en door geene ruimte beperkt. Elk geschapen wezen heeft deszelfs eigendommeljke hemelsche kracht. De uitwendige mensch is dier, doch desniettegenstaande het
ware beeld Gods. Als dus God, door middel van
het woord, of op eenen wenk, handelt, dan moet
het ook de mensch vermogen, als hij den geest van
God en geen krachteloos wezen vertoonen wil. En
als wij dit nu magische kracht noemen, dan kan de
onwetende slechts over dit woord verschrikken; noem
hetzelve, als gij liever wilt, geestelijk vermogen. Die
magische kracht ligt in het inwendige van den mensch
verborgen; zij slaapt en regeert in ons als verdronken ; zij is door de zondenkracht gaan slapen, daarom
moet zij weder worden opgewekt; want in het binnenste, in het gebied der ziel is het Godsrijk en de
verborgen kracht, om louter door den wil en den
wenk naar buiten te werken, en ook aan anderen de
kracht mede te deelen, welke op de meest verwijderde voorwerpen werkt: iets, dat ik tot dus verre
vermeden heb als het groot geheim te openbaren. Is
nu deze eigendommelijke kracht als eene den mensch
natuurlijke aangewezen, het was dan tot dus verre
dwaas, te gelooven, dat de duivel hiermede zijn spel
drijft. Opent toch de oogen! De duivel heeft tot
dus verre door ulieder ongehoorde onwetendheid eenen grooten naam gehad, en gijlieden hebt hem den
wierook des lofs geboden, maar u zelven hebt gij van
uwe natuurlijke waarde, als van uwe oogen, beroofd, om ze den duivel ten offer te geven.

-

209--

>Maar do menschelijke wil is de eerste en hoogste
van alle krachten, de grondoorzaak van alle bewegingen, want door de kracht van den wil des Scheppers werd alles voortgebragt, en deze wil is het eigendom van alle geestelijke wezens, bij welke die
wil echter door tegenwerkingen min of meer kan beperkt worden. Is de kracht bij den werkenden of
bij den tegenwerkenden grooter, do werking zal zich
ook zonder of met gevolg openbaren. De verborgene kracht in den mensch is eene zekere extatische
magt, die niet werkt, dan door een hevig verlangen
der inbeelding. Zij iseene geestelijke kracht, welke
niet van den hemel daalt, nog minder van de hel,
maar uit den mensch zelven voortkomt, gelijk het vuur
uit den vuursteen. Uit 's menschen wil toch vloeit de
levensgeest voort, die een ideaal karakter aanneemt
en tusschen geest en ligchaam als middelaar werkt,
werwaarts de wil hein rigt." In denzelfden trant hebben zich ook de overige schrijvers uitgelaten. Doch
het schijnt overbodig dit nog verder te ontwikkelen.

§ 250.
Teeken van eenen goeden of kwaden wil.
Wij betnerken, dat men de elementen van de magische werkingen, als gevolgen van de menschelijke
phantasie en den wil, regt goed gekend heeft, en dat
het deze zijn, welke naar de rigting op goede of kwade bedoelingen, heilzame of verderfelijke dingen in
hoogeren graad medebragten , als zulks met natuurlijke middelen mogelijk is. Naar mate echter van de
kracht van den redelijken onmiddelijken wil des men14 1liIij
II.
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schen, zal dezelve eene meerdere energie verkrijgen;
hoe meer zijn gemoed zich tot het goede of kwade
beginsel neigt , hoe meer hij in stoutmoedig zelfvertrouwen en in waan of vertrouwen op eene ondersteunende hulpe van duistere magten zijn boos opzet uitvoert, of in het vol vertrouwen op de hulp en den
zegen Gods zijn liefdewerk tot bereiking van de heiligste doeleinden verrigt. Nooit zal echter de booze
met den goeden gelijk staan, of in sterkte dezelfde
magt verkrijgen, dewijl hij in zijne hartstogt en zelfzucht nooit de ware kracht van het enthusiasme deelachtig wordt, en zich zelven niet ten offer geeft, gelijk de goede, die zich daarenboven ook alleen deelgenoot maakt van de ondersteunende almagt van God,
en met dezelve de eeuwigheid verwerft, die de hel
overwint. Allezins is de wil eene bovennatuurlijke
magt, en wel de hoogste, zegen of verderf brengend
over alles, wat in deszelfs bereik staat, behoudend of
verstorend, werwaarts hij den zelfzuchtigen bliksemstraal of het mildo vuur van zijn streven, van zijn
subjectief bewustzijn rigt. De wil is het beslissende
der daad, en derhalve wordt ook deze een getuigenis
van deszelfs zelfstandige kracht , hetzij dezelve krachtig of zwak, goed of kwaad is. De wil van éénen
mensch kan somtijds do wereld in verbazing brengen ,
zonder dat hij het zelf regt weet, of hij weet het,
en waant nog wel den regten wil te hebben. Hij
heeft echter denzelven niet , zoolang hij zijne zelfzucht verraadt, zoo lang hij zich zelven niet bevredigt, zoo lang zijn ik in tegenspraak met zich zelven
of met de hein omringende voorwerpen is, zoo lang
hij eigenlijk alleen zich zelf bedoelt, als egoïstische,
in zich verdeelde, liefdelooze wil. En tot zoo lang
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zal hij ook niet de ware magt bezitten, orft op andere
menschen met wonderkracht te werken, tot zoolang
zal hij als onvruchtbare wil het goede van de goddelijke kracht der liefde niet volbrengen.
Hij echter heeft den regten wil, die wel weet, dat
hij zelfs over de natuur en de menschen veel vermag,
maar die ook weet, dat hij op zich zelf niet alles
vermag, maar dat hij alleen, met God vereenigd, en
onverdeeld krachtig wordt, en die niets wil, dan
wat den menschen goed en Gode welgevallig is.
De goede wil werkt rustig, in vertrouwen en ge.
loof, onbekommerd ten opzigte van eigen voordeel , zich
zelven opofferend. Zoodanig een goede en regte wil zal
ook goede en deugdelijke werken, ja ware wonderwerken en werken Gods volbrengen. Het is derhalve voor het praktisch leven wel degelijk behartigenswaardig, wat de wil eens menschen beöogt, of
goedheid de aandrift en welzijn het doel van het
streven is, en of de kracht in het vertrouwen op
God geworteld is.
Is dit niet het geval, dan kan
men zijn eigen ligchaam welligt en dat eens anderen,
waarover men magt verkrijgt, beheerschen of tot op
zekeren graad oprigten, maar evenzeer door de magt
van zijne intentie, als door een vratig vuur, verwoesten. Hij kan misschien door het welgelukken
van zekere proeven, b.v. in verzachting van lijden,
in bemiddeling van strijdende krachten, in bespoediging van heilzame opwekking van gezonken levenskrachten, de verblindende overtuiging erlangen, dat
hij zelf de gelukkige bewerker van zulke uitkomsten
is; hij kan overmoedig den vasten bodem en grond
van zijn willen verliezen, de stem van den Socratischen daemon verachten, en zijn oog niet meer regt
14*
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toe regt aan op het ware doel rigten. En zoo is hij
dan op het punt, om in stede van heilzaam en bevorderend te werken, slechts verwikkeling en verwarring te weeg te brengen.
Vertrouwe dus, al wie zich passief aan den positieven wil van eenen anderen overgeeft, maar zie
hij wel toe aan wien!

§ 251.
In natuurli'k en geestelijk opzigt beide is de mensch
een mikrokosmus en een vereenigingspunt van
geestelijke invloeden en werkingen.
De groote gedachte van PARACELSUS, dat de
mensch een mikrokosinus is, betreft evenzeer 's menschen geestelijk als natuurlijk bestaan.
Reeds de
ouden hebben de wereldomvattende verbindtenis van
alle wereld-ligchamen tot één geheel erkend. 1)
Maar dat de menschl het vereenigingspunt van hemel'sche en aardsche krachten is, dat hij-dezelve ook
als eene hepaalde kleihe wereld geestelijk verbindt
en op dezelve krachtig terugwerkt, deze groote gedachte is niet zoo algemeen erkend, om daarin den
juisten grond ter verklaring van de bovengenoemde
natuurlijke verschijnselen te vinden.
Gelijk de mensch den invloed van de vaste sterren,
zigtbaar door het licht, ondervindt, en daardoor de
verwijderde hemelligchamen geestelijk als één geheel
beschouwt; gelijk hij de grondkrachten der aarde in
1) ,, Veteres omnia hace, quae supra etsubter sunt, unuin esse
et un vi atque u na consensione rat ~re conscripta esse dixerunt."
Ciceao.
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zich opneemt en concentreert; gelijk de dieren zich
dienstvaardig rondom hem verzamelen en eenen Heer
in hem eerbiedigen; gelijk de gewassen der aarde
in bloemen en vruchten hem bewasemen en zelfstandig voeden, zoo werkt de mensch op deze allen als
eene levende eenheid weder terug. Hij verzacht of
versterkt het hemellicht naar willekeur, (hoewel dan
ook in die mate niet, als hij dit overeenkomstig zijnen aanleg zoude vermogen tot bepaalde doeleinden).
Hij beheerscht het water, de lucht erf het vuur.
Hij geeft aan de dieren namen en beteekenis, en
gebruikt dezelve als handlangers en werktuigen van
zijn doen en laten, en de plantenwereld gebruikt
hij tot zijn genot, voor di geestvolle kunst of het
ligchamelijk gnderhoud. Zoude de mensch dan ook
in het geestelijke geene kleine wereld, geen middenpunt zijn, dat aan bovennatuurlijke invloeden van
buiten is blootgesteld , dezelve subjectief in zich opneemt, en op welke hij zelfstandig en krachtig terugwerkt? Ook in geestelijk opzigt aanschouwt hij
orde en wetten, erkent hij pligten en regten , en handelt niet naar aardsche, maar ook naar bovenaardsche
geestelijke doeleinden. Zoude zulk eene overeenstemming en regelmatigheid niet heeniwijzen op eene algemeene gemeenschap van geesten? Den onmiddelijken geestelijken invloed van God en menschen
erkent de mensch als zaken der ervaring, want ook
de geest wordt in zijne bevindingen, zijn doen en
werken onophoudelijk door geestelijke krachten opgewekt, versterkt of teruggehouden. Bestaan er nu
.buiten God en menschen hoogst waarschijnlijk, niet
minder dan de tallooze natuurwezens, ook geestelijke
wezens en oneindige trappen , wie durft dan beweren,

- 21A4 -dat de mensch ook met deze niet in eene wederkeerige verbindtenis staat, dat hij aangedreven en teruggehouden wordt, al naar gelang hij eene zelfstandigheid bezit, verbonden met meerdere passieve ontvangbaarheid of met actieve geslotenheid? Even als
natuurlijke verwijderde invloeden den menseh bewusteloos aandoen, even zoo is het mogelijk, dat hij de
krachten van een hooger onzienlijk vaderland onbewust in zich opneemt, waartoe hij door middel
van zijn geestelijk vermogen onmiddelijk behoort.
Hoewel wij de engelen niet zien, die ons leiden, en
den daemon niet voelen, die ons toespreekt, zoo
mogen wij echter daarom niet met zekerheid beweren, dat er geene middelijke geestelijke invloed bestaat, en dat het geheele geestelijk geaaarworden en
werken een volledig op zich zelf staand en zich zelf
regelend leven is. Niemand kan bepalen, hoe ver
het verbond der geesten door werelden en tijden gaat,
die elkander de hand reiken der broederschap, en
nog veel onvruchtbaarder, onwaarschijnlijker en onhoudbaarder is het geloof, dat de mensch in Gods
wijde schepping de eenige geest is, en eene absoluut
in zich zelf beslotene wereld uitmaakt. De mogelijk.
heid van een wederkeerig geestelijk werken op elkander is evenzeer onbegrijpelijk, als het daadzakelijk
geestelijk werken in de verte van menschen onderling.
Wij hebben dit werken in de verte als een onmiddelijke potentieele kracht van den bepaalden wil en het
subjectief- en zelfverlichten des geestes' erkend, zonder eene bemiddeling van stof als drager tusschen
beide aan te nemen.
Geesten werken geestelijk op
elkander, want als onstoffelijke wezens hebben
zij de eigenschap der ondoordringbaarheid niet. Nu
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kan eene geestelijke zelfstandigheid, hoewel eenvoudig, toch in de ruimte werken, zoo als wij dit bij
den mensch zien, die met twee werelden in verbinding is. Immers zien wij hem werken op bovenzinnelijke wijze, zonder te weten, hoe dat toegaat*
Afstanden in ruimte en stoffelijke geleiders zijn over
het algemeen op den geest niet toepasselijk, niet
eenmaal op de ziensorganen en de spieren, als de
eenige organen, die den subjectieven geest met de
uitwendige wereld verbinden. Want de beelden en
voorstellingen, door de zinsorganen waargenomen, zijn
niet stoffelijk en even zoo min geeft de wil aan de
spieren eene stof over te dragen naar het doel zijner
werking in de buitenwereld. Van eene regelmaat in
de ruimte kan hier evenmin sprake zijn; soortgelijke
polariteitsbestrekkingen bestaan er echter ook bij
geestelijke werkingen, zoo als bij de verschijnselen
der natuur, waarin het plus en minus, het actieve
en passieve, het positieve en negatieve volgens zekere
tegenstellingen en betrekkingen elkander opwekken,
bepalen, versterken of verzwakken. En dit levert
derhalve voor eene veelzijdige geestelijke wederkeerige
gemeenschap, als eene alleen noodzakelijke voorwaarde, een krachtig bewijs.
De zielswerkzaamheden zijn steeds inwendige, eigene handelingen, niet kosmisch, niet organisch, niet
stoffelijk , hoewel de mensch op eene altijd onbegrijpelijke wijze in de natuur verplaatst, door middel
van zijn ligchaam als organisch werktuig en op de
stof werkzaam is. De geheele natuur is in zekeren
zin het veld en het voertuig van de werkzaamheid
van zijnen geest, even als zijn eigen ligchaam , en
wel eerst de zins- en bewegings-organen, zonder dat
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zij daarom een en hetzelfde zijn met den geest, evenmin als werktuig en werkmeester hetzelfde zijn.

§ 252.
liet zelfstandig leven van den mensch is van dien
aard, dat men geen uitwendig verkeer met
geesten kan aanne.men.
Als wij den wederkeerigen omgang der geesten
met elkander niet loochenen, dan nemen wij echter
niet daadwerkelijk denzelven aan, dewijl geene daadzaken der ervaring zekere bewijzen opleveren en
geene contrôle, geene proeven, geene bepaalde opmerkingen mogelijk zijn. Wij vergenoegen ons dus
met de ervaring en verklaren alleen wezenlijk voorhandene, menschelijke verschijnselen,
zonder op
mogelijke of waarschijnlijke geesten acht te slaan.
De inwendige verschijnselen der phantasie en der
slaaptoestanden zijn echter ook van dien aard, dat
wij daarop niet behoeven acht te geven , want zij
openbaren zich als zelfstandige toestanden des levens.
En als werkelijk een verkeer met geesten nog daarenboven in het spel was, dan zoude onze verklaring
ook dit verkeer niet minder als het eerste in zich bevatten.
De mensch bezit eene onmetelijke diepte van gemoed, eene onbeperkte vatbaarheid van voorstellingen der phantasie, en eene bovennatuurlijke kracht
van den wil. Geestelijke werkingen treffen eerst het
gemoed ,maar
de bevindingen worden niet alle in
het bewustzijn opgenomen. Maar indien zij blijvend
worden , dan wacht de phantasie dezelve in te klee-
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den, of in teekenen te veranderen; hetgeen dan
natuurlijk in de taal geschiedt, welke de mensch
gebruikt.
Hiertoe nu zijn de zinsorganen de noodzakelijke middelen, en als deze zeer prikkelbaar zijn,
en dus ongeregeld werken, dan wordt het onzeker,
of zij wezenlijk de geestelijke werking afspiegelen,
dan of zij niet veeleer uit eigen opgewektheid een
tooverwerk van de bevindingen der phantasie voor
oogen stellen, welke dan weder daarmede hare tooverachtige hervormingen maakt, zoodat het zeer moeijelijk wordt, waarheid en hersenschimmen van elkandere te onderscheiden.
Vermits in de meeste
gevallen van die inwendige ongewone slaaptoestanden wezenlijke ligchamelijke ongesteldheden en vooral
een verward zenuwgestel aanwezig zijn, en de geest
slechts zeldzaam dcszelfs inwendige rust en klaarheid
behoudt,
heeft ook KANT 1) wel geen ongelijk,
als hij vooral de geestenzieners meer voor kandidaten houdt van een hospitaal, dan voor halve burgers
van eene andere wereld. Dit neemt echter niet weg , dat
het subjectief gewaarworden van werkingen uit de
verte en het onmiddelijk aanschouwen van toestanden
van anderen, eene even ware eigenschap is, als dat
de geest des inenschen in zijn leven en werken door
krachten, die des geestes zijn , wordt geinfluenseerd
en versterkt.
De magische kracht van den wil, op den meest
verwijderden afstand, is niet onbegrijpelijker dan
zijne werking op hetgeen hem het naast omgeeft, ja
zelfs 'dan die op de spieren van het eigen ligchaam.

1) Triuiinc cines
Metaphysik.

geistcrsehers

trläuitcrt durch

Träiume der
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Elke wilsdaad is geestelijk, en hoe krachtiger dezelve
naar buiten werkt op een passief voorwerp, hetwelk
zich met den wil in rapport bevindt, des te zekerder
treft dezelve en des te wonderbaarder zullen de uitwerkingen wezen. Van eene natuurlijke werking der
kracht op de verbindingen van menschelijke handelingen, die elkander opvolgen, kan hier geene sprake
zijn. De wil werkt dikwijls op geheele eeuwen, of
bestuurt eene geheele armee naar zijn' wenk, en
reeds het mechanismus van de spierbewegingen van
ons eigen ligchaam in de oneindige wijzigingen van
het antagonismus, de rustpunten, de versterking en
de duurzaamheid is physisch geheel onverklaarbaar,
hetzij men eene hoofdkracht, of vele krachten aanneemt. De impulsus is eene geestelijke op het ligchaam,
maar het hoe is even zoo magisch, als wanneer de
magnetiseur door zijnen wil op de slapende somnambule of als de eene mensch op den anderen, zoo
hij eenen krachtigen wil heeft, op de grootste afstanden werken kan. De actieve impulsus van den
wil op het lijdelijk ligchaam is even als de adem,
die op een veder blaast, als de druk op een veer,
de aantrekking op een gewigt, en de beweging van
de kunstigste machine komt aan den gang , duurt
voort, houdt op, al naar gelang de geest het wil.
Dat de wil buiten het ligchaam niet meer dezelfde magt heeft, ligt daarin , dat hij de voorwerpen niet meer in eene zoo van kracht beroofde passiviteit aantreft, als zijn eigen ligchaam; verder daarin, dat vooral bij menschen een zelfstandige wil den
zijnen tegentreedt, en dat de wil bij de meeste
menschen niets kent of wil , wat buiten zijn bereik
ligt.
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Bedenken wij nu nog daarenboven, dat de mensch
een evenbeeld is van God, en dat de geest in dezelfde mate, als hij zich goddelijk verheerlijkt, met
God in eene meer innige gemeenschap treedt, hetgeen alleen het zaligmakend einddoel van alle geestelijke bemoeijingen is, dan verkrijgt ook zijn subjectief inwendig licht eene hoogere klaarheid van
kennis en eene vrijere kracht van den wil, om wonderbare en goddelijke dingen te bewerken.

5 253.
Onder de bijzondere verschk"nselen van het helderzien verdient de spraak de eerste plaats.
Na deze algemeene beschouwingen over het inwendig leven des geestes hebben wij nog op eenige
bijzondere verschijnselen van het magnetisch helderzien te letten, en daartoe willen wij dan nu in de
eerste plaats eenige opmerkingen mededeelen over de
spraak.
De spraak is een ingeschapen vermogen des geestes, om gevoelens en voorstellingen door kenmerken
en teekenen uitwendig te openbaren. De geest heeft
de aandrift en de behoefte, om zich te uiten, zijne
gedachten in te kleeden in teekenen en wat hij gevoelt bekend te maken. Het onbestemd leven des gevoels
van elken levende openbaart zich allereerst in onbestemde geluiden en bewegingen, de meer bepaaldo
voortzetting echter door een bestemd teeken. Derhalve moet, naar den aard van den innerlijken aanleg, elke taal oorspronkelijk waar, eenvoudig en
toch volkomen zijn. Het inwendig gevoel breekt naar
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buiten uit, zoo als het is, en daar orspronkelijk persoon en tijd, en elke verdere bepaling ook in de
voorstelling onverdeeld zijn, worden plaats, noch
tijd, noch persoon nader aangeduid. Iets gelijksoortigs bejegent ons bij het eerste spreken van liet
slaapwaken. Men verneemt enkele geluiden van het
gevoel, eenvoudige teekenen in zekere bewegingen,
gebaarden of in enkele woorden, en wel menigmaal
zonder eenige meerdere bestemdheid. Het spreken wordt
aan de somnambulen meestal ook moeijelijk, dikwijls
langen tijd onmogelijk, en zij leeren als het ware
in hunnen nieuwen toestand op nieuw spreken, deels
veelligt wegens de onduidelijkheid der inwendige
voorstellingen, deels wegens de stremming der krampachtig aangedane spraakspieren (§ 21). Ook is het
zeer merkwaardig, dat de slaapredenaars in den beginne zeer kindsch en van hunne gewone wijze van
doen zeer verschillend zich aanstellen , en de woorden zonder zamenhang op kinderlijken toon uitspreken.
Wanneer nu echter het inwendig gevoel allengs
bepaalder wordt, de gedaante der voorstellingen helderder en menigvuldiger, de gedachte van het zelfbewustzijn duidelijker, om vergelijkingen te maken,
de phantasie levendiger, om de beelden in gelijkenissen in te kleeden, dan verkrijgt ook de spraak in
woord en teeken eene organischlie gehalte, maar is
toch nog eigendommelijk en van de gewone spraak
der verkeering verschillend. Het kind laat zekere
en bepaalde wijzen van uitdrukking niet zoo aanstonds
weg , bindt zich niet lang aan eene geregelde woordvoeging , bemint treffende gelijkenissen en zingt zeer
gaarne.
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Als nu het hooger helderzien begint , dan spreken zij menigmaal in gelijkenissen en zinnebeelden,
of in eene beeldrijke poëtische taal, dikwijls op de
maat en al zingende. Iets gelijksoortigs hebben de
taalkundigen ook bij de oudste volken gevonden , dewijl zekere grondwoorden aan verschillende talen gemeen zijn; in een algemeen denkbeeld vele andere
worden begrepen, en de kracht, de eenvoudigheid
en volkomenheid van uitdrukking met welluidendheid
en rhijtmus is gepaard. Hieruit kan men wel op goede
gronden tot eene grondwettige en oorspronkelijke taal
besluiten, uit welke de verscheidenheid der talen eerst
in den loop der tijden en plaatsen is voortgevloeid.
Zulk eene verwantschap in de grondwoorden van bijna
alle hoofdtalen heeft KANNNE zeer scherpzinnig aangetoond in zijn Pantheon der oudste natuurphilosophie 1).

S 254.
De eigendommelkl eid van spraak en zegswijzen

ij de helderzienden.

Reeds hebben wij opgemerkt (§ 203-205), dat
de taal der profeten, dichters en droomzieners in
beelden en hieroglyphen overeenstemt ; iets, dat vreemd
geworden is aan de taal des wakenden levens. Diepzinniger navorschers hebben daaruit liet vermoeden
afgeleid, dat die taal de eigenlijk wakende rede is
van eene hoogere wereld, terwijl men het tegenwoordig waken slechts een droomen of een naklank
van die taal zoude kunnen heeten. Daarom verstaat
1) Tubingen 1811.
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men ook van die oorspronkelijke taal slechts enkele
duistere woorden meer. Volgens de oude bekende
sage, is de poëzij, alsmede de spraak in den droom,
de oorspronkelijke taal der volkeren geweest, en de
proza eene latere, daarvan afgeleide uitvinding. Want
die talen zijn in het gemoed, en gelijk de droomspraak profetische blikken in de toekomst behelst,
zoo onthult de poëzij de inwendige raadsels der ziel
met eene kleine gelijkenis beter, dan de proza in eene
lange en breede redevoering 1).
Het magische in de krachten openbaart zich inderdaad ook nergens meer dan in de taal der helderzienden, niet alleen in de eigendommelijkheid van hunne uitdrukking en uitstoting, maar ook in de wederzijdsche wijze der werking en van den indruk, welken het woord op den magnetiseur en dat van dezen
op den helderziende maakt. leder magnetiseur of omstander van eenen sprekenden helderziende wordt op
gedeel eigendommelijke wijze gestemd, ook dan zelfs,
wanneer de zaak hun geheel niet nieuw meer is, en
voor zoo ver mij bekend is, is deze eene weldadig
verhoogde, tot levendige voorstellingen en werkelijke
daden krachtdadig opwekkende stemming. Mij kwam
het altijd voor, als of ik niet alleen de oneigenlijke
taal en wenken van de sprekenden regt goed verstond, maar zelfs eenen sprekenden genius in mij
zelven bespeurde en veel vlugger was dan anders. Omgekeerd grijpen de woorden van den magnetiseur
dieper in de ziel, ja zelfs aanduidingen en wenken,
op welke men geheel niet verdacht is. Er behoort
1) Uitvoerig en leerrijk zijn hierover vooral de schriften van
die Geschichten der Seele, die Symbolik des Traumes,
en die Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften.
SCHUBERT,
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daarom ook eene groote voorzigtigheid niet alleen
bij elke uitlating in het algemeen, maar ook om den
helderziende de ware rigting niet te ontnemen, of
als die hem ontbreekt, daarop terug te brengen.
Ook is het ligt begrijpelijk, hoe verstorend vreemde
personen zijn, die slechts door nieuwsgierigheid gedreven worden.
Gelijk de phantasie bij de helderzienden verhoogd
is, zoo betoont zich ook de poëtische geestvervoering
naar den aanleg en de gave der talenten verschillend
in de ontwikkelingen van de moeijelijkste mathematische, physische en mechanische opgaven, in de
mededeeling van schetsen voor aanschouwelijke of praktische voorwerpen, in de geneeskundige voorspelling
en verordening, in dichterlijke ontboezemingen of
vaardig spreken. Over alle deze punten zijn zoovele
opmerkingen gedaan, dat dezelve als voorbeelden voor
het volmaakte kunnen dienen, en een bewijs hoe het
waken in den slaap niets minder dan een lagere,
beneden die van het gewone waken gezonkentoestand
is. Lieden van lageren stand en zonder alle vorming
onderscheiden zich hierin evenzeer als de beschaafden,
ja zij strekken dezen zelfs ten voorbeelde, zoo als
men op eene merkwaardige wijze in het mechanisch
talent van het meisje bij ESCHENMAIJER, in het mathematische der boerenvrouw bij JUSTINUS KERNER en
het dichterlijke bij eene patient van WOLFART en in
de gaaf der talen van een schuw meisje en eenen
jongen knaap bij BRANDIS en KIEZER kan aanschouwen.
Het overdragen dezer talenten van den magnetiseur op den slaapredenaar, waaruit men dat verschijnsel getracht heeft te verklaren, zal, hoop ik, eeniegelijk wel onvoldoende vinden, die bedenkt, dat de
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magnetiseurs zelfs deze talenten niet bezitten en in de
minste gevallen naauwelijks de elementen tot die bekwaamieden kennen, waarin de zieners zich op het
Toegegeven, dat zoo iets
volkomenst openbaren.
ook mogelijk ware, dan was het wonder nog grooter, want de uitvoIting en de wijze der openbaring
ligt toch altijd in den verhoogden toestand van den
zich zelf klaar bewusten slaapredenaar, en niet in
den daarbij als in eenen droom verzonken en zich
zelven naauw bewusten magnetiseur.

§ 255.
let sprehen in vreemde talen.
Eene bijzondere vermelding verdient de vaardigheid in het spreken van den helderzienden, niet
alleen naar den aard hunner uitlatingen in de moedertaal, maar ook in vreemde, ongewone talen.
Naarmate het innerlijk aanschouwen toeneemt en
de spraakorganen allengs vluoger worden, regelt zich
ook de spraak in de meer bepaalde uitdrukking en
aanduiding der aanschouwingen. De taal wordt eene
philosophische rede, want de helderzienden geven
rekenschap van hunne gedachten.
Gelijk de uitwendige spraak steeds een spiegel is van den innerlijken geest, .zoo nemen wij hier duidelijk eene veredeling waar. De fijnere gewaarwording bij het
helderder ontwaken, het opvolgende en niet verstrooide denken bij de levendigheid der aanschouvingen, openbaart zich in eene zachtere, meestal
melodieuze en bepaalde spraak, die zelfs nadrukkelijk wordt, scherp en gebiedend, met terugtreden
van de gewone formaliteiten.
Want de gemeene
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man en de voorname worden even gemeenzaam aangesproken.
Gewoonlijk gebruiken de helderzienden alleen de
moedertaal, maar in zeldzame gevallen spreken zij
in vreemde talen, welke hun in wakenden toestand
niet eigen zijn. Men heeft zulks als een van de
grootste wonderen aangezien, en daarbij, òf bij de
vromen eene goddelijke, òf bij anderen en zieken
eene daemonische inspiratie aangenomen. Ook geloofde men, dat de mensch in dezen toestand een
geheel nieuw vermogen der ziel deelachtig werd.
Volgens nog anderen, is het enkel een overdragen
van den magnetiseur of van de omstanders op de
slapenden, gelijk b. v. volgens WIRTH, de helderziende slechts door middel van de zintuigen van den
magnetiseur waarneemt » door middel van zijn ver» stand denkt, hetgeen den niet-nadenkenden dan
» als hoogere openbaring voorkomt," 1) en alleen
door middel van den magnetiseur of de omstanders,
in vreemde talen spreekt 2). Indien dit werkelijk
zoo ware, dan is het wel wonderbaar, dat de mag-.
netiseur eene gave overdraagt, om in talen te spreken, welke hij zelf menigmaal niet bezit. Als men
echter dit verschijnsel naauwkeuriger gadeslaat, en
eene meer getrouwe opmerking en zekerder ervaring
volgt, dan valt ook hier het eigenlijke wonder weg,
en het ongewone en wonderbare is gelegen in het
eigen geestelijk vermogen des menschen.
Mij is ook wel voorgekomen, dat helderzienden
in eene, gelurende het waken ongebruikelijke taal,
1) t. a. pl.231.
2) S. 200.
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somtijds tamelijk gemakkelijk, maar dan weder slechts
in enkele woorden of gezegden zich onderhielden.
Maar geen enkele maal heb ik eene taal gehoord,
van welke zij wakend of althans in de jeugd geheel
geene kennis gehad hadden, en ik heb van de meest
ervarene, mij bekende, geneesheeren zoo iets ook ge heel niet gehoord. Werpen wij nu eenen kritischen
blik op de verhalen van zulke gevallen, die van geloofwaardige schrijvers worden medegedeeld, dan valt
ook dáár alle wonder weg. Bij de meesten toch wvaren het slechts enkele woorden, verzen en spreuken
uit dichters, enz., en geene voortgezette rede ; bij
anderen was het vreemde spreken steeds in eene
taal, waarvan het bij onderzoek bleek, dat zij althans in de jeugd iets hadden geleerd. Nooit konde men met zekerheid beweren, dat zij er geheel
Spraken zij daarenboven
niets van hadden geweten.
stellig in eene voor ieder onverstaanbare taal, wie
wil dan bewijzen, dat dit eene oude, of oorspronkelijke taal is, (enkele geluiden en zinnebeelden
uitgenomen) en niet veeleer eene nieuwe door hen
zelven uitgevondene, die de slaapredenaar dan toch
altijd alleen spreekt. Dat er in ziekten, bij koortsen, ijlhoofdigheid , zenuwongesteldheden , en bepaald
in den tijd der heksenprocessen dergelijke verschijnselen zich hebben geopenbaard, is bekend, maar ook
daar is de toedragt der zaak geheel dezelfde.
Treden toch in deze geëxalteerde toestanden alle
zielskrachten in versterkte mate te voorschijn ; komt
het voorleden levendiger in de herinnering terug, zelfs
lang vergeten zaken; worden deze door de levendigheid der verbeelding nieuw opgesierd en hervormd,
zoo als dit bij het slaapwaken en andere dergelijke
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abnorme toestanden hot geval is , dan lost 'zich het
wonder van zelf op , en er is evenmin een vreemde
bovenzinnelijke invloed daarbij in het spel, als dat
de slaapredenaar eene nieuwe bovenzinnelijke vatbaarheid des geestes zoude hebben ontvangen. Verondersteld, dat de helderzienden even goed, als in andere daadzaken van het verledene, even goed als in
de gezindheden en gedachten der menschen, ook
in de taal van oorspronkelijke natiën, of van een
vreemd volk hunnen blik vermogten te werpen, dan
zoude men toch zulk een vermogen slechts tot den
inhoud en den zin van die talen mogen uitstrekken,
maar niet tot de. wijze der uitspraak zelve, dewijl
deze eene zuivere conventioneele, door uitwendige
overeenstemming bepaalde vorm is, die eerst gehoord
of geleerd moet worden. Want het spreken is eene
technische vaardigheid, even zoo wel als het spelen
op een instrument, en al wie zich in eenige landstaal niet althans, wat de elementen betreft, in de
uitspraak geoefend heeft, die is zelfs niet in staat
zulk eene taal na te spreken, laat staan onmiddelijk
vaardig zich daarin uit te drukken. Evenmin als iemand een muzijkstuk eenen anderen kan naspelen,
die zich deze vaardigheid door oefening niet heeft
verworven. Een musicaal genie zal nieuwe scheppingen daarstellen, zal door anderen uitgevoerde muzijkstukken welligt, na ze eens gehoord te hebben,
in zich opnemen, maar het zal dezelve slechts op
zijne wijze en op zijn instrument kunnen naspelen,
en op geen ander, waarop hetzelve nooit geoefend
is. Eveneens gaat het met het spreken toe. De
spraakorganen zijn instrumenten, die over het algemeen in spreken en in het bijzonder in elke volkstaal
15*
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moeten worden geoefend. Indien dit anders ware,
dan zoude hetzelfde zich zeker ook wel eens in andere
toestanden van het leven van den inwendigen genius,
in droomen of ziekten hebben geopenbaard, maar
daarvan is mij geen voorbeeld bekend. De zin of
inhoud der aanschouwingen zullen de helderzienden
echter altijd, of in hunne moedertaal, of althans in
eene, wat de elementen betreft, hun bekende taal
openbaren, en de toehoorders zullen hen ook alleen
op deze wijze verstaan; anders toch zoude men
hen niet voor geinspireerde helderzienden, maar voor
waanzinnig houden, even als zulks ook den Apostelen wedervoer op liet Pinksterfeest van zoodanigen,
die hen niet verstonden, en die daarover spotteden,
en zeiden: » zij zijn vol zoeten wijns." Hand. 2.

§ 256.
Ilet B*jbelsch spreken in vreemde talen.
Die plaats in de Handelingen van het zoogenaamde
spreken in talen of tongen heeft de uitleggers veel
te doen gegeven. Sommigen willen al het wonderbare om deszelfs onbegrijpelijkheid verwerpen, of
Anderen
als poëtische geestvervoering voorstellen.
echter verstonden onder het yAd owa Aa v een
spreken in vreemde landtalen, en namen het aan als
het wonder van alle wonderen. Indien men echter
niet bij het eenvoudige woord met tongen spreken
blijft staan, maar ziet op den zin en den inhoud, als
mede op den geschiedkundigen en oorzakelijken zamenhang van hetzelve, dan zal zich het geheele raadsel juist zoo opiossen, als lhet in de vorige § is aan-
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geduid. Om ons hier aan geene verdraaijing schuldig te maken of gedwongene verklaring, willen wij
geheel bij het verhaal ons blijven bepalen, en dan
nog de uitlegging van den Apostel PAULus I Cor. 14
te hulp roepen. Men leest namelijk, dat zij op het
Pinksterfeest eendragtig zamen waren, toen van den
hemel snellijk het bruischen van een' geweldig gedreven wind het huis vervulde, en zij vol werden des
Heiligen geestes. Zij begonnen te prediken , naar dat
de geest hun gaf uit te spreken. Men zag de tongen verdeeld, als waren zij vurige tongen. De zamenstroomende menigte was verbaasd, want ieder hoorde hen
in zijne eigene tale spreken. Er waren toen Joden
te Jeruzalem wonende, godvreezende mannen uit allerlei volkeren , die onder den hemel zijn. De zaamZijn deze
gevloeiden ontzetteden zich en zeiden:
en hoe
?
spreken
daar
die
» niet allen uit Gallilea,
» hooren wij dan een iegelijk van hen in de taal,
» waarin wij geboren zijn. Parthers, Meders en Ela» miten, inwoners va Mesopotamie, Judea, Phrygie
Sen Pamphylie, Egypte en aan de einden van Ly» bie, dat bij Cyrene ligt, uitlanders van Rome ,Jo» den en Jodegenooten, Cretensers en Arabieren, wij
» hooren hen allen in onze taal de groote daden Gods
» spreken." En terwijl zij zich allen ontzetteden, en
verward tot elkander zeiden: ~>wat wil toch dit
zijn?" trad PETRUS op aan het hoofd der elve en
sprak tot hen, dat zij niet dronken waren; en wat
daar door jRzus verkondigd en met hem was geschied. Toen zij dit nu hoorden, werden zij getrofwat zullen wij
fen tot in hunne harten en zeiden:
» doen ?" en PETRUS zeide: » bekeert u, laat u doo» pen in den naam van JEZUs, want u en uwen kin-
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» deren komt de belofte toe, en allen, die daar verre
» zijn, zoo velen onze God er toe roepen zal!"
Duidelijk is hier uitgesproken, dat zij eene goddelijke inspiratie hadden, toen zij in den gebede eendragtig zamen waren. Het wonderbare is echter, dat
zij begonnen te prediken, niet gelijk zij anders gewoon waren te spreken, maar zoo als hun de geest
ingaf, en wel in vreemde talen. Het prediken in
godsdienstige verrukking is geen wonder, en men
neemt het ook daarvoor niet, maar het spreken in
vreemde talen! Bij nadere beschouwing vinden wij
ook hierin geen zoo groot wonder, want dat een ieder zijne taal hoorde, hoewel dáár verscheidene landen worden opgenoemd, dit zal ons weldra begrijpelijk worden. Vooreerst toch zegt PETRUS duidelijk:
dat er Joden en Jodegenooten waren uit allerlei volken, die onder den hemel zijn, die te Jeruzalem
woonden, eveneens dat deze de zaamgevloeide schare
was, IIz. 39. Dat de Joden elkander zullen hebben
verstaan , hoewel dan ook in dialekten naar verschillende landen van elkander afwijkende, laat zich wel
niet betwijfelen. De Joden van de verschillendste
landen verstaan elkander, ook als hunne landstalen
geheel niets gemeens hebben, ook nog heden ten
dage op eene wijze, die bij andere volken geene
plaats heeft. De Duitsche, Poolsche, Russische,
Fransche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche, ja
de Turksche en Aziatische Jood verstaat den ander,
zij mogen elkander aantreffen, waar zij willen. De
Joden zijn ook het eenige volk der aarde, hetwelk
vreemde talen vooral van aangrenzende landen of
zulke volken aanleert, met welke zij in verkeer staan;
zij zijn meestal de eenige tolken voor vreemden en

--

231

-

in dit opzigt eene groote weldaad. Verder hebben
wij gezien, dat het spreken in eene ongewone taal
bij de verrukking een meermalen voorkomend versclijnsel is. De verrukte spreekt de taal zijner jeugd
of van een vreemd land, hetwelk hij niet doet in
wakenden toestand, al naar hem de genius ingeeft.
Maar nu de verscheidenheid van de vele landen, die
opgenoemd zijn ? Hoe konden daar zoo vele talen
gesproken worden ? Alle de opgenoemde landen zijn
zamenhangende en in naauwe verbindtenis staande
provinciën van West-Azie en wat aangrenzend is,
als Creta, Arabiën en Egypten , waarbij alleen de
uitlandsche Romeinen eene uitzondering maken. Dat
alle ddze provinciën eene verwante stamtaal hadden,
is bekend. De Apostelen hebben ook later overal in
die provinciën rondgereisd, om het Evangelie te prediken, en men heeft verder niets wonderbaars meer
gehoord, hetwelk bij het verstaan der talen zoude
zijn voorgevallen. Ook weten wij , dat Judea eene
Romeinsche provincie was, en uitdrukkelijk staat het
tusschen -Rome en Creta midden in de opgesomde
landen »joden en jodegenooten." Verondersteld daarenboven, dat er werkelijk vreemdelingen, die geene
Joden waren, bij geweest zijn, schoon daarvan niets
vernield staat, het is dan wel met grootere waarschijnlijkheid aan te nemen , dat deze zich in het algemeen wel met de Joden zullen verstaan hebben, dan
dat zij zonder alle begrip van hunne taal omgang met
hen zouden gehad hebben. De Joden zouden zelf zulke
in landaard en spraak vreemde menschen bezwaarlijk
in hunne kringen hebben opgenomen. De vreemde
naar Jeruzalem gekomene Joden , die niet wisten, wat
daar voorgevallen was, moesten niet minder verbaasd
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zijn, hier op eenmaal zulke ongewone dingen te hooren. Zij konden zich ligt ontzetten, in verwarring
geraken en zeggen: » Wat wil toch dat zijn ? zij
>zijn vol zoeten wijns !" tot dat PETRUS met do elve
hun de zaken had uitgeleid, en hetgeen daar voorgevallen was.
De verdeeling der tongen, als of zij vurig wa%ren, zal men wel niet zoo letterlijk hebben op te
vatten, daar bovendien de Hebreeuwsche stamwoorden
eene zeer veelzijdige beteekenis hebben. Wij behoeven ons de tongen niet voor te stellen als in twee
deelen gespleten, want het vuur is veel eer het
zinnebeeld van gemakkelijkheid en van het overtuigend en wegslepend woord. Wil men het letterlijk
opvatten, dan ware bij de levendigheid der rede van
die verrukten een lichten juist niets ongehoords, zoo
als wij reeds gezien hebben. Doch men behoeft
ook het objectief vuur op de hoofden der sprekers
niet af te scheiden van de subjectieve voorstelling der
bij den geweldigen wind en het bruischen zich ontzettende hoorders.
Nemen wij nu daarenboven in aanmerking, wat
PrLULU van het spreken in talen en het regte gebruik
dezer gave leert, dan zal niemand deze uillegging
van gezochtheid beschuldigen. Wij lezen daaáár in
het bovendien leerrijk 14de hoofddeel van den 1 br.
aan de Corintihërs van het spreken in talen , dat het
eene spraak in godsdienstige verrukking is. » Want
» die eene [vreemde] tale spreekt, spreekt den men» schen niet, maar Gode. Want niemand verstaat
» het, doch met den geest spreekt hij verborgenhe,den.
Die eene [vreemde] tale spreekt, sticht zich
»,zelven , maar die profeteert, sticht de gemeente."
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PAULUS houdt derhalve het spreken in talen voor
een gesprek met God. » Ik wil wel, dat gij allen in
» [vreemde] talen spreekt, maar meer, dat gij pro» feteert. Want die profeteert, is meerder dan die
» [vreemde] talen spreekt, tenzij dat hij het uit» legge , opdat de gemeente stichting mag ontvangen."
Verrukking derhalve alleen, zonder profetie
en uitlegging, wordt door

PAULUS

zoo hoog niet aan-

geslagen, want terstond laat hij er op volgen, vs.
6: » En nu broeders, indiea ik tot u kwame en
» sprake [vreemde] talen, wat nuttigheid zoude ik u
» doen, zoo ik tot u niet sprake, of in openbaring,
» of in kennis, of in propfetie of in leering." En
vs. 9: « Alzoo ook gijlieden, indien gij niet door
» de taal eene duidelijke reden geeft, hoe zal ver» staan worden hetgeen gesproken wordt ? Want gij
» zult zijn, als die in de lucht spreekt." vs. 12:
» Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zoo
» zal ik hem, die spreekt, barbaarsch zijn, en hij die
» spreekt zal mij barbaarsch (onverstaanbaar) zijn."
vs. 13, 14: a»Daarom die in eene [vreemde] taal
» spreekt, die biddé, dat hij het mag uitleggen.
» Want indien ik in eene [vreemde] taal bid, mijn
, geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos."
De verrukking verwerpt

PAULUs

niet, en het spre-

ken met God is iets zeer schoons, gelijk hij zelf dit
voorregt menigmaal deelachtig was, maar zij is niets
in vergelijking met de mededeeling der goddelijke
waarheden aan andere menschen. » Ik dank mijnen
God," zegt de Apostel, vs. 18, 19,
dat ik meer
» [vreemde] talen spreek, dan gij allen. Maar ik wil
>in de gemeente liever vijf woorden spreken met mijn
» verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen,
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» dan tienduizend in eene [vreemde] tale. Zoo dan"
vs. 22-32, » de [vreemde] talen zijn tot een tee» ken niet dengenen, die gelooven, mnaar den onge» loovigen. En de profetie niet den ongeloovigen,
» maar dengenen, die gelooven. Indien dan de geheele
» gemeente bijeen vergaderd ware en zij allen in
» vreemde talen spraken, en eenige ongeleerde of on» geloovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat
» gij uitzinnig waart? Maar indien zij alle profe» teerden, en een ongeloovige of ongeleerde inkwame,
»>die wordt van allen overtuigd, hij wordt van allen
» geoordeeld, alzoo worden de verborgene dingen zijns
» harten openbaar, en alzoo vallende op zijn aange" zigt, zal hij God aanbidden en verkondigen, dat
» God waarlijk onder u is. Wanneer gij zamen komt
»broeders! een iegelijk van u, heeft hij een psalm,
» heeft hij eene leere, heeft hij eene vreemde tale,
» heeft hij eene openbaring, heeft hij eene uitleg» ging, laat alle dingen tot stichting geschieden ; zoo
» iemand eene [vreemde] tale spreekt, dat het door
» twee of ten meeste drie geschiedde, en bij beur>ten en dat één het uitlegge. Maar indien daar geen
»uitlegger is, dat hij zwijge'in de gemeente, doch
» dat hij. tot zich zelven spreke en tot God. Dat
» twee of drie profeten spreken en dat de anderen
» oordeelen. Doch indien eenen anderen, die daar
» zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge.
» Want gij kunt allen, de een na den ander, profete.
» ren, opdat zij allen leeren en allen'getroost wor» den. En de geesten der profeten zijn den profe» ten onderworpen."

--

235 -

S

257.

De taal draagt het geesfeljk vermogen over.
Openbaart de taal den redelijken inhoud des
geestes, zij draagt ook het vermogen des geestes
over. » In den beginne was het woord en het woord
» was bij God, en alle dingen zijn door hetzelve ge» maakt, die gemaakt zijn."
Joh. 1. » Is mijn
» woord niet als een vuur, spreekt Jehova , en als
» en hamer, die een steenrots te morzel slaat?" Jer.
23: 29. » Het woord Gods is levendig en krach» tig en scherper, dan een tweesnijdend scherp
» zwaard! Hebr. 4: 12. Neemt den helm der za» ligheid, en het zwaard des geestes, hetwelk is
» Gods Woord." Eph. 6: 17.
De werkende geest ligt in het woord, en werkt
slechts in het woord voort, alle vleesch is gras
, en alle heerlijkheid des menschen als een bloem des
» velds, het gras verdort en de bloem valt af, maar
» het woord des Hleeren, het ware woord des geestes,
»zal niet vergaan, maar blijft in eeuwigheid." Al
wie werken en leven, of door het leven werken wil,
die kan het slechts door de openbaring zijnes geestes
in woorden. Daarom ligt er reeds van zelf iets magisch in het woord. Het gesproken woord heeft iets
scheppends in zich, het werkt onverdelgbaar voort,
want het werkt van geest onmiddelijk tot geest. Karakters en schrift maken nooit eenen blijvenden indruk, zoo als het gesproken woord, en zijn vergankelijk, maar het woord leeft voort als levende geest.
CHRISTUS heeft niets geschreven,
zelfs geenen brief,
of althans hielden de Apostelen dit niet van zoo groot
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belang, om er melding van te maken. Maar zijn
woord des levens en van den waarachtigen geest
werkte magisch niet alleen op zijne tijdgenooten,
maar het leeft voort en werkt onverdelgbaar tot in
alle eeuwigheid.
Dit magische van de scheppende kracht des geestes is het ook, waardoor de wil naar buiten werkt.
Maar gelijk de geest des menschen eigenlijk altijd
zich in eenen droom en slechts halfbewusten toestand bevindt en niet regt weet, wiens geestes kind
hij is, zoo drijft hij ook zoo dikwijls zijn onzinnig
spel door verkeerde krachten en tot verkeerde doeleinden, in bezweringsformules, in betooveren en onttooveren. Hij vermag zonder kracht van wil zijn
woord de regte energie niet mede te deelen, of zijn
woord heeft geenen geestelijken inhoud en is gelijk
aan eene luidende schel en een klinkend metaal.
Bezint zich nu echter de geest en legt hij eene meer
intensieve kracht in zijnen wil, dan zien wij (vergel.
§ 245-250), wat zij vermag en is.
In het gesproken woord ligt buiten twijfel eene
bovennatuurlijke kracht; daarom werkt het ook op
bovennatuurlijke wijze en trots alle natuurlijke hinderpalen. Wie zal, die zich regt bezint, in Gods
woord de almagt niet zien, waardoor alle dingen
gemaakt zijn, dat als een vuur kan werken en de
rotsen vermorselen ? Wie zal in het levend woord
Gods, dat vleesch geworden is, onder ons gewoond
heeft en gewerkt, de waarheid niet erkennen en het
leven, dat zalig maakt? Wie zal de kracht loochenen, waarmede JEZUS en zijne jongeren onmiddelijk,
zonder:natuurlijke middelen, den valschen geest van
leugen en wanorde uitdreven en den zieke gezond
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maakten ? Wie durft zeggen, dat deze kracht nog
steeds dezelfde werkingen voortbrengt, waar dezelfde
geest in wil leven ? Wie twijfelt, of de mensch kan
door op te staan uit den zinnelijken dagdroom der
begeerlijkheden tot een geestelijk ontwaken, door
geestelijke wedergeboorte, door bidden en vasten zijn
geloof en zijnen wil op bovennatuurlijke wijze versterken ? Al naar gelang de mensch een knecht der natuur of een dienaar Gods is, zal hij zijne sterkte toonen. In het eerste geval is hij aarde en stof, Gen.
18: 27, een vlugtig blad of dorre halm, een worm
en made, Job 25: 6, een niets en enkel ijdelheid,
Ps. 39: 6. In het ander geval is hij niet zich zelven een Heer, hij heeft niets van zich zelve, dewijl
het God hem genadig verleent, Gen. 33: 11. Hij
werkt in Gods kracht en naam, die een koning is
op de gansche aarde, Ps. 8: 2; die verborgene dingen kan openbaren, Dan. 2: 47; die zijne zon is
en zijn schild, Ps. 84: 12; zijn loflied en zijne
sterkte, Jes. 12: 2; die geen God is der dooden,
maar der levenden, Luc. 20: 38; die magtig is in
den zwakken, zijne geloovigen uitredt en in hen
werkt, beide het willen en het werken, Phil. 2:13;
die groote dingen doet, welke men niet doorzoeken
kan, wonderen, die men niet kan tellen, Job 5: 9.

§ 258.
Natuurkundige merkwaardigheden in de verrigtingen der zinnen by helderzienden.
Behalve deze hoogste geestelijke levensopenbaringen van het helderzien, bezitten wij aan den tegen-
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overgestelden kant in het natuurlijk leven eenige
merkwaardigheden, welke wij niet stilzwijgend mogen voorbijgaan. Daartoe behooren voornamelijk de
veranderde zinsverrigtingen in den magnetischen slaap,
het poolverplaatsen en het zoogenaamde vicariaat der
zinnen.
Het waarnemingsvermogen heeft in den magnetischen slaap met veranderde verhoudingen der zinnen
plaats, even als in den droom. Want de uitwendige
zinnen sluiten zich steeds vaster en de slapende neemt
waar door het intensief versterkt algemeen gevoel,
hetwelk alle zintuigen in zich opneemt en concentreert, of zij ontvangt indrukken der zinnen op ongewone plaatsen des ligchaams, of ziet ook soms
zelfs door middel van den magnetiseur.
( 259.
Veranderde insverrigtingen op de oppervlakte
der geheele huid.
In den slaap rusten de uitwendige zintuigen. Deze
zijn echter slechts het peripherisch eindpunt van den
geheelen ondeelbaren zin, welke als inwendige zin
thans door de geestelijke werkzaamheid der phantasie
levendiger ontwaakt, dewijl namelijk niet de geheele
zin, maar slechts de uitwendige en individuele polariteit van denzelven inslaapt, en dewijl het uitwendig zinsorgaan op zich zelve nooit aanschouwt , maar
slechts middel en tusschenlid is, om de buitenwereld
naar binnen over te buigen. Deze opgehevene uitwendige polariteit kan echter, uit hoofde van de oneindige verwikkeling der zenuwen op een ander or-
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gaan worden overgedragen, hetwelk dan de plaats
van liet eerste als overbrenger tot den inwendigen zin
bekleedt, zoo als zulke polariteitsverwisseling van
organische werkzaamheden in den slaap en in ziekten
Dewijl nu
over het algemeen dikwijls voorkomen.
op de huid de gevoelszenuwen op eene zoo oneindige
wijze zich vertakken, kan ook de huid', als de eenheid, die alle organen bekleedt, als het orgaan van
het uitwendig algemeen gevoel, ook de verrigting van
eenen uitwendigen zin poolsgewijze overnemen, en
het te voren donker algemeen gevoel kan op zekere
plaats der oppervlakte thans eene afzonderlijke beHet donkere lagere
paalde zinsverrigting verkrijgen.
gevoelsleven van de huid wordt opgeheven, al naar
gelang de polariteiten van de afzonderlijke zinnen op
de huid zich meer plaatselijk zamentrekken, de indrukken bepaalder waargenomen en tot bewustheid
verheven worden.
Overigens blijft de zin nog lang
duister en algemeen, en die bewonderde bijzondere
zin op ongewone plaatsen des ligchaamns komt bij
de meesten in getal niet voor den dag. Daarom zeggen de slaapwakenden ook, als de zin, die algemeene klaarheid verkrijgt, dat zij zien en hooren, niet
met de oogen en de ooren, maar als het ware met
geheel het ligehaam.
De patiente van WIENHOLT
zeide, dat zij zag, zoo als men in den droom ziet,
en de helderziende van BEINEKE, dat zij alles gadesloeg, wat haar voorkwam, maar niet met de oogen,
doch dat haar het gevoel bijzonder te stade kwam,
dat zeer fijn was.
Als nu echter de zintuigen poolsgewijze op ongewone ligchaamsplaatsen voorkomen, b. v. aan de handen of de voeten , op het hoofd , aan de vingertoppen ,
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of ift de maagkuil, dan is het waarschijnlijk, dat de
zinszenuwen der huid, die dan als uitwendige polariteiten van de inwendige zinnen krachtiger worden, niet juist op dezelfde wijze de uitwendige zinsvoorwerpen gewaar worden en opnemen, als de eigendommelijke organen, b. v. het licht niet even als
het oog; de toonen niet even als het oor, - dewijl
elke individuele vorm en organisatie deszelfs individuele verrigting heeft. Maar dit is ook de hoofdzaak
niet, want de eigenlijke ondeelbare zenuw van den
zin, welks hoofdstam in de hersenen is, en die slechts
door middel van enkele takken met de uitwendige
organen zamenhangt, vormt in zich den van buiten
komenden indruk als beeld steeds op even vreemde
wijze. Door middel van de nieuw ontstane polariteitsverhouding wordt de uitwendige indruk naar het censoriurn commune - den inwendigen zin l- heengeleid, en daar buigt zich die indruk op het bedoelde
bijzondere orgaan terug; de invloed van het licht
als een beeld der aanschouwing, - van den klank
als gehoorbeeld; van de riekstof als reuk enz. Er
behoeft dus niet juist een zien of hooren door middel der huid plaats te hebben, maar een enkel' notitie nemen, zoo als KLUGE het zeer juist uitdrukt.
Dezelfde optische wetten als bij het zien met opene
oogen, gelden hier niet meer, maar de geheele levensopenbaring is eene veranderde , en het waarnemen
geschiedt thans meer door het zelflichten van den zin
in het algemeen, dan door eene regelmatigheid van
de uitwendige organisatie, hetgeen reeds door het
lezen van toegesloten brieven wordt bevestigd.
i
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260.

De koogere zinsverrigtingen gaan nooit uit van
de zenuwknoopen.
Men pleegt de zinsverrigtingen op die ongewonc
plaatsen des ligchaams , volgens de kwalijk begrepene
leer van REIL, over de halve leiding en de verhouding van het klierstelsel tot de hersenen, aan dat
klierstelsel toe te schrijven , en niet aan de werkzaamheid van hersenen of hersenzenuwen. Men beweert
namelijk: » dat in den slaap de hersenen en zenuwknoopen derzelver polariteiten verwisselen, dat de hersenen hare verrigtingen aan het laatste overdragen,
en dat dus ook de zinsverrigtingen in den slaap derwaarts verplaatst worden." Reeds boven heb ik opgemerkt, dat in den slaap geene verwisseling van de
werkzaamheden der hersenen en van het zenuwknoopstelsel plaats heeft; dat de werkzaamheid van het
laatste in den slaap niet veranderd noch vermeerderd
is; dat de hersenen derzelver positieve heerschappij
en eigendommelijke verrigtingen aan de zenuwen niet
overdragen en in geene ondergeschikte betrekking treden. Ik beweer derhalve tevens, dat de hoogere
zinsverrigtingen nooit van de zenuwknoopen uitgaan,
maar steeds door middel van de eigendommelijke
wcrktuigen der verbeeldingskracht van de hersenen,
en door middel van derzelver zenuwen, die tot de
uiterste deelen zich uitstrekken, bewerkstelligd worden. Zoodat derhalve die zoogenoemde buik- en
zenuwknooptheorie tot de physiologische ongerijmdheden behoort.
De geest van den mensch bewerkt en openbaart
II.
16
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als denkend wezen deszelfs eigendommelijke levensopenbaringen door individuëele bepaalde organen, en
niet nu eens door deze, dan weder door gene ligchaamsdeelen. Deze bepaalde organen van den geest,
waardoor hij met de buitenwereld in zelfbewuste betrekking treed t, zijn in het algemeen de hersenen en
in het bijzonder de organen van den zin en den wil,
welke naar binnen, als deelen van het middenpunt,
naar buiten, als peripherische einden, een onafscheidelijk geheel uitmaken. - De natuur van het zenuwknoopstelsel is de tegenovergestelde negatieve polariteit van de hersenen, en behoort tot den zuiver plastischen werkkring van het voedingstelsel, waarin geene
eigenlijke zinswerkzaamheid immer plaats vindt, er
op zijn hoogst alleen eene onbewuste of ongeregeldt
bevinding des levens wordt waargenomen. Noch ir
den slaap, noch in wakenden toestand bestaat ei
tusschen hersenen en zenuwknoopen eene verwisseling
van verrigtingen, dewijl beide eene geheel verschillende organisatie hebben. Daarenboven bestaat er ir
het geheele dierenrijk, zonder hersenen, met enkelh
zenuwknoopen, geene hoogere zinswerkzaamnheid. Er
derhalve is er geen grond yan regt, om aan het ze.
nuwknoopstelsel ooit eenige zinswerkzaamheid, var
welken aard ook, toe te schrijven.
Nu komen echter in enkele gevallen, bij het mag.
netisch slaapwaken, in den omtrek der maag, waarir
misschien wel de reden van genoemde buik- en ze.
nuwknooptheorie mag gelegen zijn, of nog veel menigvuldiger op andere plaatsen van de huid, vooral
waar de voornaamste kenbare werkingen der polari
teit plaats hebben, verrigtingen van den zin te voor.
schijn. Zulks heeft b. v. plaats aan de toppen var
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de vingeren, aan de teenen, de ellebogen en vooral
aan het hoofd, volgens WOLFART het menigvuldigst
op de kruin of aan het voorhoofd, waar nergens zenuwknoopen, maar alleen hersenzenuwen zich bevinden.
Derhalve moet dit verschijnsel van eenen
anderen grond, welke aan al deze deelen gemeen is,
zijn' oorsprong ontleenen, en deze is de polariteitsverwisseling van de zinswerkzaamheid aan de peripherische einden van de naar de uiterste deelen gaanDeze polariteitsverde hersenzenuwen der zinnen.
wisseling, veroorzaakt door ongeregelde en ontstemde werking, kan van wege de oneindige vertakking
en wederzijdsche inmonding (amostomosis) ligtelijk op
eenige uitwendige plaats geschieden, en daar kunnen
zich dan meerdere zinnen te gelijk vereenigen, als
die zenuwvertakkingen als geleidende leden te gelijk
met inwendige stammen van de zinszenuwen te voorschijn treden, terwijl de enkele uitwendige zintuigen
geheel werkeloos rusten. Zoo vermeldt RALLER, dat
zeker iemand zoo gevoelig was, dat alle de organen
van zijn ligchaam als het ware oor waren. De slaapwakende verkrijgt zijne kennis van de uitwendige zinnelijke wereld daardoor, dat het algemeen gevoel
of eenige plaats op de oppervlakte des ligchaams aangedaan wordt, en dat deze aandoening zich naar de
inwendige polariteit voortplant, alwaar zij dan aan de
daaraan beantwoordende zenuwen van de zinnen als
Door middel van zulk eene
terugkaatsing voorkomt.
verwisseling van polariteit kan ook de inwendige aandoening, b. v. het beeld der phantasie, zich naar
buiten weerkaatsen, en even als de slapende met de
oogen meent te zien en met de ooren te hooren, zoo
kan hij gelooven, dat hij dit zelfde met de maag, de
16*
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kruin of de vingertoppen doet. Om te zien en te
hooren, daartoe zijn buitendien reeds de opzettelijk
daarvoor gevormde zenuwen niet genoeg , zelfs de
uitwendige zinnen niet, want tot zien en hooren
moeten de geheele, zich daartoe eigenende zinsorganen voorhanden zijn. En even als het oog niet ziet
en het oor niet hoort , maar de geest, door middel
van de inwendige levendigheid van de hersenorganen ,
zoo zien ook de kruin, het voorhoofd, de omtrek
van de maag niet en nog minder de zenuwknoopen,
die met geen zinsorgaan iets gemeens hebben, en
zelfs geene zinspolariteit met de hersenen kunnen
Want de zenuwknoopen met derzelver
uitmaken.
verwikkelingen zijn isolatoren van alle hoogere zinswerkzaamheid; zij staan met de hersenen in geene
directe en derhalve ook geene polare betrekking,
en alle derzelver werkzaamheden zijn van eenen onbewusten aard. liet eigenlijk leven en de zetel
van de zenuwknoopen en derzelver vertakking bestaat in onmiddelijke gewaarwording en beweging van
den inwendigen prikkel van het vormende levensproces, welke nooit tot de helderheid van een beeld
der voorstelling komt, en dus ook met de zinnen
alleen door middel van het sympatisch zenuwstelsel
in aanraking komt. De bewegingszenuwen van genoemde knoopen zijn slechts de voorwaarden van de
werkzaamheid van het vaatstelsel, de automatische bewveging der ingewanden en der vaten, en
de gewaarwordings-zenuwen zijn dus zoo plaatselijk
in enkele middenpunten afgesloten, dat hindernissen
en verstoringen niet zoo spoedig eene zich verder
Strekt zich nu
uitbreidende werking uitoefenen.
echter eene verstoring of ontsteking desniettegenstaan-
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de verder uit. dan verwijdt zich ook de gewaarwording van het gevoel en plant zich des noods door
middel van het sympatisch stelsel tot in de hersenen
voort, om aldaar de werkzaamheid des geestes op te
wekken. Dan echter zoekt deze eerst langs eenen
omweg, door middel van de zins- en willekeurige
bewegingsorganen , de plaatsen der aangedane zenuwknoopen ter hcerstelling op, hoewel deze, wegens de
knoestige inrigting dier zenuwen, zeer moeijelijk te
treffen en juist op te geven zijn. Wil men dan toch
eene diepere, tegen de hersenen overstaande polariteit der zinnen aannemen , het is dan zonder twijfel
veel zekerder, als men deze aan de rondzwervende en
aan de iniddenrifstenuwen toeschrijft, die van stralende natuur met de hersenen in onmiddelijke betrekking staan en ook meer verwant zijn aan het
zinsstelsel. Deze beide zenuwen hebben hare uiterste stralende uitbreiding in den omtrek van den hartkuil. Als dus in den omtrek der maag zinsverrigtingen worden waargenomen, dan zijn deze even zoo
weinig aan de diep liggende zonnevlccht in den onderbuik toe te schrijven, als die verrigtingen aan de
met hersenzenuwen alleen voorziene vingertoppen;
maar zij ontlcenen derzelver oorsprong alleen van de
uitwendige gevoels- en huidzenuwen, die van de hersenen ontspruiten. Deze zenuwen toch zijn de directe
peripherische polariteit van het inwendig gemeenschappelijk gevoel, en lijzonder van den gezigtszin.
Wij gelooven derhalve, dat liet vormend en voedend
knoopstelsel nooit de hoogere natuur van het hersenleven kan aannemen. En aldus is ook de vierde stelling in § 221 over het vicariaat van de zintuigen en
derzelver poolverplaatsing geregtraardigd.
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S 261.
Het zien van de inwendige deelen , en de

naauwheurige opgaaf des tizds bj
ziekteverschijnselen.
Bet zien van voorwerpen met gesloten oogen en
het zien van de binnenste deelen van het ligchaam is
nu dan ook wel niet moeijelijk meer te verklaren.
De helderziende kan , bij de verplaatste polariteit der
zintuigen, al waren ook de uitwendige zintuigen noodig, niets meer zien, of men dezelve omzwachtelt of
niet. Het is, of de geleerden in hun ongeloof en
hunnen schrik voor bedrog vergeten, dat zelfs mINERVA aan TIRESIAS de gave der profetie niet ontnemen konde, toen zij hem het licht zijner oogen
ontnam. De inwendige verstoringen van het sensorium
commune planten zich het eerst en natuurlijk door
middel van het sympatisch zenuwstelsel voort en deelen zich als terugkaatsend aan de hersenen mede. De
wakkere geest zal gewis van uit de hersenen die stoornis ligter opmerken, dan die, welke andere vreemde,
buiten het ligehaam gelegene voorwerpen kunnen veroorzaken, en wel zonder de uitwendige zintuigen,
die dezelve daartoe ook niet van dienst zouden zijn.
De betuigingen van helderzienden, dat zij de zieke
deelen donker en wegens ophooping van belemmerende sappen, of uithoofde van bederf ondoorzigtbaar
waarnemen, dat zij echter in de gezonde, die zij
naar hunne inrigting en toestand opgeven, zelfs den
omloop der sappen opmerken, is inderdaad minder
wonderbaar, dan het verzien in den tijd en de ruimte.

Dit is nogtans geene regelmatige uitwerking van het
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helderzien, en heeft in het algemeen slechts zelden
plaats, en als zij ook de zetel en oorzaak der ziekte
menigmalen weten optegeven, toch hebben zij doorgaans geen ibepaald denkbeeld, somtijds zelfs een
phantastisch droombeeld, en liet is eerst door eigene,
derwaarts gerigte opmerkzaamheid, dat zij het vermogen om waartenemen versterken. En ook dan nog
erkennen zij zelven, dat zij de voorwerpen niet zoo
duidelijk als met de oogen zien.
Merkwaardiger is de naauwkeurige opgaaf van den
tijd aangaande den oorsprong, de verandering , de
perioden en het einde der ziekte, welke doorgaans
op de minuut af uitkomt. Bedenken wij nu echter,
dat alle levenswerkzaamheden in het organismus en
zelfs de ziekten aan bepaalde tijdwetten en perioden onderworpen zijn; dat alle levensharmonie in
eenen evenzeer bepaalden rijtmischen tact, als in eenen bepaalden vorm bestaat; dat iedere organische
ontwikkeling uit derzelver kiem het blad, de bloezem en de vrucht in zekere orde te voorschijn
brengt; waarom zoude dan de vrije geest, door
geene uitwendige zintuigen beperkt, de tijdsbepaling
minder kunnen trefln, dan den bepaalden vorm in de
ruimte ? Herinneren wij ons nog daarenboven, dat
het helderzien een onmiddelijk gewaarworden of zien
is van de objectieve wereld, dan behoeven wij ons
ook verder daarover het hoofd niet te breken, dat
de helderzienden zonder alle nadere berekening en
van elders verworvene kennis der natuurwetten de
zaak zoo juist opgeven, en zelfs toevallige niet uit
den aard der ontwikkeling voortkomende gebeurtenissen voorspellen. En dit komt dan ook met de

-24tsvoorspelling van staatkundige gebeurtenissen en- sterfgevallen geheel overeen.
liet zien en voorspellen van den toestand van andere personen, b. v. van hunnen magnetiseur, die,
als het ware, de' bemiddelaar en het orgaan wordt
van den zin, wordt eveneens uit het gezegde opgehelderd, vooral wanneer men nog in aanmerking
neemt, wat over het rapport en de sympathie reeds
is te berde gebragt ( :76, 177).
, Gelijk de zielen der Goden, zonder oogen, ooren en tong, onder elkander gevoelen, al wat een iegelijk gevoelt, zoo zien ook de zielen der menschen,
terwijl zij 6f in den slaap vrijer van het ligechaam zijn,
bf te voren bewogen en opgewekt, nu zich zelven
vrij bewegen, dingen, welke de met het ligchaain
vermengde zielen niet kunnen aanschouwen. Maar
hoe vele valsche dingen ook, en die ons duister zijn!
Doch ook dit bedrog veroorlooft ons niet, tegen hetgeen waar is, te spreken."
CICERo, de Divinationc.
g 262.

De opgaaf van de behandeling der ziete
door helderzienden.
Gelijk liet zien
zelver krankheden,
der foorvallen uit
terugkaatsing van
hersenen verklaard
in naauw verband

van de inwendige deelen en deralsmede de juiste tijdsbepaling
het sensorium commune en die
hetzelve op de zinsorganen der
worden, even zoo staat hiermede
de opgaaf varn de wijze der be-
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handeling der ziekte en van de middelen ter genezing. Het instinct en de sympathiën zijn versterkt
en uitgebreid. De phantasie is bezig, om het gevoel en de aanschouwing van objectieve voorwerpen
Overal in de nazich zelve te vertegenwoordigen.
tuur heeft eene bepaalde dynamische polariteitsverEn zoo ligt dan ook hier eene
houding plaats.
zekere regelmaat tot grondslag, en is het er ver af,
dat de ziekQ zich bij toeval de geneesmiddelen zoude
voorschrijven, of dat zulks slechts een gevolg zoude
zijn van het rapport met den magnetiseur.
Toeval ,- verschijnsel zonder bepaalde oorzaak, kan het niet zijn, want de voorschriften worden doorgaans systematisch voortgezet, en de geneeswijze
wordt door de gewenschte, voorzegde gevolgen beproefd bevonden. Een overdragen van de kennis van
den magnetiseur kan het evenmin zijn, dewijl hem
geneesmiddelen worden genoemd, van welke hij te
voren niets wist, ja zelfs niet gedroomd heeft, en
hij meermalen de ondervinding maakt van eene hem
geheel onbekende wijze van behandeling. Wij willen de mogelijkheid niet loochenen, dat er somwijlen
toeval en invloed van den geneesheer plaats heeft,
dat alle voorschriften niet regelregt doel treffen ; dat
kunstenarij en overdrijving somtijds slechts hliet voorkomen aannemen van wezenlijk gewigt ; dit alles neemt
echter niet weg, dat inwendige prikkels het aangeboren instinct in den slaap en in ongeregelde toestanden wonderbaar opwekken, zoo als b. v. in de
koortsen bij zenuwvkrankheden, scorbut, zwangerschap, en andere, als wanneer do aandrift der natuur menigmaal met volle zekerheid in datgene, wat
schijnbaar schadelijk is, het heilzame vindt. In den
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magnetischen slaap echter ontwaken die natuurdriften
levendiger, en het blinde instinct en het onklare vermoeden van de betrekkingen tot de uitwendige natuur
wordt door de phantasie opgeklaard. Dan ontdekt de
inwendige zin, wat voor de uitwendige zintuigen verborgen blijft.

§ 263.
Of en in hoever het helderzien een verhoogde
toestand is.
Eindelijk hebben wij nog onzen blik te werpen op
de zeer gewigtige vraag, of het magnetisch helderzien eene ziekte, of het een hoogere, dan wel een
lagere toestand is ? Reeds voerden wij deze vraag aan
in de vorige afdeeling § 118-20. Maar dit onderwerp is met het acht geven alleen op het individu in
zijnen tegenwoordigen toestand niet uitgeput; ook andere betrekkingen zijn in het oog te houden, om een
bepaald oordeel daarop te gronden. Het of en het
hoe hangt van den duur der verschijnsels, deszelfs
rigting en gevolgen af en van deszelfs verhouding tot
den algemeenen geest. Het helderzien is geene ziekte. Het is eene geestelijke openbaring des levens,
en wel eene harmonische, welke voorhanden zijnde
wanklanken oplost en vereffent. Het is geene ziekte,
ook als hetzelve gedurende een geheel leven aanhoudt.
Men moge het een abnorme toestand heeten, dewijl
het in het gewone leven geen plaats vindt, maar een
abnorme toestand is in vergelijking met die der overige menschen ook de profetische gave. Hlet helderzien is ook in zoo ver eene afwijking van den regel,
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als hetzelve, hoewel dan ook als geestelijke toestand
geene ziekte, echter aan ziekelijke organismen zich
openbaart, waarbij men echter verkeerd de uitwerking met de oorzaak verwisselt.
De bewering, dat elk slaapwaken, of dat, alwat
de mensch slapend spreekt en handelt, in vergelijking,
met het uitwendige waken, in het algemeen slechts
een lagere toestand is, een wegzinken op eenen lageren lijdelijken trap van zelfstandigheid , druischt tegen alle ervaring in. Deze toch bewijst veel meer,
dat zoowel de bezonnenheid als de zedelijke reinheid helderder is, dan in wakenden toestand , gelijk
dan ook de vrede der ziel de geheele persoonlijkheid
doordringt en een zeer bepaalde wil zelfstandig naar
buiten werkt. Zeer dikwijls beklagen zich de helderzienden, dat zij wakende dit alles derven; dat hun
dagleven door stompheid van zin en zonden wordt
beneveld; en dat zij wel altijd in genoemden toestand
De verduistering der zinwenschen te verkeeren.
nen, de stramheid der door ziekte bevangen leden,
maken dikwijls op eenmaal plaats voor het heldere
waken en de vrije willekeurige bewegingen. Is dit
geen dieper en levendiger zelf bewustzijn? niet veel
eer een verhoogde, dan een lagere toestand van het
individu? Doch onze vraag heeft niet alleen betrekking op de verhouding van het helderzien tot de
krankheid van het individu, met hetwelk er veelvuldige afwisseling plaats heeft; ook niet alleen op het
waken buiten den slaap, maar op de betrekking van
het helderzien in het algemeen tot den algemeenen
nadenkenden redelijken geest, tot deszelfs gevolgen
en uitwerkingen op het geheele menschelijke leven.
En in dit opzigt hebben wij bij het helderzien nog
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veel gebrekkigs, weifelachtigs, en in het bijzonder
veel, dat lager is, dan de goddelijke inspiratie der
profeten, aangetroffen (§ 128).

§

264.

Zoo lang er nog geene ware geestesverheffing
bestaat,

moet men het helderzien niet
te hoog waarderen.

Uit deze algemeene opmerkingen volgt, dat men
het helderzien ook geene te hooge plaats heeft aan
te wijzen , zoo lang hetzelve slechts in enkele opgèklaarde tusschenpoozingen afwisselt met den strijd
en de stormen des gewonen levens; met ligtzinnigheid en vertwijfeling; met onmagt en krampen, of
zoolang de duistere nacht den helderen dag vervangt,
en de scherpzinnigheid voor de stompheid, het waarzeggen voor de razernij, de deugd voor de leugen
plaats inruimt. IHet ware waken is waakzaamheid;
een ontwaakt zijn van den geest tot kennis van zijn
eigen ik, niet een stuksgewijs schijnwaken, niet een
achtgeven op scherts en spel. De zelfzucht en het
onbeteugeld ik worden door de gestrenge tucht van
den demoed en eene liefdevolle teregtwijzing zeer
moeijelijk overmeesterd, en dit geschiedt op eene
regt verblijdende wijze slechts zeldzaam, zoodat men
zeggen kan: dit is de geheele ongedeelde mensch,
de .geest is volkomen tot zich zelven gekomen en
zich zelven magtig, zoodat vrees en hoop demoed
en overmoed, droefheid en vreugde niet meer van
wind en weder afhangen.
Van zulk een helderzien
komen ons, an PIJTHIA, dc Sybillen en de Brahmanen
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af, tot op het magnetismus toe, slechts weinige
voorbeelden voor. Overal treffen wij een merkelijken
afstand aan van de ware geestverrukking. Velen, ja
de meesten worden vervuld van- en weggesleept door
hunne gezigten, waarin zij vele dingen zien, die
verborgen blijven voor den wakenden zin; maar zij
worden te geweldig in den toov'erkring van hun ongelouterd verlangen rondgesleept, dan dat zij in beoefenende'betrachting het leven onbekommerd achter
zich zouden laten henen gaan. Ook bezitten zij in zich
zelven de energie niet van den wil, om op andere en
hoogere dingen te staren, die niet in het gebied van
hun aardsch bestaan behooren. Zij beschouwen de menschen en zelfs hunne naaste betrekkingen nog met
onverschilligheid, als koude en stomme getuigen, of
staren hen met scherpe blikken aan, om hen een
aanstaand lot te verkondigen , zonder te vermoeden,
dat zij zelven dikwijls nog vroeger dat eigen lot zullen
moeten ondergaan.
Met het oog op deze hoogere
betrekkingen, is het helderzien meestal niets meer,
dan een dwaallicht, waaraan de mensch toevallig is
overgegeven. De helderziende is bevangen indeaanschouwingswijze en de stemming van zijnen tijd en
zijn geslacht, en brengt bij hetzelve ook niets meer
voor den dag, dan stomme bewondering en een toovergeloof aan dingen, die niet bestaan, of kouden twijfel aangaande eene hoogere orde van zaken, die wezenlijk bestaat.
Het verhevene, het alleen ware, het hun zelf
duurzaam zaligende, bezitten zij nog niet. De mild
koesterende en verlichtende zon, die door hare stra.
len ook anderen dringt, om aan de inspraak van
binnen te gelooven en hun leven te verbeteren, is
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voor hen nog niet opgegaan. De inwendige opwekking des geestes bestaat voor hen zelf nog menigmaal
als eene dringende magt. En als het daemnonische
in den kring hunner voorstellingen indringt, dan is
hun dit eene even dierbare openbaring, als wanneer
hen eene goddelijke inspiratie aangrijpt. De orgiastische razernij van PIJTHIA en van de medische zieners
stroomt uit dezelfde bron, waaruit de verrukking
voortkomt, in welke APOLLO de zonnegod in Brahma
verschijnt,
en heeft voor de godsdienst dezelfde
waarde, die van eene gebiedende en onwederstaanbare magt; kortom, het eigen spel der phantasie,
met hare flikkeringen en zielsbetooveringen, blijft
verborgen en wordt niet onderscheiden van de hoogere
verlichting der ware geestvervoering, in welke geene
voorbijgaande overweldiging meer heerscht van eigen
aandrift, maar waarin eene rustvolle innigheid des
gemoeds en van de klare gedachte de harmonie van
de krachten des geestes opent, voedt en onderhoudt,
om het even of de helderziende wakende is of slapende.

§ 265.
De hoogste trap van helderzien.
De hoogste trap van helderzien, waarop de diepste
innerlijke aandoening eene rustige bezonnenheid en
blijmoedige vrede is, en het gezigt tot inzigt zich verheft; waarop de openbaring onderwijst en aandrijft
tot weldadig werken, is zulk een zeldzaam bloempje,
dat men niet regt weet, in welken oord en op welk
eenen tijd hetzelve groeit. Het ware helderzien bezit

eene bewustheid van zich zelf, hetwelk de betrekking van deszelfs subjectieve zielsaandoeningen tot de
buitenwereld juist weet te onderkennen, en tevens
eene zelfstandigheid des gemoeds, welke evenzeer vermogend is, om de verzoeking van elke magt te wederstaan, in allen nood voltehouden en te overwinnen.
Er ontsluit zich voor den waarlijk wakenden geest,
tegelijk met de wondervolle waarnemingen van uitwendige verschijnselen, een daaraan geëvenredigd inwendig, onmiddelijk leven. Hij onderscheidt in zijnen
uitgebreiden en vertrouwden omgang met de natuur
en de wereld der geesten naauwkeurig, wat zijn eigen
is, en wat van buiten komt. Dit inwendig aanschouwen is dan nu ook geen verwarrende aandoening meer,
geen hartstogt vol van geestelijke lust der oogen,
maar eene rustvolle opmerkzaamheid op den wezenlijken inhoud der gegeven openbaringen, eene heerschende en regelende lichtkracht van den wil, om getrouwelijk uittevoeren, al wat de influisterende genius als waarheid en regt erkende. Terwijl de geest
thans inziet, wat deszelfs waarachtige behoefte is, en
geen blind instinct denzelven meer bemagtigt, onderscheidt hij het verblindend schijnsel der visioenen, en
de uit ingeplante wortelen voortspruitende driften en
neigingen, welke vroeger in plastische beelden werden nagebootst of in stomme symbolen bleven verborgen. In den lichtglans van den magnetischen arts
of iemand anders, die met hèm in rapport staat, ziet
hij nu geenen Engel meer, en bij de oproerigheid der
donkere gal en onder die geweldige en schuddende
krampen omtooveren hem geene zwarte dieren of
vreeselijke daemonische gedaanten. Hij verwisselt nu
de aanraking van eenen werkelijken geestesinvloed in
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bcteekenisvolle kracht, niet meer met de nevelgestalten, door zijne opgewekte en wanklankige zintuigen
hem ingeblazen. Ook zijne geestelijke magt kan nu
in anderen voorstellingen, openbaringen en besluiten
doen ontstaan, zonder eenig uitwendig middel. Ook
neemt hij het doen en laten van die magt waar aan
de personen of aan de gevolgen, en voorspelt, als
het ware, uit hunne hersenen de gedachten en gezindheden. Hij verblijdt den een' zonder huichelachtigen lof, of straft met onverbiddelijke gestrengheid!
Zulke dingen nu komen in den gewonen wereldkring zelden en dan nog slechts in donkere voorgevoelens voor. De voorstelling en bewustheid van
zulke beduidingen (Signaturen) is doorgaans het geheim van eene andere werkkring van den geest. Voor
dezen is in dit leven geene ontwikkeling en volmaking bestemd, slechts nu en dan eene anticipatie,
naar gelang van deszelfs aanleg en bijzondere omstandigheden. Heeft nu echter deze buitengewone opening van dien werkkring wezenlijk plaats, zij openbaart ons dan ook eene magt van de kiem, welke
hier naauwelijks de eerste bladen en spruitsels uit
zijne wortelen ontwikkelt; maar wijst ons tevens op
eene toekomst, welke, om de schoonste bloemen en
de ware vruchten, naar gelang van de vatbaarheid voor
geestelijke volkomenheid, noodzakelijk eene eeuwigheid veronderstelt.
In dezen hoogsten toestand, waarop de geestelijke
krachten worden vereffend, wordt het helderzien van
duurzamen aard. Het magisch leven neemt ook plaats
bij het ontwaken. En de zieners herinneren zich niet
alleen, wat zij in den slaap ondervonden en deden,
maar zij zqtten het ook nog, te minste bij tusschen-
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poozen, jaren lang voort, ook als de gezondheid volkomen is teruggekeerd.
De geestelijke invloed op
anderen blijft daarbij voortdurend, in heilzame gestrengheid, eene overwegende, even als de standvastige ernst in de bejegeningen des levens deszelfs vast.
heid en inwendigen vrede nooit weer verliest.
Zulk een duurzame toestand, waar waarheid en
liefde, zedelijke schoonheid en heilige wil in- zulk
eene kracht en met zulk eenen glans duurzame drijfveren zijn tot edele daden, is geen verschijnsel meer
van beperkte menschelijke kracht. Dit is geen toestand meer van een magisch helderzien. Hier werkt
Gods kracht in den adem der menschelijke ziel.
Hier is goddelijke aanblazing en de geheimnisvolle
werking van eene levende vereeniging des menschen
met den eeuwigen geest van zijnen Schepper.

5 266.
Een nog hoogere trap is de goddeljke
inspiratie der profeten.
Nog hooger, dan het magnetisch helderzien, en
veelvuldig van hetzelve verschillend is de goddelijke
geestdrift der profeten, sprekers in den geest van
God. Reeds vroeger (§ 61) heb ik het verschil tusschen profetische voorspellingen en die der Brahmanen opgegeven. Dewijl men echter hierin vooral
oneens is, en of het een of het ander te veel of te
weinig geeft, zal het niet ondienstig zijn tot volledige opklaring de wezenlijke punten des onderscheids
nog in het bijzonder eens op te noemen.
Een waar profeet is van God op buitengewone
17
II.
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wijze geroepen en door den Heiligen geest gedreven,
om den raad en den wil van God te verkondigen.
Zij worden ook zieners genoemd, mannen Gods,
knechten en boden des Heeren, engelen en wachters. De kenmerken van de ware profeten des 0.
V. waren:
1). Dat hinne profetie met de leer van MOZES
en de Patriarchen overeenstemde. Deuter. 13: 1.
2) Dat dezelve vervulling vond. Deuter. 18: 21;
Jer. 28: 9. 3). Dat zij wonderiwerken verrigteden.
Dit echter dan alleen, als een bijzonder verbond
zoude worden opgerigt, of eene bijzondere reformatie van den verdorven toestand ophanden was. 4).
Dat het met andere profeten strookte, wat zij zeiden.
Jes. 8: 2; Jer. 26: 18. 5). Als zij een onbesproken leven leidden. Jer. 27: 4; Micha 2 :11. 6).
Als zij eenen heiligen ijver tegen de goddeloosheid
betoonden. Jer. 26: 13, en eindelijk 7). als zij eene
nadrukkelijke voordragt hadden. Jer. 23: 28, 29.
Hun ambt bestond voornamelijk daarin: 1). Dat
zij het volk onderwezen, vooral dan, als de priesters,
wier eigenlijk werk dit was, daarin nalatig waren.
2). Dat zij de vervallen godsdienst in goede orde herstelden. 2 Kon. 17: 13; Ezech. 3: 17. 3). Dat
zij toekomstige dingen voorzegden en daarom dan Gode
raadpleegden. 1 Kon. 14: 2, 3; Hoofdst. 22 : 5,8.
4). Dat zij baden voor het volk en de dreigende gezigten afwendden. Gen. 20: 7; 2 Kon. 19: 2, en
5). dat zij Gods wil schriftelijk nederlegden. 1 Chron.
29 : 29.
Van de Apostelen, gezanten en verkondigers van
het levend woord Gods, geldt wezenlijk hetzelfde.
Zij worden gezanten genoemd, dewiji CHRISTUS zelf
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hen verkoren heeft _en uitgezonden in de geheele wereld, om dienaren der verzoening te zijn en alle uitverkorenen te verzamelen. Zij hebben zich tot deze dienst niet opgedrongen, maar CHRISTus heeft
hen onmiddelijk geroepen , en heeft hen zelven de mondelinge leer medegedeeld, om den verschenen Messias te prediken , met den geloofsbrief, om door het
Goddelijk woord wonderen te doen. lunne nieuwe
leer bestaat in twee hoofdgeboden: Bekeert u en
gelooft aan het Evangelie der verzoening, hetgeen
gij daardoor bewijst, dat gij God lief hebt boven alles en uwe naasten als u zelven. Hun leven zelf is
eene getrouwe navolging van de voetstappen huns
lleeren en Meesters, in woord en daad, in werken
en lijden.
S 267.
Onderscheid tusschen het magnetisch helderzien en
de profetische inspiratie.
Indien men nu deze karaktertrekken in het oog
houdt, dan zal het niemand moeijelijk vallen , om het
magnetisch helderzien 'an de profetische inspiratie
te onderscheiden,
en beide juister te waarderen.
Heeft toch de schijn en het voorkomen gelijkheid,
dit verschil komt weldra aan den dag, indien men
beide de verschijnselen naar derzelver oorzaak , inhoud
of vorm en naar derzelver bedoeling en gevolgen betracht. Wat nu de oorzaak betreft van derzelver
ontstaan, het wezenlijk onderscheid bestaat daarin,
dat het magnetisch helderzien een werk van menschon is, hetgeen op eenen ziekelijken bodem groeit,.
17* -

-- 260 evenveel of het door de kunst van den geneesheer of
toevallig en van zelve zich ontwikkelt. Altijd gaat
een abnorme toestand de gezondheid vooruit, en de
slaap met de opgeheven uitwendige zinnelijkheid is
de eerste voorwaarde. Is er iemand, bij wien eene
grootere dispositie tot dit verschijnsel voorhanden is,
dezelve heeft haren natuurlijken grond in het ligchaam
zelf. En als andere oorzaken en omstandigheden
het slaapwaken bevorderen, zij behooren dan tot het
rijk der natuur, welke den helderziende met sterke
banden vasthoudt en het bepalend beginsel blijft,
ook als dat helderzien de hoogste trappen bereikt.
De profetische inspiratie- is geen gewrocht van
natuur of menschen, maar bij dezelve is de heilige
geest en een goddelijk raadsbesluit het bepalend beginsel. De goddelijke roeping komt onvoorbereid, en
de physieke toestand komt daarbij in geene aanmerking. De natuurlijke kiachten worden nooit het bepalend beginsel, maar blijven afhankelijk van den
geest, die hen als middelen tot bereiking van zuiver
geestelijke bedoelingen bezigt. Een slapend leven met
verplaatste zintuig-verrigtingen en natuurlijke krises
hebben hier geheel geen plaats.
Ten anderen. Wat de vorm en den inhoud betreft, bepaalt zich het magnetisch helderzien vooral
bij de gezondheid en het leven van den ziener, of
althans voornamelijk bij het aardsche leven van den
mensch. De helderziende vestigt zijne opmerkzaamheid willekeurig op zelf gekozen voorwerpen, of legt
zijne gezigten uit. lij leidt en bepaalt zijne aangelegenheden en die der zijnen, of laat zich passief van
buiten bepalen, zonder karakter en actieve zelfstandigheid en algemeen nuttige werkzaamheid. De zuivere
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inensehelijke natuur, de hartstogt en de neigingen
ontbreken nooit geheel in den magischen kring der
zieners en de werkingen van hun willen en gelooven
bezitten geene bovennatuurlijke en voortdurende magt,
noch over hen zelve, noch over anderen.
De ware profeet bezit, wat den vorm aangaat,
geene veranderijkheid van verschijnselen, maar steeds
een' en denzelfden inhoud van geestelijk werken: de
verkondiging van Hem, die het begin is en het einde
en door wien alle dingen geschapen zijn. Het onderwijs, tot ware erkentenis van God opleidende en
de uitbreiding van zijn rijk, dat der waarheid en der
liefde , blijft het voorwerp van zijne geheele werkzaamheid. Hij strijdt daarom tegen de leugen en de boosheid, om de wereld te overwinnen. Al wat veranderlijk is en wereldsch, eigenbaat en zinnenlust, gezondheid, rijkdom en eere bij de menschen, en het
heerschen over anderen, dat is zijne bedoeling niet.
Geene tegenwoordige, maar eene toekomende gelukzaligheid en echten vrede der ziel, in de hope eens eeuwigen levens in de aanschouwing van God, dat prediken de profeten, doch niet uit eigen aandrift, naar
willekeur en. uit menschelijke oogmerken, maar door
de ingeving Gods, als willige werktuigen eener bestendige verlichting, als voorbeelden in handel en
wandel, als gehoorzame knechten en middelaren tusschen God en alle menschen , tusschen den tijd en de
eeuwigheid, den hemel en de aarde. Door gebed en
woord en daad blijven zij in onophoudelijke betrekking tot God en hunne medemenschen. Zij zonderen
zich niet af. Zij verdiepen zich niet en verzinken niet
in eigene visioenen, gewaarwordingen en personele
betrekkingen. De profetiën hebben geene betrekking
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op persoonlijkheden , maar op de lotgevallen van de
geschiedenis der volken en der wereld. Daarom kunnen zij dan ook bovenmenschelijke en bovennatuurlijke werkingen voortbrengen, door de geweldige
Godsmagt van hunnen wil en hun geloof, waardoor
zij heerschen over hun eigen ligchaam, over anderen,
ja zelfs over de gelieele uitwendige natuur in derzelver beperkingen in ruimte en tijd. Plotselinge bekeeringen en verandering der gezindheden, spoedige genezing van zware en langdurige ziekten , waarschuwing
voor dreigende gevaren en betoonde hulp aan noodlijdenden op grooten afstand, toezending van troost
en sterkte onder kruis en lijden: deze zijn de bewijzen van dit hooger goddelijk vermogen om te werken.
Ten derde. liet helderzien is een verschijnsel van
de gelegenheid, zonder bepaald doel geboren en van
den kant des zieners zelven zonder een bepaald einddoel. Of liever het doel is tijdelijk welzijn, delherstelling der gezondheid, of eenige ontdekking van
geheimen en openbaringen, ten einde aan nieuwsgierigheid en weetlust voedsel te geven. Slechts in
de hoogste en zeldzame toestanden vermag de verrukking een hooger en edeler doel te beoogen.
Bij de profeten is het einddoel: de openbaring
van Gods woord aan de menschen, de uitbreiding van
het Godsrijk op aarde; de veredeling en het geluk
van het menschdom. Gedreven door den geest van
God, op welks bijstand zij zich beroepen, is hun streven geen ander, dan het licht der waarheid te verbreiden; den moed in den strijd tegen het kwade te
verhoogen; de liefde ter bevordering van wederkeerige vergevengsgezindheid en hulpe te wekken; den
vrede en eene algemeene gelukzaligheid daar te stel-
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len. Eigen voordeel, persoonlijk en tijdelijk welzijn van de mannen en werktuigen Gods komen geheel niet in aanmerking. De grond van hun werken is het geloof aan de kracht van God en de som
van alle geboden vervullen zij door de liefde; God
geeft wijsheid dengenen, die hem lief hebben Jes.
Syr. 1: 9; en de vrucht des geestes is de liefde,
Gal. 5: 22; ja alle dingen werken hun, die God
liefhebben ten goede mede, Rom. 8: 28.

VIERDE AFDEELING.
HET MAGNETISMUS ALS GENEESMIDDEL
AANGEWEND.

INLJEIDING.
Vere scire et per causas sc·re.
BACO.

§ 268.
De drie tot dus ver nog onbeantwoordehoofdvragen.

Te

weten, of het magnetismus een geneesmiddel en
in hoeverre hetzelve als zoodanig in ziekten is aan te
wenden, is ontwijfelbaar de gewigtigste zijde van hetzelve.
De vorenstaande verhandelingen hebben niet
zoo zeer een zuiver wetenschappelijk doel op zich zelven, als dat zij tot rigtsnoer moeten dienen, om het
magnetismus planmatig te gebruiken en praktisch aan
te wenden. Wij hebben reeds overwogen, welk eene
menigte van bekende en onbekende verschijnselen het
magnetismus doet ontstaan. Wij hebben opgemerkt,
wat waar, wat valsch is aan hetzelve. Wij hebben
leeren kennen, hoe nuttig en hoe schadelijk hetzelve
kan werken, als hetzelve gekend of niet gekend wordt;
en wij hebben de gronden zelve nagespoord van de
voorwaarden, onder welke hetzelve zoo of anders werkt,
alsmede deszelfs betrekkelijke waarde, ook in het aan-

brengen van hulp of nadeel en verderf.
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En zoo zijn wij dan nu in staat, de hoofdvragen,
volgens besluiten uit gewonnen resultaten , waarachtig
en grondig te beantwoorden. Hun getal is niet groot.
Er zijn maar drie. 1). Is het magnetismus een geneesmiddel? 2). Onder welke voorwaarden is het
dat ? 3). Hoe is hetzelve dan aan tewenden? Geene
dezer vragen is goed begrepen en behoorlijk gewaardeerd. En gelijk men nog niet eens regt weet, of
het magnetismus als geneesmiddel van staatswege zij
te gedoogen, zoo weet ook de arts niet, hoe men
hetzelve zal aanwenden. Gelijk uit gebrek aan alle
ervaring de meest absurde beweringen in de theorie zijn
aan den dag gekomen, zoo is er ook geen regel of
wet, die de praktijk bestuurt. Van eene duidelijk
bewuste , op de ervaring gegronde practische aanwending toch treft men sinds MESMER hoogst zelden een

voorbeeld aan; niets dan weifelende proeven en experimenten zonder kennis der indicaties, zonder oog
op het doel, waartoe het henen leidt. De meest
gevierde namen

van

HEINEKE,

WIENHOLT,

en

de

meeste der nieuweren zijn hiervan niet uitgezonderd.
Men meent, dat het magnetiseren bestaat in een regelmatig strijken, hetgeen dagelijks op zekere uren
eenen bepaalden tijd moet worden voortgezet. Of
nu echter de strijker eene diepere kennis van het
magnetismus bezit; of hij weet, welke modificaties
in verschillende ziekten en bijkomende verschijnselen
zijn in acht te nemen, ja, of het subject in het
algemeen, onder telkenmalige voorwaarden, tot het
magnetiseren is geëigend, naar dit alles wordt niet
gevraagd, als maar den een' of ander' de lust, de
nieuwsgierigheid, de verlegenheid, of het voordeel
er toe aanspoort.
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Nog verkeerder en verderfelijker dan de onkunde
van de rigtige aanwending van het magnetismus, is
de gewoonte, hetzelve slechts in de gevaarlijkste en
hardnekkigste ziekten aan te raden, als de gewone kunst
Men heeft alles gedaan, nu
niets meer vermag.
nog het magnetismus beproefd !" Daar men van het
magnetismus niet houdt, wordt er weinig gevraagd,
wie magnetiseren zal; en aangezien de groote practicus het zijner onwaardig acht, wordt een scholier,
of bediende, of iemand anders geroepen, om zijne
kunsten te vertoonen, hoewel hij het nooit gezien,
of er zelfs niet van gehoord heeft, hoe men de zaak
moet aanvatten, waartoe ook niemand hem helpen
kan. Genoeg, het is eene proef; baat het niet,
het schaadt ook niet! Maar de kunstenaar in de
halve laarzen van HERCULES brengt de wagen niet van
de plaats. En wat volgt? De Muzen weenen!
MINERVA is onwillig! De laarzen van HERCULES pasGeenszins, het magnetismus
sen het kind niet! hielp niet. Derhalve , - weg met het magnetismus!

5 269.
Is het magnetismus een geneesmiddel ?
Wij gaan thans tot beantwoording van de bovengenoemde hoofdvragen over. En wel eerst tot de
vraag: is het magnetismus een geneesmiddel?
Na het gezegde over de werkingen van het magnetismus en deszelfs waarde in het bijzonder (5 115),
behoeven wij hierna slechts kort te zijn.
Het magnetismus is: 1). daardoor bekend geworden, in het practisch leven overgegaan, dat door
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middel van hetzelve ziekten zijn genezen. 2). Behoudt en bevestigt het magnetismus, trots alle hindernissen, daardoor deszelfs bestaan , dat hetzelve, zoo
als herhaalde en beproefde ervaringen bewijzen, voortdurend ziekten geneest.
3). Door middel van het
magnetisnius worden, even als door andere artsenijen,
allerlei kritische bewegingen te weeg gebragt, door
welke bij gunstige omstandigheden de gezondheid volledig wordt hersteld. 4). Bij veelvuldige enkel physieke verschijnselen, vooral naar aanleiding van de
algemeene ervaring van magnetische artsen, zijn door
hetzelve ziekten der zenuwen, van het vaat- en voedingsstelsel, en wel de hardnekkigste, genezen (§ 1214. 5). Ook bij de psychische verschijnselen van het
slaapwaken en helderzien is verre het menigvuldigst
alleen de eigene ziektetoestand en de daarvoor dienstige
behandeling het voorwerp van den inwendigen zin,
en daardoor hèbben zieken, zoowel bij zich zelf,
als bij anderen, herstelling te weeg gebragt, en wel
dan, als de gewone middelen niet baten. 6). Eindelijk heeft het magnetismus zoowel voor de kunst,
als voor de wetenschap, nieuwe ontdekkingen geleverd.
Derhalve is het magnetismus werkelijk een geneesmiddel, en wel een groot, algemeen werkzaam, en
bij juiste aanwending van hetzelve, ook in de zwaarste ziekten, een alle anderen overtreffend middel.
Is echter het magnetismus eene zoo veel vermogende kracht, dat hetzelve ook zonder andere middelen allerlei kritische verschijnselen te weeg brengt,
ook dáár, waar die middelen ontoereikend zijn, geeft
het aanleiding tot die buitengemeene psychische verschijnselen, - het magnetismus wordt dan en mniddel, hetwelk niet alleen daarom in zijne geheele waar.
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de dient gekend te worden, maar ook, dewijl het
als eene zoo vermogende kracht schadelijk kan werken, als het door onwetenden, òf uit enkel luim, bf
als proefneming wordt gebezigd. Wat toch die kritische verschijnselen betreft: deze bewandelen niet
altijd den regten weg naar de gezondheid; zij kunnen
toch versterking behoeven; zij kunnen ook ontaarden
en op zijwegen geraken; zij kunnen ook, als te magtig, beteugeling behoeven, en in alle deze gevallen
zal slechts eene verstandige leiding dezelve tot het
regte doel henen leiden.
En met betrekking tot die buitengewone psychische verschijnselen : de mensch wordt door den magnetischen slaap in eene nieuwe wereld verplaatst, en
in dezelve dient hij eerst als een vreemdeling aan de
hand van eenen vasten leidsman te worden opgeleid.
Dan toch kan de slaap als heilzame krisis zich vormen en onderhouden, en het geestesontwaken in den
slaap zelve moet geregeld en veredeld worden, om
zich niet in die valsche misgeboorten van nachtwandelen en droomen, of van een spel der phantasie of
zelfs in krankzinnigheid op te lossen. Hoe grooter
een heilmiddel is, des te verderfelijker kan het tot
schade dienen, als het wordt misbruikt.

§ 270.
ietzelve kan schadelik worden en is daarom
ook voorwaardelijk aan te wenden.
Het magnetismus kan echter zoowel van de zijde
des magnetiseurs, als van die des gemagnetiseerden
schadelijk worden. Van de zijde des magnetiseurs,
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als deze 1). in het algemeen òf geene bf beperkte
medische kennis heeft, om in alle mogelijke gevallen
als een waar geneesmeester en helper in den nood op
te treden ; 2). als de magnetiseur geene regte kennis
van het magnetismus en deszelfs verschijnselen bezit,
en daarom dan ook de kritische toevallen ' niet behoorlijk -weet te onderscheiden en, te besturen; 3). als de
magnetiseur uit onkunde en een blind geloof alle voorschriften van de slaapwakende onvoorwaardelijk opvolgt; 4). als.hij uit onkunde, nalatigheid en onachtzaamheid den kranke niet behoorlijk verzorgt en bijstaat, of denzelven in zijne krises met allerlei ondoelmatige proeven en vragen bestormt en stoort; en 5).
als hij de aangevangen en voorbereide kuur, bijzonder onder het slaapwaken, plotseling en zonder voorbereiding afbreekt.
Van de zijde des gemagnetiseerden kan het magnetismus schadelijk worden, als 1). deze door bijkomende omstandigheden in geenen toestand verkeert,
om de magnetische kuur ongestoord te kunnen voortzetten, en 2). als hij ook van zijne zijde de helpende hand van den arts niet bereidvaardig en volgzaam
bejegent, de voorschriften des laatsten gewetenloos
minacht en de krises moedwillig verstoort en verbreekt.
Daarom zijn er dan ook verscheidene voorwaarden,
onder welke het magnetismus als geneesmiddel is aan
te wenden, en deze voorwaarden maken het onder.werp uit ter beantwoording van de tweede vraag.
Zij zijn van tweederlei aard. Vooreerst, in hoever
het magnetismus van staatswege te veroorloven ? ten
andexen, wanneer en waar door den geneesheer aan
te wenden ?
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§ 271.
Foorwaarden ter vergunning van het magnetismus van Slaatswege.
Aan den Staat, bestemd om voor het alzijdig
welzijn der individuën en enkele leden te zorgen,
komt ook het oppertoezigt toe, over de waardij der
geneeskunst en van al wat er valt in derzelver gebied. De bevordering van dezelve in alle opzigten
ligt evenzeer in het belang van den Staat, als het
toezigt, om alle mogelijke nadeelen en gevaren te
vermijden. Het ligt op den weg van den Staat, vrije
navorschingen, alzijdige onderzoekingen en de beproeving van twijfelachtige zaken, door daartoe ingerigte ervaringen, evenzeer te beschermen, als tegen
heimelijke kwakzalverij,
tegen gewaagde proeven
van ongeroepen charlatans, tegen gewetenloosheid en
onkunde te waken. Dit geldt dus ook ten opzigte van
het magnetismus.
Is het magnetismus nu werkelijk
een geneesmiddel, wordt het althans als zoodanig
dikwijls geroemd, de Staat moet dan ook vrij onderzoek en vermenigvuldigde ervaringen bevorderen, tot
bevordering van het algemeene nut en wegneming
van mogelijken twijfel en bestaande gevaren. De Staat
moet echter evenzeer zorgen, dat hetzelve niet naar
belie-en als een spel gedreven wordt, maar alleen aan
de handen van gekwalificeerde, met hetzelve vertrouwDe voorwaarden ter
de artsen, blijve overgelaten.
vergunning van Staatswege zijn dus de volgende:
1). De aanwending van het magnetismus als geneesmiddel, mag alleen aan ervarene, beproefde, van

-

2c1 -

Staatswege erkende, en in het bijzonder met het magnetismus vertrouwde mannen worden vergund. Deze
blijven den Staat verantwoordelijk, even als tèn opzigte van hunne overige pligten, zoo ook met betrek
king tot hunne handelwijze bij het magnetismus. Is
de praktijk eenen geneesheer veroorloofd, hij mag dan
ook in zijne wijze van het magnetismus te behandelen
even zoo min worden gestoord , als bij het voorschrijven van geneesmiddelen in het algemeen.
2). Is er alzijdige zorg en naauwkeurige kennis
van al, wat tot het magnetismus behoort, noodig,
dewijl hetzelve met betrekking tot de verschilnselen,
zoo wel als tot de wijze van aanwending, een eigen tak
der geneeskunde uitmaakt, welke tot dusver in die
kunst geheel niet gedoceerd wordt, dan mag ook het
magnetiseren niet eens aan alle artsen worden toegestaan, tenzij zij tevens eene "toereikende kennis van
het magnetismus hebben verworven. Hoe toch zal de
arts het bestuur op zich nemen van eene magnetische
kuur, hoe de kritische bewegingen leiden, hoe de in
den slaap ontwakende opvoeden, hoe de veelvuldige
zijpaden (§ 269) vermijden, als hij daarover geen onderrigt ontvangen heeft? Hliet is pligt, daarop bijzonder acht te slaan, omdat, helaas! de artsen, ook
als zij met het magnetismus niet bekend zijn , zich*
menigmaal, òf tot vermaak, òf uit nieuwsgierigheid,
de vrijheid geven, naar believen te magnetiseren,
onbekommerd, hoe de proef mag uitvallen. Dewijl
ernst en kennis ontbreken, om de proef, eens begonnen, te voleindigen, wordt de kuur even luimig
of uit schrik voor de onbekende verschijnselen, weafgebroken.
De zieke moet de gevolgen van den
spottenden geneesheer betalen,
die zeker op deze
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wijze het magnetismus de meeste vijanden veroorzaakt.
3). Is de aanwending van het magnetismus den
arts alleen onder genoemde voorwaarden toe te staan,
het is dan ook de roeping van den Staat te zorgen,
dat onder de geneesheeren eene regte kennis van het
magnetismus worde verbreid. Hetzelve moet geleeraard en aangeleerd worden, en wel als een bijzonder
onderwerp der geneeskunst op openlijke inrigtingen
van hooger onderwijs. De geneesheer, die tot het
praktisch leven overgaat, moet ook in het magnetismus geëxamineerd zijn. Anders moet hem de uitoefening van hetzelve onbepaald worden verboden.
Het resultaat is dus het volgende: Het magnetismus behoeft toezigt van wege den Staat;- opdat het
nut en heil aanbrenge, moet de ware kennis van hetzelve bevorderd, het misbruik geweerd worden; daarom moet het magnetismus openlijk gedoceerd en ter
praktijk slechts aan de in hetzelve geëxamineerde
artsen worden overgegeven.
$ 272.
De voorwaarden van de zijde des geneesheers zijn
drievoudig.
Hlet magnetismus is een geneesmiddel, hetwelk
ook de praktische arts niet onvoorwaardelijk zal aanwenden. Want al brengt het magnetismus, als' eene
algemeen werkende kracht der natuur , alomme zekere
werkingen voort, het maakt de overige geneesmiddelen niet overtollig en deszelfs werkingen zijn niet altijd
heilzaam. Een voorzigtig arts handelt naar indicaties
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en kiest uit den gemeenschappelijken schat van geneesmiddelen de zoodanige, die door de ervaring
beproefd zijn en aan de indicaties beantwoorden. Het
ware absurd te wanen, dat één middel aan alle indicaties beantwoorden zoude, en dit geldt van het
magnetismus even zeer als van andere middelen. Hetzelve is even zoo min bij alle zieken, als bij alle
ziekten te gebruiken, en vindt de arts het goed er
gebruik van te maken, hij zal de overige middelen
nooit geheel kunnen ontberen, hoewel het in het
algemeen een regel is, te gelijk met het magnetismus geene andere middelen te gebruiken.
De ware magnetische arts zal daarom, behalve van
het magnetismus, ook van den thans bekenden schat
van artsenijen gebruik maken, en ook daarop bedacht
zijn, dien schat door nieuwe, in de natuur voorhanden middelen te verrijken, waartoe hij veelvuldige
gelegenheid vinden zal. Hij zal, schoon hij ook het
magnetismus aanwendt, zich dikwijls van andere geneesmiddelen bedienen: 1). vooral om de oorzaken
der ziekten weg te ruimen, en 2). om de kritisch
opgewekte natuurprocessen te ondersteunen, te veranderen, te beteugelen. Hij zal echter nevens het
magnetismus nooit een middel gebruiken, als hij
daartoe geene bepaalde indicatie voor oogen heeft,
en zal hetzelve dus ook even zoo schielijk laten staan,
als die indicatie vervuld is.
De voorwaarden hebben dus betrekking 1). op
den zieke; 2). op de ziekte, en 3). op den geneesheer zelven.
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§ 273.
De voorwaarden, die op den zieke betrekking
hebben.
Met betrekking tot den zieke is het volgende in
acht te nemen: 1). De zieke moet het willen dulden
en geen afkeer hebben van het gemagnetiseerd worden, al was hij ook geheel daarvoor geschikt. Er
zijn wel gevallen, bij welke den zieke niet gevraagd
kan worden en het magnetismus alleen spoedige hulp
aanbrengt, b. v. in onmagten, krampen, delirium
enz., en hier zal ieder helpen, zoo als hij het maar
kan, op de beste wijze.
Maar bij eene langer durende kuur mag de arts het magnetismus nooit ondernemen, als hij de toestemming niet heeft van den
kranke of zijne naaste betrekkingen. 2). Ook dan
zal hij geene magnetische kuur beginnen, wanneer
de zieke het wel verlangt, maar zijne aanverwanten
met dien wensch niet instemmen. In het verborgen
toch is de kuur niet door te zetten, en hij zal alle
mogelijke hinderpalen en schadelijke stoornissen ontmoeten. 3). Geene magnetische kuur zal ondernomen worden, als de uitwéndige omstandigheden van
dien aard zijn, dat dezelve kan belemmerd, afgebroken of verhinderd worden. Dit is het geval, als
de zieke niet in staat is, zich voor geruimen tijd
daaraan te onderwerpen, of bij voorkomende krises
de behoorlijke rust of ondersteuning derft.
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§ 274.
De voorwaarden, die op de ziekten betrekking
hebben.
Met betrekking tot de ziekten zijn niet alle evenzcer
voor het magnetismus geschikt. In het algemeen zijn
de ontstekingachtige zieken daartoe minder geëigend
dan de chronische. Waar kennelijk stoffelijke oorzaken
voorhanden zijn, die de voorwaarden der ziekte zijn,
of dezelve onderhouden, daar zal men niet magnetiseren, maar die oorzaken, op de geïndiceerde manier, b. v. door braak- of laxeermiddelen, door operaties enz. wegnemen. Verder zijn er ziekten, voor
welke de ervaring bepaalde middelen heeft aan de
hand gegeven. Waar men dus anders helpen kan,
daar zal de arts niet terstond met het magnetismus
beginnen. Er zijn ook andere ziekten, b. v. bloedvloeijingen,
bij welke eene positieve magnetische
werking schadelijk kan worden. Dár is eene gemengde en meer negatief magnetische behandeling
noodig. Voorts zijn zenuwziekten niet alleen voor
het magnetismus geschikt, zoodat men hetzelve slechts
hierbij zoude aanwenden. Dit zijn ziekten, welke
gewoonlijk alle middelen weerstand bieden, welke
men daarom ook alleen voor het magnetismus overhield, en voor welke hetzelve dan ook somtijds alleen nog heilzaam was. Maar deze wederstaan ook
het magnetismus op de hardnekkigste wijze en men
zal in andere, voornamelijk in de vegetatieve ziekten,
sneller en zekerder genezen. Bovenal weldadig werkt
het magnetismus bij kinderziekten, en hier zal hetzelve wel op eene meest algemeene aanwending aanspraak maken.
18*
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) 275.
lie voorwaarden, die op den geneesheer betrekking hebben.
Als voorwaarden, voor den arts noodzakelijk, om
eene magnetische kuur te ondernemen, mogen in aanmerking komen: zijne gezondheid, de tijd en de gelegenheid. Niemand, die ziekelijk is van aard, moet
magnetiseren, dewijl hij, ook nog de nadeelige gevolgen voor hem zelven daargelaten, niet zoo weldadig, als noodig is, werken kan, en menigmaal zal
gedwongen zijn de kuur onvoltooid te laten varen.
Er zijn gevallen, in welke dikwerf langer tijd gevorderd wordt, om onder magnetische krises den zieke
bij te staan. Is iemand daartoe niet in de gelegenheid, hij beginne de kuur liever niet, of neme nooit
te veel zieken aan, die hij geïsoleerd heeft te behandelen. De gelegenheid moet tevens zoodanig zijn, dat
plaats en tijd hem geen hinderpaal zijn, om de zieken behoorlijk te verzorgen. Intusschen is het dikwijls raadzaam,- niet zelf te magnetiseren, maar de
behandeling aan iemand anders op te dragen, zoowel wegens genoemde omstandigheden, als ook uit
hoofde van zekere rapports-betrekkingen, waarbij echter de geneesheer een waakzaam opzigt heeft te houden. Het eenigste doel toch moet wezen, den zieke
te genezen, en wel op de kortste, eenvoudigste en
natuurlijkste wijze. Hij moet derhalve zonder nevenbedoelingen, als daar zijn om proeven te doen,
nieuwsgierigheid te bevredigen, schouwspelen te
vertoonen, te willen overtuigen enz., den zieke onder zijn waakzaam oog houden. Dan slechts ver-
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trouwe hij de kuur aan een ander, als dit onder zijn toezigt door eenen geregtigden, en althans
ten deele der zake kundigen man geschieden
kan. Buiten dat wachte men zich wel, zijnen naam
aan onkundige leeken te leenen, om, uithoofde van
menigerlei mogelijk nadeel, niet verantwoordelijk te
worden.
Wat men overigens van physische en psychische
eigenschappen, als noodzakelijke vereischten voor den
magnetiseur, heeft gezegd, moge reeds in deze korte
aanduidingen zijn begrepen. Bijzondere kracht van
geest of ligchaam wordt er voor den magnetiseur
niet vereischt, indien hij slechts genoegzaam karakter bezit, om naar eenmaal voor goed erkende manieren te handelen. Van hartstogt of boosheid mag
bij den geneesheer, aan wien het magnetiseren alleen vergund is, geene sprake zijn. Bijzondere ligchaamskracht is geheel niet noodig, zeer zwakke
vrouwen en zelfs kinderen werken menigmaal weldadiger en beter, dan sterke mannen; ja er zijn gevallen geweest, waarin eene magtige positieve werking schadelijk is. De leeftijd is ook zeer relatief.
MESER heeft als tachtigjarige grijsaard zeer weldadig gemagnetiseerd, en buikpijnen b. v. worden door
de hand van jonge knapen en meisjes dikwijls, soms
oogenblikkelijk verzacht.
Zijn de verschijnselen als gevolgen van het magnetiseren bij verschillende inviduën zeer verschillend, ook de kracht der magnetische werking van
verschillende menschen op anderen is zeer verschillend. Er zijn menschen van buitengewone magnewtische kracht, welke zij op een' iegelijk uitoefenen,
terwijl anderen geene zigtbare werkingen voortbren-

gen. Intusschen heeft men daaruit geene gevolgtrekking af te leiden, dat de eerste altijd zeer weldadig
en de laatste geheel niet werken. Al naar gelang van
de inwendige levensstemming, werkt elke levende op
den anderen, en de magnetische krachtswerking wijzigt
zich naar het positief of negatief karakter. Ook wordt
dezelve overeenkomstig de ervaring door oefening volmaakter, om veelzijdiger en algemeener magnetisch
te werken.

§ 276.
Bet hoe der magnetische behandeling vordert meer
dan de enkele kennis van het magnetiseren.
De derde vraag: hoe is het magnetismus aan te
wenden ? laat zich zoo kort niet beantwoorden. Hier
toch komt het niet alleen op de kennis van de regelen van het magnetiseren aan, maar ook op de kennis van eene menigte verhoudingen en omstandigheden, die hetzelve vooraf gaan en bij hetzelve moeten worden in acht genomen. Het magnetismus is
geene zoo ligte zaak, als men zich doorgaans voorstelt, als hetzelve als geneesmiddel baten zal; en hij
is nog geenszins een magnetisch arts, die met het
enkel magnetiseren hoopt te regt te komen. Voor
alles moet elk een duidelijk begrip hebben van hetgeen magnetismus is, van hetgeen met het magnetiseren gebeurt, en van hetgeen hetzelve ondersteunen of belemmeren kan. Daarin ligt de zware, geheimvolle kunst, het hoe, niet alleen in de wijze
en vaardigheid van de werking van buiten.
Wat magnetismus is en wat het magnetiseren
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e weeg brengt, heeft reeds MESMER op de meest
juiste wijze opgegeven. Hij zegt, » gelijk het mogelijk is, de beweging, welke wij in den magneet
aanschouwen, ook in het ijzer, door mededeeling
of op andere wijze van behandeling te veroorzaken,
even zoo is het mogelijk in het menschelijk ligchaam
eenen toon der beweging van eene soort der fijnste
stof (eene polariteit) op te wekken, en daarin in te
planten, waardoor verschijnselen, aan die van den
magneet gelijk, worden voortgebragt. Het in een
ligchaam werkzaam grondwezen is een onzigtbaar vuur,
hetwelk voor geen der gewone zinnen voelbaar is.
Dit vuur kan in een individu te voorschijn gebragt
worden en ontvlammen, als men de inwerkende middelen van het natuur-magnetismus tot op zulk eenen
graad vereenigt en concentreert, dat dit vuur daardoor
wordt te voorschijn gebragt. Dit grondwezen is in
geenen deele eene zelfstandigheid (stof), maar eene
beweging, gelijk de toon in de lucht, gelijk het licht
in den ether, in eene zekere reeks van den gemeenschappelijken vloed gewijzigd. Maar ook deze vloed
is niet die van het gewone vuur of het licht, van de
electriciteit of den magneet, maar van eene soort, die
al het andere in fijnheid en beweeglijkheid overtreft.
Misschien is dezelve met dien vloed verwant, welke
de zenuwzelfstandigheid doordringt."
Dit magnetisch vuur, dezen toon der beweging te
voorschijn te roepen, te onderhouden en behoorlijk
te besturen en alles te verwijderen, wat verstorend
daar tusschen treedt, dat is de zaak, als er van het
hoe der magnetische behandeling sprake is. Ik zal
nu de hoofdgrondstellingen en regelen opgeven, welke
bij magnetische behandeling ten dezen einde noodig
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zijn, en daartoe zal ik 1). van de magnetische behandeling in het algemeen en 2). van de behandeling van
het slaapwaken en helderzien in het bijzonder hendelen.

EERSTE DEEL.
OVER DE MAGNETISCHE BEHANDELING IN
HET ALGEMEEN.

$ 277.
Voorloopige regelen, welke bzj

et magnetiseren

wbl zrn in acht te nemen.
Eer wij van de behandeling zelve gewagen, heeft
men de volgende regelen wèl in acht te nemen:
1). Men magnetisere nooit alleen om eene proeve te nemen, of de nieuwsgierigheid van den een' of
anderen te voldoen. Zulke proeven leiden tot niets
en kunnen verlegenheden veroorzaken.
Hebben de
zieken toch geen tijd of vast besluit, om zich aan eene
volkomene kuur te onderwerpen, of vindt de arts
zulk eene kuur niet raadzaam, dan zal eene loutere
proef niets anders te weeg brengen, dan welligt
de opwinding van den zieke en de verergering van
zijnen toestand. Nieuwsgierigen leeren echter niets
anders, dan dat zij, als een verborgen krankheidskiem daardoor snel tot ontwikkeling komt, over deze
proeve zich zullen beklagen.
Eene zekere overtui-
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ging, aangename gewaarwordingen of de gave der divinatie zal men door geen enkele proeve verkrijgen.
2). Heeft men, met inachtneming der bovengenoemde voorwaarden, eene geneeskundige proeve aangevangen, men wachte zich bij onverhoopt goed ge.
volg te triumferen, en aldra eene zekere genezing te
voorspellen , evenmin als men in tegenovergesteld geval, als zich langen tijd geene verbetering opdoet,
de hoop moet opgeven en de kuur laten varen. Zeer
dikwijls flikkert het verdoofde levensvuur der magnetische werking spoedig op, maar de olie van de organische lamp ontbreekt, of de pit daarin is tot leiding -an de brandstof onbruikbaar geworden. Het
magnetismus kan het onmogelijke niet mogelijk maken, en in stede dat men hetzelve als middel tot
verzachting en tot kalmte erkent, wat hetzelve in
zulke gevallen altijd is, zal men hetzelve zelfs wel
de schuld geven van de ziekte te hebben verergerd.
Al wie hiervan eenige ervaring heeft, zal weten , dat
zieken, die hunnen dood voor oogen hebben, door
niets in de wereld zoo worden gekalmeerd, als door
het magnetismus. Ja men kan hen daardoor het
sterven verligten, hetgeen wel de grootste weldaad
is, welke men iemand kan bewijzen, zoodra de laatste straal van hope verdween. Zeer ingewortelde,
verouderde ziekten openbaren, naar mijne ervaringen,
uiterst zeldzaam in den beginne eene werkelijke beterschap. Behalve eenige meerdere rust, verzachting
en verkorting van de paroxysmen, vertoont zich in
zulke gevallen gewoonlijk in langen tijd nog geene
ware beterschap. Ik heb bij zeer hardnekkige en
gecompliceerde ziekten van den onderbuik eenige
malen in vele maanden geene wezenlijke vorderingen
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gemaakt. Eene dame heb ik een gansch jaar behandeld zonder werkelijke beterschap. De toestand
werd alleen dragelijker en het kwaad niet erger.
Op eens echter kwam er beterschap, 'en in het tweede
jaar maakte zij spoedige voortgangen tot genezing.
3). Ter genezing van eenen patient door het
magnetismus, heeft men geene andere voorbereiding
noodig, dan de naauwkeurige opmerking van de aan
zijnen toestand geëvenredigde diëet. Dan alleen gebruik ik geneesmiddelen, als er stoffelijke oorzaken
in den onderbuik bestaan, b. v. gal of verstoppingen
in het darmkanaal. Deze moeten vooraf verwijderd
worden. Als ik eenmaal de kuur aanvaard heb,
dan worden alle geneesmiddelen ter zijde gezet, om
althans voor een' tijd de werkingen van het magnetismus niet te storen en de zich opdoende krisis gade
te slaan. Deze toch zijn zeer verschillende, b. v.
zweet; hetzij door middel van de urine, of door
het darmkanaal, of door uitwerping uit de long, of
door uitwerping van speeksel enz. Deze zich van
zelf aankondigende krises geven de vingerwijzing, hoe
de natuur zich van hare krankheid poogt los te maken, en hoe zij, des vereischt, ondersteund moet
worden, als zij geene kracht genoeg bezit, of als er
zich hinderpalen opdoen. Alsdan kunnen nu en dan
geneesmiddelen zeer dienstig zijn. Zonder bepaalde
aanwijzing echter, of als de patient zich zelven gedurende het slaapwaken geene middelen voorschrijft,
moeten dezelve nooit worden aangewend. Als echter de zieke jaren lang aan zekere dingen gewoon is
geworden, dan is het ook geenszins raadzaam, in
eens derzelver gebruik na to laten, daar zij hem
menigmaal zoo noodig zijn geworden, als spijze en
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drank. Intusschen moet men hem langzamerhand van
het gebruik van alle zulke middelen afwennen.
4). Versterkingen door middel van magnetische,
electrische en galvanische geleiders of andere hulpmiddelen om te isoleren, moeten insgelijks, althans
in den beginne, worden ter zijde gezet. Alle deze
dingen hebben eene veel te krachtige en aan het
magnetismus vreemde werking. Kan men toch den
graad en de wijze van derzelver inwerking niet bepalen, nog minder kan men dat, betreffende de opwekking van den patient. Het magnetiseren zelf
wordt door zulke hulpmiddelen geheel gestoord en er
zijn slechts weinigen, die deze dynamische soorten
van werking verdragen. Eerst de gevolgen van de
kuur toonen het of en hoe van de nuttigheid dier
hulpmiddelen aan. Dit geldt in het bijzonder van
de zijde, welke dikwerf als middel om te isoleren beschouwd is, schoon zij het niet is, althans
voor den kranke niet. Het schijnt veeleer, dat stoffen, in zijde gewikkeld, de magnetische kracht minder verloren, zoo als b. v. het water in glazen
flesschen. Daarom is het raadzaam zijden stoffen en
metalen verwijderd te houden en in allen gevalle
alleen tot bepaalde einden aan te wenden.
5). Evenmin behoeft men op de wijze van
kleeding bijzonder acht te slaan, of zich zelfs te
ontkleeden. Een elk blijve gekleed als altijd, alleenlijk zij hij vrij en ongedwongen, en als de zieke
te bed moet liggen, hij blijve daarin als gewoonlijk.
Intusschen is het raadzaam veéren bedden en zijden
dekens gedurende het magnetiseren eenigzins te verwijderen. Daar toch onmiddelijke aanrakingen onnoodig zijn, en er geen isolaties voor de magne.
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tische werking bestaan en het strijken op het ligchaam
in den regel zelfs onraadzaam is, zoo vallen dergelijke
toebereidselen van zelve weg.
6). Onmerkbaar, zoo veel mogelijk, vange men
de magnetische behandeling aan, ten einde de stemming en rust van den patient door geene opvallende
bewegingen te verstoren en zich zelven als geen' tooveraar te kenmerken. De toenadering, het houden
van de hand, of het leggen van dezelve op den omtrek der maag, is de geheele kunst, die het weldadigst werkt en geen verder opzien baart. Men houde
ook vreemde personen verwijderd en zorge voor rust
in het vertrek. Men were alles, wat vrees, schrik
en aandoeningen kan te weeg brengen. Odi profanum vulgus et arceo. Men verzoeke daarom reeds
vooraf van ongeroepen toeschouwers, arbeid van
dienstboden in het ziekenvertrek en de tegenwoordigheid van vele huisgenooten verschoond te blijven.
Bij het vrouwelijk geslacht is het echter vooral raadzaam, niet geheel zonder bevriende getuigen te mnagnetiseren, deels om zekeren argwaan te vermijden,
deels om de zieke van hetgeen haar gewoonlijk omringt en op haar werkt, niet te zeer te ontwennen,
waaruit ligtelijk eene schadelijke prikkelbaarheid zoude
kunnen geboren worden. Teedere, zeer prikkelbare
personen worden ook daarom gedurende het magnetiseren verwijderd gehouden.
7). Ten opzigte van duur en tijd van het magnetiseren heeft men geene vaste bepalingen. In den
beginne is het aan te raden niet te lang aan te houden, en zoodra men eenige werking bespeurt, allengskens op te houden. Tien minuten of een kwartier is doorgaans toereikend. Indien men gedurende

-

286 -

dezen tijd -geene werking waarneemt, dan is dit nog
geen teeken, dat deze er niet bestaat, want zeer dikwijls volgen dezelve eerst eenigen tijd later, en soms
openbaren zich slechts zeer onbeduidende physische
verschijnselen, terwijl de kranken toch gezond worden. Het is waan, als men gelooft, dat lang en
veel magnetiseren ook veel helpt, ja men heeft door
het urenlange magnetiseren menigmaal meer na- dan
voordeel gedaan. De omstandigheden bepalen den
duur en de herhaling van hetzelve, of men daags
eens of tweemalen, of na grootere tijdruimte tusschen beiden zal magnetiseren. Het menigmaal is
ook hier weder geen middel, om de genezing te verhaasten. De natuur begeert tijd, om hare krises te
Daarom ziet
verwerken, en bemint rust daarbij.
men soms bij die landlieden, die wekelijks slechts
een- of tweemalen gemagnetiseerd worden, zeer in
het oog loopende beterschap. Als zich krises voordoen, vooral van krampachtigen aard, is het mogelijk, dat men den patient gedurende verscheidene
uren niet durft verlaten, of hem vaker moet bezoeken. Zonder dat is het ongeraden, den patient aan
een langdurig magnetiseren te onderwerpen, of het
uur vol te maken, dewijl dan eene gewoonte ligtelijk
wet worden kan, die den zieke en den geneesheer
beide evenzeer kan plagen. Om zich daarvoor te
wachten , moest de geneesheer zich van den beginne
af eene zekere vrijheid veroorloven in zijne bewegin.
gen, opdat hij volkomen heer en meester blijve. Goedheid met ernst, toegeeflijkheid met karakter,
orde met vrijheid, kennis en voorzigtigheid met rust
en opmerkzaamheid gepaard, moet hij bezitten, als
hij iets gelden en weldadig werken zal. Anders wordt
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de patient zwevend en wankelmoedig, en staat nu
eens vreesachtig en toegevend, dan weder gebiedend
en opgewonden tegen over hem. De tijden des daags
kunnen voor verschillende toestanden van verschillende uitwerking wezen. In zware ziekten, als men eene langere en meer gelijkmatige geneeskundige behandeling te volgen heeft, zal _men eenen meer bepaalden tijd van zijne overige ambtsverrigtingen hebben af te zonderen , in ligtere ongesteldheden heb
ik de morgen- en voormiddaguren het heilzaamst bevonden, en bij magnetisch slapenden de uren van
den avond.
8). De natuur geneest alle ziekten door meer of
min duidelijke krises zelve, geene artsenijen, noch
ook de geneesheer, brengen de gezondheid tot stand.
De geneeskundige behandeling bestaat enkel in het
ondersteunen der natuur, dat zij de doelmatige
krises daarstellen, waartoe zij niet altijd alleen
in staat is. Deze ondersteuning geschiedt door verwijdering van de oorzaken der ziekte, die deels
inwendige, deels uitwendige stoffen zijn, alsmede
door het beteugelen van al te stormachtige bewegingen en door opwekking en ondersteuning van
al te zwakke krachten. Het terughouden, opwekken en ondersteunen van de genezende kracht, het '~vopFoDv, - om de krises te bespoedigen, geschiedt door niets zoo overeenkomstig de natuur,
zoo aangenaam, zeker en snel, als door het magnetismus, des noods met behulp van zekere artsenijen
en voedingsstoffen. Maar juist door de verscheidenheid van deze soorten van ondersteuning wordt het
magnetismus eene kunst, die, door ervaring ennaar
omstandigheden gewijzigd, meer verworven dan naar
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regelen geleerd en medegedeeld kan worden. Het
laat zich daarom slechts voorloopig bepalen, waar
en wanneer eene positieve of negatieve werking te
pas komt, waar met de hand of met geleiders, waar
met de vlakke hand, met de vingeren, waar met den
rug of den rand der hand moet worden gemagnetiseerd; - alsmede of men geheel geene hand behoeft, of en hoe lang men het magnetismus geheel
achterwege laat, om de natuur intusschen met stoffen te ondersteunen. Dit is b. v. het geval met krampen, welke door den eenen als een symptoom van
ziekte, door den anderen als gewrochtvanbijkomende ziekte, door den derden als heilzame krisis worden
beschouwd. Er zijn krampen, welke tot deze verschillende kategoriën behooren en elke soort van
dezelve vereischt eene verschillende behandeling.
Nogtans is de menigvuldigste soort derzelve bij het
magnetiseren stellig gevolg van kritische pogingen der
natuur en geen nieuwe vorm van ziekte. Wat is nu
hierbij te doen, om de natuur te ondersteunen ? Het
beste is alsdan niets te doen, het allerminste moet
men voortvaren met magnetiseren; men verwijdere
elke verdere opwekking en handele geheel negatief,
door zich in de nabijheid op te houden; men beproeve, of het houden van de hand, of het leggen
van dezelve op het hoofd ook de hevigheid kan verminderen, of, naar gelang van personen en omstandigheden, het woord en de spraak, gemagnetiseerd
water, dan of misschien eenige toonen muzijk enz.
verzachting kunnen aanbrengen; dit zal zich in de
meeste gevallen al dadelijk openbaren. Indien nu de
hevigheid derzelve hierdoor niet of slechts langzaam
afneemt, dan onthoude men zich van alle verdere
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proeven met artsenijen of met magnetiseren, en
wachte alles met koelbloedige ruste af. De hevigste
convulsies beteekenen niets, de storm legt zich zeker
van zelve en de zieke zal eenigen tijd, nadat zij zijn
voorbijgegaan, zich regt frisch en wel bevinden.
De beroemdste oudere practici hebben zich hierin
menigmaal vergist, en door hunne bedrijvigheid welligt de krampen in wezenlijke ziekte veranderd, welke hen daarna zoo veel te doen gegeven heeft. HENSL r beschouwt nog heden de krampen en de meer
hevige krises als verergeringen en gewrochten van onmagnetische of andersoortige magnetische (b. v. vuurmagnetische) werkingen.
9). De magnetische behandeling vindt hare bepaling niet alleen naar gelang van de geschiedenis der
ziekte en den vermoedelijken zetel en het wezen der
ziekte, maar vooral naar gelang van de soort der zich
ontwikkelende krises. Hieruit moet men afleiden of
men meer positief of meer negatief, of men actief
dan expectatief, heeft te werk te gaan; of men chemische middelen of magnetische geleiders moet te
baat nemen; hoe men de diëet heeft in te rigten,
en of meer physiek of meer geestelijk op den zieke
gewerkt moet worden.
Die zulke onderscheidingen
niet weet te doen en aan deze vereischten niet kan
voldoen, is tegen de magnetische behandeling niet
opgewassen, en houde zich verre van sAIs enEPIDURUS.

10). Evenmin bestaan er bepaalde regelen voor
het manipuleren in het bijzonder, voor de plaatsing
van den arts tegen over den patient,' voor de magnetische geleiders en het gebruik van het baquet.
Zoo als in het leven overal alles relatief is en
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bestendig vloed en ebbe zich afwisselen, zoo zijn ook
de polariteiten van de elkander opwekkende krachten
geen bestendig iets in plus en minus, in positief en
negatief. In den regel zij de geneesheer de positief
werkende, de zieke het negatieve voorwerp der behandeling. Er zijn echter gevallen, in welke de arts in
negatieve betrekking tot den patient moet treden, of
althans in eene indifferente. Evenmin kan men ten
opzigte van de plaatsing bij het magnetiseren iets bepaalds voorschrijven, dewijl dit wel in het bijzonder
van het bevind van zaken en de eigendommelijke
omstandigheden afhankelijk is. De werking hangt
ook geheel niet van de wederzijdsche plaatsing en
den stand af, hoewel dezelve daardoor kan worden ge wijzigd. Men moet de stelling in het gegeven geval
eerst zoeken en dan dikwijls weder wijzigen. De
hoofdregel is echter: houding en plaatsing van den
geneesheer moeten zoo vrij en ongedwongen zijn, dat
door dezelve geene inspanning noch moeite in de bewegingen, geene stoornis in het werken en geen ostentatie wordt veroorzaakt. Dewijl de arts de positief
werkende is, ispreekt het van zelf, dat hij ook in de
beweging en de zieke in rust zich moeten bevinden,
naar gelang der omstandigheden. Zoo zoude het
b. v. eene slechte uitwerking hebben, indien de
zieke zich niet stil hield en van ligging en zelfs van
plaats veranderde. Men plaatse zich vó6r of in den
beginne ook naast den patient, houde zijne handen
vast, of ga dan te werk op de manier, die straks
zal worden opgegeven. De patient zitte of blijve in
zijne gewone ongegeneerde positie en rigte zich naar
de behoefte van zijne zich veranderende toestanden
en omstandigheden.
II.
19
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§ 278.
Men kan de levenskracht op drieërlei wijze tot genezende kracht verhoogen: Psychisch, physisch of magnetisch. De laatste soort van
opwekking is het doel van onze verdere
verhandeling.
Het genezen van ziekten laat zich volgens MarSME
tot een tweetal hoofdgeboden terugbrengen: 1) moefen de hinderpalen verminderd of weggenomen;
2) moet de werking der natuur door voortgezette,
zachte en harmonische
behoorlijk geschakeerde,
aanwending van magnetische stroomen vermeerderd
worden.
Wat nu het wegnemen van hinderpalen betreft,
dit geschiedt volgens de regelen der algemeene therapie.
Het tweede gebod bestaat in de mededeeling of liever
opwekking van den magnetischen agens en deszelfs
voortplanting en onderhouding, en in deszelfs versterking of in deszelfs altijd noodzakelijke wijziging.
>De tonische beweging ," zegt MES ER, » die in
alle bezielde en onbezielde ligchamen aanwezig is,
laat zich, om zoo te spreken , ontvlammen. Eenmaal
daarin opgewekt, blijft zij voortduren, de mededeeling wordt doorgaans niet ten koste van het oorspronkelijk (opwekkend) brandpunt bewerkt." De levenskracht is ook de geneeskracht van elk individu. Eene
verzwakte of gewijzigde levenskracht wordt als zelfstandige geneeskracht ontvlamd en wel op drievoudige wijzen, geestelijk, physisch, door natuurlijke che.
mische bewerking der stof, of magnetisch (dynamisch).
De psychische onmiddelijke werking van den geeste-
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lijken wil (veuillez et croyez) der taal, der vermaning enz. is de magtigste, werkzaamste, meest uitwerkende, de minst gekende en minst algemeen gebezigde. De natuurlijke door middel van voedingstoffen en artsenijen is. de zwakste, gelijkmatigste,
alleen gekende en meest algemeen gebezigde. Hierover

te spreken is te dezer plaatse onze roeping niet. Do
magnetische werking is het, welke op dynamische
wijze de levenskracht door de polariteitsverhoudingen
opwekt en tot geneeskracht ontvlamt. Zoo als nu echter bij de opwekking en ontvlamming der tonische
beweging niets stoffelijks wordt medegedeeld, opdat
de levenskracht van het zieke individu tot geneeskracht
wordt verhoogd, zoo wordt die beweging der geneeskracht ook 'geenzins op kosten van den opwekker,
(den magnetiseur) door middel van stofverlies bewerkt.
Het eene licht, dat het andere ontsteekt, verliest

niet, noch aan kracht, noch aan stof: het ontvlamt
de tonische beweging van het brandbaar voorwerp,
hetwelk begint te lichten en innerlijk chemisch zich
te ontwikkelen. De magnetiseur verliest alzoo noch
stof, noch kracht. Indien zulks geschiedt, dan is hij
òf zelf ziek òf in eene valsche polariteitsverhouding
tot den patient, 6f hij verliest zijn stof en zijne krachten door ongeschikte vermoeijende behandeling van
den patient.

§ 279.
De magnetische behandeling is middel'k of
onmiddelj"k.
Ter opwekking nu van de geneeskracht der natuur
dient òf onmiddelijke persoonlijke werking, bfhet ge.
1Q*
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bruik van geleiders. De persoonlijke werking van den
geneesheer op den patient geschiedt door toenadering
van den eersten, door den blik, de spraak en de
handen. De werking door middel van geleiders geschiedt door de gansche natuur met derzelver stoffen
en gewrochten in het niet organisch en organisch rijk.
Het licht van zon en maan, vaste grondstoffen van
de metalen en vloeibare van het water, planten en
dieren kunnen voor magnetische geleiders dienen.
Overigens hangt het van omstandigheden af, of men
middelijk dan wel onmiddelijk, in den beginne of in
het vervolg wil magnetiseren, of men persoonlijk of
door -middel van geleiders wil werken , en in hoeverre
het een met het andere afwisselt.
De nadering van den arts bij den zieke is reeds een
zeer krachtig werken, als men bedenkt, hoe deze.
doorgaans bij diens komst opgewekt of gerustgesteld
wordt, of hoe de nadering van ieder mensch òf een
antipatisch mishagen òf een sympatisch welgevallen
opwekt. De magnetische toenadering geschiedt in het
bijzonder, om eene beweging in den kranke op te
wekken, die voor hem heilzaam wezen zal. Reeds
het bijzijn bij den zieke, rustige houding vooral bij
zware ziekten of bij zeer prikkelbare gestellen is een
krachtig magnetiseren en in den beginne zeker altijd
het meest aan 'te raden. Ook bestaan er zekere wijzigingen met betrekking tot verwijdering en tijd, die
zich' voegen overeenkomstig de werkingen, welke zich
openbaren. Beter is ook hier reeds het midden tusschen te veel en te weinig.
Blik en aanzien wekken den zieke mede zeer sterk
op, als dit doelmatig en bestendig geschiedt. Reeds
vroeger hebben wij van de magt van het oog op die-
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ren en menschen gesproken.

Den invled van zekere

oogen noemden de ouden reeds een magtig opwekkingsmiddel, en lang kan niemand eenen gefixeerden

blik verdragen. Bij het magnetismus valt de kranke
dikwijls door het aanzien alleen in den slaap.
Woord en spraak zijn de onmiddelijke geestorganen en bezitten de meest vermogende kracht, om, in
de eerste plaats, geestelijk op den mensch te werken, maar dan ook physische bewegingen op te
wekken, te versterken, af te leiden, te onderhouden.
Een rustig onderhoud, waarbij de doctor het gesprek
naar willekeur op een voorwerp henenleidt, of naar
gelang zijn doel, om te calmeren of levendig te
maken of te vervrolijken, medebrengt, is wel buitendien van de gunstigste gevolgen, en dus wel allerbijzonderst in het magnetismus dienstbaar, om het
slaapwaken als eene heilzame krisis te regelen en
te leiden.
§ 280.

lTet magnetiseren met de handen.
Het magnetiseren met de hand is de meest gewone manier, ja, naar het verkeerd oordeel van sommigen, de eenige. De handen zijn de ware wilsorganen, de middelen, om den wil objectief te openbaren, de laatste, maar voortreffelijkste leden van
het geestelijk onmiddelijk werken, vanwaar dit ook
den naam draagt van handelen - handeling. De
handen geven aan de kracht van den wil de rigting
tot werkzaamheid, en zoo als het ligchaam in het
algemeen de zigtbaarheid is van de ziel, zoo zijn de
handen bijzonder in de bewegingen , de physisch organische karakters van de geaardheid en wijze van wer-
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king van den wil. - Even als echter de handen de
geestelijke aeters uitvoeren, zoo zijn ze ook de natuurlijkste geleiders van het rigten en fixeren van physieke
krachten. Daarom wordt de manipulatie, het magnetiseren met de hand allezins eene kunst in toestanden, in welke men positief opwekken, of waar men
afleiden of meer plaatselijk werken wil. Bij deze soorten van behandeling dient men dan de verschillende
bewegingen met de geheele hand, met de vingeren,
met de vlakke hand of met derzelver rug, met haren
buitensten of binnensten rand wel in het oog te houden
en te onderscheiden. Even zoo verschillend is volgens
deze menigvuldige wijzigingen de wijze, om de handen te gebruiken, hetzij door ze enkel te houden boven de plaats, zonder haar aan te raken, hetzij door
opleggen of aanraken, door bestrijken met of zonder
aanraking op verschillenden afstand.
Hoe rustiger en eenvormiger , hoe stiller en met minder gebaar en ceremoniën de behandeling met de hand
plaats heeft, des te meer is zulks een bewijs van de
ervaring van den arts, die ook wel magnetiseren en
weldadig werken kan, zonder dat de zieke van de
hem misschien vreemde behandeling iets merkt; die
bij afwisseling en overgang van de eene tot de andere
wijze, om de hand te gebruiken, naar gelang der
verschijnselen, even ongedwongen is en gewoon , zoodat daarbij geheel niets opvallends gebeurt.

§ 281.
De verschillende deelen van de hand met betrekhing tot derzelver werkingen.
Het opleggen der hand , de veelvuldigste , algemeenste en zekerste positie van dezelve geschiedt voorna-
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melijk op het hoofd, of men houdt de handen van
den zieke zonder verdere beweging vast, vooral wanneer men telkens met magnetiseren een begin maakt.
Men houdt de hand eerst zonder dadelijke aanraking
iets boven het hoofd, legt haar dan zacht aanrakend
neder en laat haar korter of langer liggen, zonder
andere bewegingen. Gelijktijdig of een weinig daarna
legt men de andere hand op den hartkuil, of doet
dat ook alleen bij pijn, krampen of andere kwalen
van den onderbuik. Onder hevige pijnen en bij ontstekingen mag men de handen niet opleggen: dan
zoude men het kwaad vergrooten. Hier moet de
afleidende methode worden aangewend. Daarentegen
werkt bij pijnen van krampachtigen aard, bij rheumatische aandoeningen en ligtere toestanden van congestie en stremming der vochten het hand opleggen
altijd zeer weldadig. Het is voordeelig de handen
zachter of zwaarder bij afwisseling daar op te leggen,
waar men verdeelen, waar men den plaatselijken toestand als het ware verplanten wil. In dit geval heft
men de handen op en loopt met streken doorgaans
zonder aanraking op kleinen afstand, van boven naar
beneden en van het edeler tot het minder edele deel.
afwaarts. Het drukken, kneden en uittrekken is
bij stremmingen van de circulatie, bij verstijvingen
of verlammingen, ook bij krampen menigmaal van
eene heilzame uitwerking. Naar omstandigheden moet
men de handen bevochtigen met water, wijn of iets
aromatisch. Door het opleggen der handen oefent men
zich bijzonder allengkens meer, om den zetel en de
soort van de ziekte te ontdekken. Hierin bezat MESMER eene zeldzame vaardigheid.
Aan de hand heeft men te onderscheidel: de
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vlakke hand van binnen, den rug, de randen en de
vingeren, welke alle hij gebruik verschillend werken.
De inwendige vlakte der hand wordt doorgaans het
meest gebruikt, als men in trekken (agrandcourant)
doorgaans zonder aanraking wil magnetiseren. Deze
is de mildste, eenvormigste wijze om op te wekken,
te verlevendigen, te calmeren en pijnen te doen bedaren. Met den rug der hand wordt meer negatief
gemagnetiseerd, zoo als bij de afleidende behandeling, bij krampen; ook worden de slapenden daarmede door tegenstreken van onderen naar boven gewekt. De randen van de hand staan in wijze van
werking tegen elkander over, de inwendige is meer
positief opwekkend, de buitenste rand meer negatief
afleidend. Men stilt de pijnen en krampen aan plaatselijke deelen door een langzaam nederwaarts gaan als het ware afwisschen - met den rand der hand,
doch zonder aanraking, op de zekerste wijze. Ook
bij ontstekingen is deze soort van afleiding de alleen
aanwendbare en dan altijd zonder aanraking. De
vingeren zijn de gedeelde stralen van de hand, door
dezelve is de werking het sterkste , vooral op de deelen, waarover men henen loopt. Deze is de eigenaardigste soort van plaatselijke werking. Door onmiddelijke aanraking en door het strijken met de vingeren heeft het magnetiseren veel overeenkomst met
electriseren. Het werkt evenwel sterker opwekkend
op het spier- en zenuwstelsel en mag slechts gebe
zigd worden , als daartoe indicaties voorhanden zijn.
Menigmalen kunnen de zieken het ook niet verdragen.
Sommige vingeren geven nog eene meer bepaalde
rigting.
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§ 282.
Bijzondere soorten van behandeling door middel
van de handen.

In!het algemeen geschiedt het magnetiseren door
middel van de handen op de volgende wijze: men houdt
de handen van den patient korter of langer vast, legt
de eene hand op zijn hoofd, terwijl men de andere
op den hartkuil legt, of loopt ook zonder dit te doen
met de vlakke hand van het hoofd langzaam, zonder
aanraking des ligchaams, in !eenige verwijdering over
het gezigt en den buik naar beneden, als wilde men
door dit benedenwaarts strijken een stroom van het
hoofd af naar de aarde henenleiden. Dit wordt meermalen herhaald, en wil men sterker opwekkend werken, dan bezigt men daartoe de beide handen. Men
laat dan de handen bij het gaan naar beneden iets
of wat op de schouderen rusten en vaart verder over
de armen henen naar de handen; houdt deze dan eenen korten tijd vast, gaat voorts in een boog terug en
loopt over de borst tot op den hartkuil ; hier houdt men
weder iets aan en strijkt dan benedenwaarts tot over
de voeten uit. Zoo zet men het werk eenige minuten voort; dan plaatst men zich ter zijde van den
zieke en loopt met de eene hand over den rug en met
de andere over de voorzijde benedenwaarts in verscheiden herhaalde trekken. Het teruggaan der handen
moet steeds met eenen omhaal geschieden, opdat men
door geene tegenstreken de werkingen opheffe. De
positie, het getal van herhaling en den tijd van het
magnetiseren schikke men naar den individuëlen toestand van den patient. Hoe minder dwang, hoe rus-

-

298 -

tiger en gemakkelijker de manipulatie, des te weldadiger zal het gevolg wezen. Tien minuten of een
kwartier is in de meeste gevallen genoeg. Na het
magnetiseren moet de kranke althans een kwartier lang alleen en geheel rustig zijn. Dit alles is
echter, gelijk reeds gezegd is, geen vaststaande regel, maar geeft slechts een algemeen denkbeeld aan
de hand. Eene voortdurende wijziging toch in het
gebruik van de hand, door strijken met of zonder aanraking, door woord, oog, enkele nabijheid of geleiders is noodzakelijk, doch kan slechts door de ervaring, ik zoude haaog zeggen alleen instinctmatig, geleerd worden.
A

( 283.

De twee hoofdmethoden , de positieve opwekking
en de negatieve afleiding. De algemeene en
plaatselijke soort van werken.

De magnetische werking bestaat in twee hoofd.
methoden.
De positief opwekkende wijze van handelen wordt
reeds door den aanblik bewerkt; - door middel van
toenadering en door de rigting en het tegenhouden der
hand, en vooral door de voorste vlakte des ligchaams
en der handen, verder door de vingeren, naarmate
dezelve meer tot eenen pool zaamgevoegd en veree.
nigd worden, door de positie van de regterzijde en
de regterhand des geneesheers tegen den kranke. Positief inwerkend is het strijken en vooral de onmiddelijke aanraking. Deze werking is meer met eene
snelle ontlading in sterkere werking van de electri-
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citeit te vergelijken. Daarom is dan ook de directe
werking door geleiders, vooral door middel van metalen, eene positieve. De afleidende of negatieve
methode geschiedt door de vorige meer tegenovergesteld soort van handelen, door middel van de randen
en den rug van de hand; door het strijken met
beide handen van den hartkuil naar de zijden heen;
door streken op een afstand en meer naar den kant
van de zieke organen, of ook wel door tegenstreken.
Deze behandeling wordt tegelijk door de verkoelende
en kalmerende methode der algemeene therapie ondersteund.
De meer algemeene soort van magnetische werking, die, even zoowel positief als negatief wezen
kan, wordt door toenadering, door den blik, de
spraak, het magnetiseren in volledige trekken van
het hoofd naar beneden, door het opleggen der handen op het hoofd en op den hartkuil, alsmede
door het houden van de handen des kranken bewerkt. - De plaatselijke soort van werking is meer
op enkele deelen des ligechaams gerigt, die dan als
't ware meer als een op zich zelven staande organische
kring worden beschouwd. Dan houdt men de handen of vingeren op zulke deelen of plaatsen, beweegt
ze in kringen boven dezelve of strijkt afleidend van
dezelve af naar beneden en naar minder edele deelen. Ook het aanblazen en aanademen behoort hier,
waardoor men overal pijnlijke of ontstokene plaatsen,
zoo als b. v. van ooren en oogen, kalmeren en verdeelen kan. Dit neemt men waar bij het zoogenaamd bezweren van de roos door oude vrouwen
waarbij het aanademen sneller en beter werkt dan
alle zalven en omslagen. - Ook het sprenkelen met

de vingeren behoort hier, waardoor men den vinger
intrekt en snel weder uitstrekt, even als of men iemand wilde besprengen. Dit is eene zeer krachtige
wijze van behandeling, niet ongelijk aan den electrischen stroom, en wordt door gevoelige patienten
geheel niet verdragen.

§ 284.
Bet magnetiseren door middel van geleiders.
De middelijke werking door geleiders wordt aangewend, om bepaalde bedoelingen te bereiken. De
onmiddelijke echter en eenvoudige is in den regel
de meer weldadige en algemeen bruikbaar. Deze bedoelingen zijn deels versterking der positieve werking,
deels een plaatselijke prikkel, of om de onmiddelijke
werking te vervangen. De geheele natuur kan tot
magnetischen geleider dienen; deze is dus òf kosmisch
èf tellurisch. Het licht der gestarnten kan regelmatig
gebezigd worden, en de aardsche dingen uit het organisch en niet organisch rijk der natuur, met derzelver krachten en stoffen, maken een groot veld uit,
op hetwelk men naar believen den geëigenden geleider tot het doel kan kiezen, en, door het magnetiseren
derzelve, de levende kracht daarop kan overdragen.
Want de eigene krachtwerking van elk ding wordt
door het magnetiseren gewijzigd, waardoor deszelfs
werking voor den patient heilzamer en als het ware
homogener wordt. Dit heeft bijzonder plaats bij onbewerktuigde stoffen, metalen, zouten en het water
zelfs de werkingen van de artsenijen worden doot
het magnetiseren gewijsigd. Elk ding werkt wel is
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waar op zijne wijze, maar deze wijze wordt door Ievende werking op hetzelve dragelijker en nuttiger gemaakt. Het magnetiseren geschiedt door het aanraken
en vasthouden der dingen en door positieve behandeling, zoo als straks is aangetoond. Men gaat en
strijkt over de stoffen naar dezelfde rigting met de
handen meermalen henen, neemt ze in de hand en
beademt ze. Staven van ijzer, hout, glas enz., die
men in de hand houdt, zijn in zeker opzigt wapenen
van de hand, en werken anders, als wanneer zij onmiddelijk door den zieke werden aangeraakt. Het
meest opvallend is dit met het water. Niet alleen
slaapwakenden, maar ook andere zieken onderscheiden het gemagnetiseerde water van ander, ja zelfs
planten ondervinden er de uitwerking van.
Het water wordt gemagnetiseerd, door een glas
of flesch vol op de eene hand te plaatsen, en de andere daarover te leggen, en het zoo een tijdlang
stil te houden. Dan gaat men met de vingers van
de eene hand van het midden van het glas naar boven, en sprengt als het ware het electrisch vuur
door het intrekken en snel strekken van de vingeren
in het water, herhaalt dit meermalen en ademt het
water aan. Zijde is relatief de meest neutraliserende stof, die men dus wel het best tot isoleeren van
magnetische geleiders kan gebruiken. Een bad wordt
met eenige streken over de oppervlakte des waters,
door eenige over hetzelve heen gemaakte kringvormige bewegingen en door omroeren met de hand gemagnetiseerd. - Het zoogenaamde aqua vitalis cardiaca microcosmica wordt ergens 1) zoo beschreven:
1) Chemia ROLFINKI.

Genev. 1621, 1. 3, c. 8.
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» Een nuchter mensch moet des morgens met gereinigden mond water in een glas sterk en lang aanademen, dan met goede bedoeling, gebed en een rein
hart den zieke toereiken, daardoor zal men de ongeneeslijkste kwalen genezen."
Bloemen en planten worden op gelijke wijze gemagnetiseerd, en boomen omvat men met beide armen, houdt ze een' tijd lang vast, loopt dan op eenigen afstand met trekken van den top van den stam
naar beneden en na meermalige herhalingen (ook met
eenen ijzeren staaf) in dezelfde rigtingen over de takken heen en met kringvormige bewegingen rondom
den geheelen boom. Eindelijk begiet men de wortelen en den, boom met magnetisch water. Met zulk
een boom of door tegen denzelven aan te staan of
door koorden in verbinding gebragt, worden de kranken gemagnetiseerd. PUYSEGUR en de Straszburger
school deden het zoo, dat de zieken gemeenschappelijk rondom den boom waren gezeten. De snoeren
kunnen ook binnen de kamer geleid worden, alwaar
de patient dezelve in de handenhoudt, of zij worden om zijn ligchaam aangelegd. Hier zijn de positien naar het noorden en zuiden, zoo als overal bij
het magnetiseren door middel van geleiders, in het
oog te houden.
Dieren zijn reeds op zich zelf magnetisch, en het
aanleggen van menig huisdier bij pijnlijke krankheden,
b. v. van honden bij jicht, is bekend. De kennis
der werking van het zonlicht en van dat der maan is
zoo merkwaardig, dat ik dezelve hier vooral bij name
noemen moet, dewijl ik deswegens veelvuldige opmerkingen gemaakt heb. Vlgens het voorschriftvan
de gravin m., moest ik haar met de eene hand hou-
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den, terwijl ik de andere tegen de maan hield uitgestrekt. Desgelijks met de zon. Later leidde ik ook
de zieken in het zonlicht, z'o mogelijk steeds het best
in de vrije lucht, doch ook in de kamer, en nadat
het hoofd voor den invloed des lichts heschut was,
werden de patienten op eenigen afstand van tijd tot
tijd met eenige streken gemagnetiseerd. Maar hier
bestaan nog meerdere wijzigingen van versterking, van
lichtconcentratie, van bestendige of afwisselende, algemeene of plaatselijke werkingen.

§ 285.
liet baquet in de zamenstelling van hetzelve
door MESnMR.

Hoe meer zich de stoffen door bijzondere eigendommeljkheden bijzonder van electrischen aard onderscheiden, des te meer zijn dezelve geschikt krachtige geleiders van het magnetismus te worden, en
deze geschiktheid het langste te bewaren. Hiertoe
behooren de metalen en vooral het ijzer, het edelgesteente, het erts, glas, water, de wol en haren,
welke allen ten deele zeer goede geleiders of isQlatoren zijn van de electriciteit. Deze zijn dus ook voor
het middel ter bewaring van zaamgestelde geleiders Baquet genaamd - bijzonder dienstbaar. Hoe meer
zulke *ffen met elkander verbonden worden, des
te krachtiger werken dezelve, in eene kas bewaard.
Ook kleinere vergaderbakken, zoo als gevulde flesschen, zinkkogels, in het algemeen de weldadigste
geleiders, gebruikt men, om bij afwezigheid des geneesheers de magnetische werking daar to stellen, en
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wendt ze aan, om rust te geven bij sterke opgewektheid en hevige pijnen, alsmede tot bewerking
van den magnetischen sla<âp.
Men kan een' magnotischen baquet op veelvuldige
wijze zamenstellen. Ik zal een zamengesteld, zoo
als MEESMER en WOLFART lang gebruikten, en een
eenvoudig, zoo als KISSER het construeert, beschrijven. WOLFART zelf beschrijft dat van wmkSMER op de
volgende wijze 1):l Het is eene viervoetige en vierhoekige houten kast, van twee voet hoog en anderhalf
in de doorsnede. Het deksel is met doorgaande gaten voorzien.
In hetzelve bevindt zich een sterke
kuip van eikenhout met ijzeren ringen. Dit vat werd
door kringvormige bewegingen, welke ik door middel
van een staaf ijzer van buiten rondom hetzelve en in
deszelfs binnenste ruimte maakte, en door besprengen
met water, meer dan al het andere gemagnetiseerd.
Vervolgens leidde ik op den bodem eene laag gemagnetiseerde glazen schijven en stukken, in het midden werd
een groot stuk ongezuiverd metaal (Eisenschlacke) geplaatst. Daarop werd eene groote vingerdikke ijzeren
stang gesteld als de middelgeleider, tot lading van
het geheel. Rondom dezen geleider werden nu mag.
netisch aangeraakte stukken ongezuiverd metaal gelegd, in dier voege, dat steeds de uiterste rand van
het eene stuk, hetwelk bij het inagnetiseren door de
regterhand werd aangeraakt, met den rand van het
andere stuk zamenstiet , hetwelk door de linker was
aangeraakt, enz. Hierop kwam dan weder eene sterke
lang van glasstukken, benevens eenige met water en
ijzervijlsel gevulde flesschen, welker halzen opwaarts
1)

Asclepiadon 1 B. 1 St.
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naar den middelsten geleider gerigt waren, kItinere
gebrokkelde stukken ongezuiverd metaal, stukken glas
en hamerslag maakten de bovenste laag uit. Voor en na
werd gedurende deze langzame, binnen 8 dagen aangebragte vulling zooveel inagnetisch water daar bijgedaan, dat het tot aan den rand -an het binnenste
vat der kuip van eikenhout boven de vaste gernagnetiseerde massas kwam te staan.
De middelgeleider heeft boven eene krommniing,
om denzelven de rigting naar eene bepaalde hemelstreek te kunnen geven.
Ronde, voor den patient tot geleiders dienende
ijzerstaven, in eene kegelvormige spits toeloopend, dalen door middel eener kromming, of zoogenaainde
knie in diervoege in de gaten des deksels naar beneden, dat zij met dit eene einde in den waterbak komen en met derzelver aanvulsel in onmiddelijke aanraking of verbinding staan, maar met het ander
einde, bij de speelruimte op, en benedenwaarts, en
bij de naar beide zijden heen mogelijke beweeglijkheid den patient aanraken. Bovendien worden aa
den middelconductor tot versterking van de geleiding
nog vastgedraaide hennepdraden bevestigd, waarmede
de patient het ligchaam of enkele deelen kan omsnoeren.
Deze zoo eenvoudige inrigting bragt de meest gewenschte werkingen, naar evenredigheid van ieder
geval, voort. Gelijk elke werkzaarnheid door beweging wordt versterkt, zoo gebeurt hier evenwel meer
niets, dan dat de zieken aan denri ijzeren staaf, die
gewoonlijk op den hartkuil geplaatst wordt, met de
handen vaardig naar zich zelven heenwrijven. Als
de arts den middelconductor aanroert en beweegt,
20
II.
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dan wordt -de werking op den zieke daardoor versterkt en de bewaarbak geladen. Dit moet dagelijks herhaald worden, om den gelijkmatigen organischen toon der beweging in dezelve te bewaren.
Eerst twee jaren later, nadat deze eenvoudige
geleiding derzelver werkzaamheid genoeg bewezen
had, voegde ik, om de snoeren nog beter ingerigt
te krijgen, welke ik daarenboven wegens de sterkere
geleiding in wollen veranderde, en om de sterkte te
verhoogen, nog een kistje daarboven op, zoodat nu
een tweede kleine bewaarbak met zijne vier iets meer
dan één voet hooge zuilen, op het deksel staat van
de eigenlijke kast, waarin de ijzeren geleiders worden neêrgelaten. Door dezen kleinen bovensten bak,
waarin zich gemagnetiseerde wolle of gemagnetiseerde
aromatieke kruiden bevinden, gaat de middelgeleider
henen. Tegelijk wordt een glazen kogel inwendig
gemagnetiseerd, als een spiegelkogel boven den bewaarbak opgehangen en met den middensten staaf in
verbinding gebragt. Deze toestel verhoogde zeer duidelijk de kracht der werking, en. bragt voortaan menigvuldiger en spoediger dan voorheen den toestand
van slaperigheid of slaapwaken voort.

§ 286.
WOLF.Rar's nieuw Baquet.

Nadat WOLF.RT dit Baquet twee jaren in de menigvuldigste gevallen beproefd bevonden had voor
zijn doel, en het getal zijner patienten zeer aanwies,
werd hij genoodzaakt een tweede te vervaardigen,
hetwelk hij in eene meer bevallige gedaante wel is
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waar naar dezelfde beginselen, maar toch eenigzins
anders en met meerdere stoffen bereidde.
In de kast van mahoniehout werd eene ijzeren kast
geplaatst, in welke de gemagnetiseerde vulling geplaatst
werd, welke voor de magnetische werking dienen
zoude. Daarbij kwam nog het een en ander, dat
eveneens gemagnetiseerd was, 1.) op den bodem drievoudig over elkander gelegde tafelen van glas ; 2.) een
glas van drie duim in diameter en vijftien duim hoog,
aangevuld met wol, rogge en weit, en bij afwisseling
met staalvijlsel, werd midden daarop geplaatst, om
den middelgeleider op te nemen; 3.) in de tweede
afdeeling werden vier groene flesschen met wolle aangevuld, van af de vier hoeken van de kast zoo aangelegd, dat de hals tegen het middelglas te liggen
kwam, rondom hetwelk de draden zoo gebonden
werden, dat ook de flesschen onder elkander verbonden waren; 4.) stukken ongezuiverd metaal (eisenschlacken) von twee tot drie duimen dikte en vier
tot vijf duimen lengte komen- te liggen tusschen de
flesschen in; 5.) gestooten glas met gebrokkelde metaalstukken vullen.de tusschenruimte aan. In de derde
afdeeling komen 6.) weder verscheiden over elkander
gelegde glazen tafelen; 7.) werd een kring van ongezuiverde metaalstukken rond het middelglas aangebragt; waarna 8.) gestooten glas alle tusschenruimten
aanvulde : 9.) kwamen vier glazen kogels in de hoeken te liggen, even als de flesschen in de benedenste
laag, welke op volgende wijze gevuld werden: de
eerste met wolle, de tweede met zaad, rogge,
aromatieke kruiden , wortelen , stengels , bloesem ; de
derde met ijzervijlsel ; de vierde met wolle, met genoemde plantaardigheden en met ijzervijlsel en kwik20*
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zilver zaâmvermengd; 10.) alle openingen werden
daarop met vergruisde ijzerplaten aangevuld met gestooten glas en als met een laatste deksel met eene
meer dan twee duim dikke laag van staalpannen;
11.) het geheel werd met water vereenigd, dewijl er
zoo veel gemagnetiseerd water werd bijgedaan, dat
alle stoffen overdekt werden.
Een toestel in den
vorm eener schaal met een deksel en inwendig van
(ijzer) blik laat den grooten middelgeleider van glas
in het glazen vat van de onderste ijzeren kast.
Wollen geverwde snoeren van eenen halven vinger
dik werden aan eenen daaraan vastgehechten ijzeren
ring bevestigd, die met het inwendig aanvulsel van
den middelsten geleider omsluitend in verbinding traden. Een spiegelkogel van circa 12 duim diameter
werd boven de bewaarkast aan een rood zijden snoer
hangend gangebragt en door middel van dien ijzeren
draad met den middelgeleider verbonden.
Deze toestel werd in een ander vertrek gezet en
nu bleek het bij herhaling, dat het oude baquet voor
de oude en nieuwe patienten veel krachtiger werkte,
doch dat de slaapwakenden meer naar het nieuwe verlangden , dewijl deszelfs werking veel fijner, levendiger en toch zachter was. Ook werden er meer patienten slaperig door en slaapwakend. Verder openbaarde
zich de van maand tot maand verhoogde werkzaamheid.
Helderzienden vergeleken de uitstroomende
krachten uit den eersten bak , hoewel fijner en reiner, toch meer met den electrieken en galvanischen
stroom, dochuit den anderen met milde en getemperde zonnestralen , als maanlicht, maar vonkelend
met alle kleuren van liet prisma, als het bliksemen
der edelgesteenten.
Later bragt WOLFART beide de
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toestellen met elkander in een vertrek in verbinding,
en dit gaf aanleiding tot belangrijke opmerkingen.
Bijna alle zieken ondervonden verhoogde, maar geene
prikkelende werkingen, en grooter neiging tot den slaap.
Nogtans bleef voor patienten van fijner gewaarwording de eigendommelijke werking van beide de baquetten in de opgegeven verhouding duidelijk kenbaar.

§ 287.
H£ENNEMAN'S baguet en isoleerscherm.
Het zoo even beschreven baquet 1) werd weder
door anderen op menigvuldige wijze, bijzonder wat
den vorm betreft, veranderd; o. a. heeft de heer
HENNEHAN,

hofmedicus in Schwerin2) de Mesmer-

Wolfartsche kuipvorm » als zijnde zonder beteekenis
en al te meubelachtig" en in eenen anderen meer
bevalligen vorm veranderd.
Nogtans wil hij in die
veranderde gedaante het wezen der werking niet gezocht hebben, maar meer in eene andere manier
van de behandeling van het baquet, welke, ten
einde andere beletselen weg te nemen, daarin bestaat, dat hij zijn baquet met eenen schermtoestel
van geheel eigenen aard omringt, ten einde zijne
patienten, die om het baquet zitten, af te zonderen, zoodat zij elkanderen niet zien en minder storen. Daarom heet hij hetzelve het bedekt baquet."
1) Waarvan eene afbeelding bestaat in
klep. 2 Hft., en KIESER'S Tellurismus.

2) Das verdekte magnetische
Neue Asklep. 3 Bd. 1 Hft.

WOLFARTS

Neue As-

Leitungsbehiltnisz in WOLFART'S
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De scherm bestaat uit acht gewone met groen merinos
of linnen overtrokken Spaansche matten met twee vleugels, van welke ieder 6 voet hoog, 2 voet en 2 duim
breed en in het midden door eene dwarslijst in gelijke
helften verdeeld is. Deze nu worden gezamenlijk,
in eenen iets meer dan regten hoek gebogen , zoo rondom het baquet zaamgeschoven, dat zij naauwkeurig
in elkander sluitende van binnen of van uit den geleidenden stang gezien, eenen regelmatigen achthoek
vormen, en van buiten gezien even zoo vele naar
achteren opene ruimten of kamers, in. de gedaante
,van eenen stompen driehoek, daarstellen. Deze zijn
bij het baquet 2 voet en 2 duim, naar achteren echter, wegens de straalaartige uit elkander loopende zijvleugels, 3 voet en 8 duim breed, en laten den patient, die op een leuningstoel in denzelven geplaatst
is, volkomene vrijheid, om zich te bewegen. De voorste vleugels worden van boven door sluithaken met
elkander verbonden, waardoor als het ware een kring
van ligt opengaande deuren gevormd wordt, welke
de toetrede tot den toestel derhalve van alle zijden
naar believen toelaten. De zijvleugels laat men vatbaar voor beweging, opdat de ruimte overeenkomstig
de bijzondere behoefte verminderd of vermeerderd kunne worden.

5

288.

Hei siderisch baquet van KIESER.

'KIESER veronderstelt, dat niet gemagnetiseerde zelfstandigheden bestendig en aanhoudend met derzelver
eigendommelijke, siderische kracht werken, en dat

-

311 -

in de siderische zelfstandige werking van de in he
baquet beslotene zelfstandigheden, de eigenlijke wer.
king gelegen is. Hij vult daarom eene kast van ei.
ken of beukenhout alleen met hamerslag , oud ijze
en water aan; hij neemt hij aanvulling derzelve geeno
bepaalde orde waar; hij magnetiseert de stoffen ge
heel niet, en toch zag hij de magnetische werkingei
op de heilzaamste wijze bij alle ziekten ontstaan, to
zelfs den magnetischen slaap. De ziekten, door hen
opgenoemd, zijn verlammingen, epilepsie, st. Vitus
dans en andere krampen ; ziekten in de menstruatie
in het hart enz. Daarentegen zegt WOLFArI 1) » da
eene vereeniging van dergelijke ligchamen , zonder da
zij door magnetiseren met den patient in bestendig<
verbindtenis gebragt zijn, gelijksoortige werkingei
door de hun eigene stofkracht en het zelfstandig in
vormend magnetismus te weeg brengen. Zulk eei
toestel wordt door den zieke alleen gemagnetiseerd
zonder de bepaalde stemming. Dit is gevaarlijk, ei
derhalve ook het zoogenoemd siderisch baquèt voo
verscheiden ziekten bedenkelijk en minder heilzaam

§

289.

Nut en gebruik van het baquet.
Het nut van het baquet bij magnetische behandeling is door de ervaring bèproefd, en voor dez
uitgebreide praktijk en gemeenschappelijke behandeling bijna onontbeerlijk. Bovendien zijn er gevallen
bij welke deszelfs werking geindiceerd en heilzaam is
1) t. a, pl.
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b. v. bij verlammingen , klier- en ingewandsverstoppingen, plaatselijke ziekten, als men eene meer electrieke werking door middel van langeren duur wil te
weeg brengen. De toepassing is uit de individuele omstandigheden af te leiden en berust op den aard der
werking door middel der verschillende geleiders met
glas , ijzeren staven , of koorden, en op de bijzondere wijzigingen van den arts.
De patient gaat zitten bij het baquet en blijft in
den regel daarmede zoo lang verbonden, althans in
den beginne, tot er zich voelbare werkingen, als verineerdering van warmte, zweet, krampachtige bewegingen enz. openbaren. Indien deze vrij hevig zijn,
dan -is het geraden, niet al te lang aan het baquet
verbonden te zijn en ook niet dagelijks de proef te
herhalen. Heeft integendeel de patient eene geringe
of geheel geene gewaarwording, of nog liever eene
zeer aangename en bezielende, dan kan hij wel een
uur aan het baquet verwijlen en de proef dagelijks
herhalen. Zenuwachtigen echter mogen slechts zeldzaam , kort, en niet zonder den geneesheer aai het
baquet gaan.
De geleiders zijn verschillend. De patient kan er
een of meerdere nemen; hij kan alleen den wollen
draad in de hand nemen, of zich om het ligchaam of
om liet zicke orgaan vasthouden , of tevens nog eenen
ijzeren staaf vasthouden , welke doorgaans tegen den
hartkuil of op het plaatselijk deel geplaatst wordt. Om
de prikkelbaarheid van den zieke vooraf te beproeven ,
moet ieder vooraf met eenen ijzeren of glazen staf gemagnetiseerd worden , waardoor hij ook voor het baquet
-wordi gcpraepareerd. Is hij zeer prikkelbaar, dan wordt
hij in den beginne aan de machine g~zet, en de
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arts stelt aldus het rapport daar tusschen dezelve en
den patient.
Niet allen toch verdragen liet baquet
alleen zoo goed , als door middel van den arts. Dit
wordt ook verder gaande duidelijk blijkbaar, en is
wel geschikt, om tegen eene doorgaande bruikbaarheid van het baquet van KIESER te doen besluiten.
Ilet hoofd wordt in den regel met de machine
niet in betrekking gebragt, dewijl de opwekking
dan ligt veel te sterk zoude worden. Slechts in
zeldzame gevallen van organische hoofdpijn worden
de wollen of hennep araden om het hoofd gewonden. Dezelfde doch in geringeren graad geldt van
de borst. De ervaring heeft geleerd, dat de werking der geleiders in den omtrek van den hartkuil
het meest weldadig ern-algemeen kan worden aangewend. Hier toch kan men eene algemeene werking
in de materiele organen, die de stof vormen bij het
minder roortleidend systheem der zenuwknopen, ligter en langer verdragen, als in de borst en het
hoofd. Zijn de ijzeren geleiders te prikkelend, hetgeen bij zeer gevoelige personen niet zelden het geval is, dan zijn glazen staven voor dezulken doorgaans
zeer weldadig, of men neemt alleen de draden.

. 290.
let werk van den geneesheer, byj

gebruik van

het baquet.
De arts heeft het toezigt en blijft, over het algemeen, zonder zelfs den zieke te magnetiseren, indifferent.
Maar hij moet dagelijks of ten minste
meermalen 's weeks het baquet magnetisch laden, of
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magnetiseren, en hetzelve ook gedurende de aanwezigheid van den patient als middelpersoon menigmaal
vasthouden aan den middelconductor, en van den
top naar beneden tegen de kast aan strijken. De
gevoelige, opgewekte slaperige personen moet hij van
het baquet verwijderen, een tijdlang laten rusten en
dan naar huis zenden, waar zij hunne krises rustig
en ongestoord kunnen afwachten; genagnetiseerd water moet voorhanden zijn, opdat ieder, overeenkomstig zijne behoefte, kunne drinken.
De werkingen van het magnetisch baquet hebben
zich niet zelden zonder alle andere behandeling zeer
krachtig betoond, en verscheidene artsen hebben
daardoor alleen ingewortelde ziekten genezen. Dr.
KORNMESSER in Straasburg verhaald 1), dat hij door
middel van het baquet, naar polarische regelen gemaakt, geheel alleen genezen heeft: 1.) nimeuse verhardingen van de borst door middel van een wollen
draad op de zieke borst gerigt, binnen 3 maanden,
waarbij zich geruimen tijd de pijnen zeer verminderden; 2.) de graauwe staar uit menstruatie- en onderlip-krankheden, ontstaan bij eenen 45jarigen persoon,
in vijf maanden; 3.) jichtsverlamming van de linkerhand en voet, bij eenen 17jarigen jongeling, binnen
drie maanden, en 4.) een maagkramp, welke bij eene
vrouw van 40 jaren vele jaren geduurd had. Dergelijke opmerkingen in grooter getal zijn vooral door
WOLFART en anderen gemaakt, zoodat klierziekten,
jicht, rheumatismus, Engelsche ziekte en verlammingen genoemd worden, door het baquet voornamelijk
genezen.
i)

WOLFA~'T,

t. a. pl., 3 Bd. 2 Hift.
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§ 291.
Eigen opmerkingen en oordeel over de werking
van het baquet.
Tot dus ver heb ik nog nooit een gemeenschappelijk baquet voor vele patienten tegelijk gebezigd,
wel voor enkelen of slechts weinige. Daartoe had ik
echter verscheiden machines gemaakt, waartoe mij de
zeer clairvoyante gravin ri.aanleiding gaf. Ik had een ei*
gen magnetische bak voor longzieken, een ander voor de
jicht, de hypocondrie en verstoppingen in het onderlijf; een derde voor verlammingen en zwakheid ; een
vierde voor waterzucht en zwakheid des ouderdoms;
een vijfde voor eenen verlamde en tevens waterzuchtige. Glas, ijzer en water zijn gemeenschappelijke
bestanddeelen derzelve, doch in verscheiden quantiteit en elk derzelve was anders en eigendommelijk
zaamgesteld. Aardsoorten, plantaardige stoffen, zaagmeel en zwavel kwamen er nog bij in bijzondere gevallen. IJzer"-, glas- en houtstaven, of wollen koorden waren de conductoren. Voor eene gemeenschappelijke behandeling ried die gravin bijzonder jonge
krachtvolle boomen aan, die echter op eigendommelijke wijze moesten worden geprapareerd. Zoo moest
men b. v. zwarte aarde, eene halve el hoog en een
vierde breed, om den boom aanleggen, dezelve met
groene, met gaten voorziene boommos toedekken,
en dan nog zoden daarop leggen. Vervolgens werd
op deze onderste laag even hoog en breed ijzer, glas,
aarde en zaagmeel met hout rondom den boom gelegd en al weder met mos toegedekt. Het geheel
werd met magnetisch water dagelijks besprengd. Zwakke
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kranken moesten, waar men opwekken en versterken
wilde, met de eerste laag , waterzuchtigen met het
buitenste omkleedsel in verbinding gebragt worden. Bij
slecht weder en zelfs in. den winter konden de patienten door middel van draden in het vertrek met den
boom in verbindtenis gebragt worden.
Dit is zeker, dat men over dit onderwerp nog
geheel in het onzekere rondtast, dat men over de
constitutieve elementen tot zoodanige alom werkzame
baquetten nog zelfs het a b c niet weet. De meesten
houden dezelve voor belagchelijk, werkeloos, en bedenken niet, wat de electriciteit en bijzonder de Galvanische kolom in de eenvoudigste en meest verschillende vormen vermag.
Er zijn geneesheeren, die
zich volgens eigen vinding electrieke toestellen, galvanische en magnetische machines aanschaften, en
wonder veel met dezelve op hebben. Wie over de
groote en meestal zigtbare werking van dezelve twijfelt, die heeft van zulke machines 6f geen denkbeeld,
òf dezelve nergens zien aanwenden. Wat zijn magnetische baquetten anders dan zaâmgestelde electrische
of galvanische machines, welke men naar verschil van
de stof of derzelver polaire constructie ook zeker ongelijke werkingen en krachten kan toevoegen. Reeds
een ijzerstaaf op den omtrek der maag gehouden, kan
bijna niemand zonder eenige gewaarwording verdragen,
en bij velen doet dezelve zelfs convulsies
ontstaan.
Zoude dus het baquet niet veelvuldiger
gebruikt, getoetst en naar omstandigheden aan onmiddelijke behandeling kunnen worden onderworpen ?
Zoude men naar gelang der omstandigheden niet ook
eene verscheidenheid van machines en de wijze van
derzelver gebruik kunnen toegeven ? Zoude het wel
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geheel onverschillig wezen, of de zuiver siderische
stoffen op zich zelf werken, dan of dezelve door middel der menschelijke hand worden bestuurd en gewijzigd ?
Reeds de werking van de electrieke schijven kan,
ons het tegendeel leeren; want vele zieken worden
daardoor in de grootste onrust verplaatst, en andere
verdragen de electriciteit geheel en al niet. Doch dit
verandert, zoodra de schijf te voren wordt gemagnetiseerd, of als men de zieke aanraakt en vasthoudt.
Artsenijen werken anders, als zij door wrijven verminderd worden, nog anders, als zij, zoo als b. v.
de zwavel, tusschen de vingeren worden gewreven.
Het sterke verwrijven van de homöopatische geneesmiddelen, om derzelver eigendommelijke werking ook
in den kleinsten dosis voort te brengen, heeft zeker
ook eenen magnetischen grond; want het is eene
daadzaak, dat een ruw geneesmiddel en in de grootste
allopathische dosis geheel anders werkt, en in waarheid meestal te sterk, dan in de verminderde homoöpatische dosis. In deze toch werkt hetzelve voor het
bepaalde geval zeer snel, weldadig en toch sterk genoeg. Niet anders is het met het magnetisch baquet
gelegen, hetwelk ook ja op zich zelf werkt, maar anders , wanneer de levende mensch hetzelve aanraakt
en de wijze van werken middelijkerwijze op den kranke
overbrengt. Met één woord, hier hebben wij nog
een geheel onvruchtbaar veld van algemeene onkunde,
op zijn hoogst een blind en onzeker zweven; geen
licht noch plan bestaat er, om met zekerheid een
bepaald doel te bereiken.
Intusschen komt het mij voor, dat uit de weinige
en verstrooide opmerkingen de volgende stellingen

-

31s-

kunnen worden afgeleid. 1.) De onmiddelijke magnetische behandeling schijnt mij ten naasten bij op de
functiën van de gestoorde organen te werken, terwijl
Baquet en geleiders .meer op de geheele organische
materie derzelver invloed uitoefenen. 2.) De onmiddelijke behandeling is algemeener aantewenden en meer
passend voor alle gevallen, werkt zachter, homogeterwijl
ner, kan gemakkelijker gewijzigd worden,
geleiders en baquetten niet voor alle gevallen dienstig
zijn en sterker, prikkelender, vreemdsoortiger werken. Daarom voegen zij meer bij ziekten van ondergeschikte organen, en bij plaatselijke gebreken , waar
de materiele stofvorming gebrekkig is. Ook kan derznlver werking veel minder worden gewijzigd. 3.) Het
haquet is zeer geschikt, sluimerende krachten op te
wekken; vloeistoffen, die in stilstand geraakt zijn in
beweging te brengen; vatbaarheid door het magnetismus en het shlapwaken voortebereiden, waarom
hetzelve dan ook meer voor chronische ziekten
past.

§ 292.
Noodzakel'ke opmerkingen.
Volgens dezen algemeenen regel, heeft de arts zijn
oogmerk te rigten bij behandeling van bijzondere gevallen. Hij onderscheide echter telkenmale wel, wat werkelijke ziekte-verschijnselen, wat magnetische werkingen
zijn. Want de handelwijze moet dien overeenkomstig
verschillen; doch hiertoe moet niet zoo zeer eene speciale leer, dan wel eigene ervaring de noodige handleiding geven. Dat overigens de oorzakelijke ver-

-

319--

houding eene daaraan beantwoordende behandeling
veroiderstelt, spreekt van zelf.
De voornaamste en menigvuldigste ziekte-vormen,
welke wij nog kortelijk willen betrachten ,zijn de
koortsen, ontstekingen,
krampen, verlammingen,
zuchten en plaatselijke organische gebreken.
§ 293.
De koortsen en derzelver behandeling.
Bij de geneeswijze der koorts heeft de magnetische
arts de algemeene indicaties te volgen, en bijzonder
op de oorzaken te letten, welke eene verschillende
magnetische behandeling vereischen. Eveneens moet
hij wel onderscheiden, of de koorts eene ziekte, dan
eene kritische beweging als gevolg der behandeling is.
In het laatste geval heêft hij er mede uit te stellen.
Van welken aard echter ook de koortsen zijn, geneesmiddelen bezig ik in geen geval, ten zij enkel eens
een braakmiddel.
Mijne algemeene artsenij bij alle
koortsen % is het gemagnetiseerde water, en als dit
b. v. bij gastrische koortsen de schadelijke stoffen
niet wegneemt, geef ik het braakmiddel. Het water
is mij bij heete koortsen het verkoelend verdunningsmiddel, bij rheumatische het zweetdrijvende, bij galkoortsen het oplossende en ontledigende, bij zenuwkoortsen het rustgevende, bij den beginne der ontsteking brandblusschende en daarna zich openbarende zwakheid en slapheid verlevendigend heilmiddel.
De koortszieken hebben bijna alle dorst, en de natuur wijst alzoo instinctmatig het geneesmiddel zelve
aan. Er is geen drank, welke door den zieke bo-
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ven het water gesteld wordt, maar etenstrek heeft hij
niet. Desniettegenstaande zijn er gevallen, waarin
de zieke niet drinken, maar liever eten wil, en in
deze gevallen, welke zich soms bij koortsen van een
nerveus karakter openbaren, is het zeer in het oog
loopend, hoe het gemagnetiseerde water zeer spoedig
het ware instinct opwekt, hetgeen geen ongemagnetiseerd water doet, zoodat de zieke met lust voortdrinkt, en van het eten eenen afkeer krijgt, als men
het hem aanbiedt. Helaas, dat het onverstand zulks
in zoo vele gevallen doet 1
Bij heete koortsen, vooral van huidziekten, alsmede bij rot- en zenuwkoortsen, geef ik niet alleen
frisch geput water te drinken, zoo veel de zieken ook
maar willen, maar ik wasch hen ook ijskoud, door
middel van een spons, en bespreng en begiet vooral
het hoofd met koud water, tot de hitte vermindert.
Dit zes-, ja tienmaal daags herhaald, als het noodig
is, heeft stellig de gunstigste uitwerking. Ook bezig
ik bij zulke hardnekkige heete koortsen baden, maar
ingevolge den raad der gravin r., wijk ik hier geheel van de gewone methode af. Ik wikkel namelijk den patient in een gemagnetiseerd bad van 12
.tot 15 graden Béaumur, terwijl ik het hoofd voortdurend met koud water bevochtig. Dan laat ik den
patient zoo lang in het water, als hij zich daarin
wel gevoelt. Dit valt zeer ongelijk uit, van een
kwartier-.uur af tot een of twee uren toe. Welk eene
quantiteit warmte het water soms absorbeert is wonderbaar. Ik heb gezien, dat een vol kuipbad in een
half uur 5 i' 6 graden steeg; maar nog wonderbaarder zijn de heilzame gevolgen voor den patient.
Het magnetiseren moet naar omstandigheden wor-
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den gewijzigd. Men volge in het algemeen de af-.
leidende methode, en roere den kranke 6f geheel

niet aan, 6f slechts zacht het hoofd en de handen.
Men dale met groote streken (a grands courans) van
de kruin en het voorhoofd nederwaarts en lette op,

of de zieke daardoor tot ruste komt.
lang mag men het evenwel niet doen,

Aanhoudend of
vooral in den be-

ginne niet en bij brandende koortsen. In het bijzonder magnetisere men bij ontstekingsziekten in den be.
ginne geheel niet, maar late wel magnetisch water
drinken.
Bij rheumatische en catarrhale koortsen is het
houden van de handen, het leggen derzelve op hoofd
en schouderen, alsmede het herhaald nederwaarts strijken over de armen met aanraking derzelve een bijna
onfeilbaar middel, om de koortswoeling te verzachten
en het zweet te doen ontstaan. Bij gevatte koude of
plaatselijke pijn is er geen sneller werkend verzachtingsmiddel, dan het zacht opleggen van de hand op het
hoofd, op hals of borst en de plaatselijke aanademing.
Indien de hitte niet al te groot.is en het zweet niet
komen wil, dan zet men het strijken met onmiddelijke aanraking een tijdlang voort.
Bij gastrische koortsen laat men eerst de hitte, afgaan en dan is dit soort van koortsen van dien aard,
dat het een langer magnetiseren gedoogt , met oplegging der handen op het hoofd en den hartkuil, met
strijken door onmiddelijke aanrakingen, en zelfs door
wrijving van het geheele onderlijf. Het magnetiseren
met den ijzeren staaf en van het baquet vindt ook
hier zijne toepassing.
Bij zenuwkoortsen mag het magnetiseren maar kort
duren, maar moet menigmaal herhaald worden, zon-
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der aanraking in de perioden der opwekking, met
aanraking in geval van verslapping. Gemagnetiseerde
kuip- en handbaden zijn hier wel bijzonder aan te
bevelen.
Bij aanstekende koortsen moeten huis en vertrek
veel gelucht en de grond met water besprengd worden.
Dit besprengen nu moet menigvuldig aan het krankbed geschieden. Volgens den raad van eene helderziende zet men een schotel vol water onder het bed,
en de arts neemt, joor hij unitgaat en meermalen daags
een teug oude rijn~gin en wascht zich daarmede, of
ook de handen dikwijls met azijn. Hij laat zich de
kleederen dagelijks goed uitkloppen en hangt dezelve
in de vrije lucht. Herhaalde mondspoelingen met
water of met wijn en water, en het kaauwen van
jeneverbessen, alsmede het drinken van een kop goede
en warme thee des avonds, zijn, eveneens op raad
dier helderziende, goede middelen van voorzorg.

S 294.
Ontstekingen.

Openbaren zich bij de koorts meer de verschijnselen van eene algemeene ziekte van het vaat- en zenuwstelsel, bij de ontsteking is het abnorme proces
meer plaatselijk, hetzij inwendig (de ingewanden) of
uitwendig (de huid)., De hitte en roodheid, de pijn
en het opzwellen zijn de eigendommelijke symptomen
der ontsteking en bewijzen, dat eene plaatselijke strémming in den vrijen omloop met sterk toestroomen
van het bloed, oorzaak van het oproer en van die
valsche vourtbrengselen is', -welke uit de ontstekingen ontstaan.:
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De ontstekingen vorderen eene verkoelende en
oplossende bèhandeling, zoo als ieder arts weet, en
toch worden dezelve niet altijd goed behandeld. De
scherpe zouten toch en het zware kwikzilver zijn bij
den aanvang der ontstekingen menigmaal zelfs nog
prikkelende en vuurdrijvende middelen. Wil men
materiële middelen aanbieden, dan is niets in staat
het water te vervangen. Drinken en besprengen is
bij de meeste ontstekingen toereikend, ten zij men
door eene aderlating of bloedzuigers eerst de hitte
moet verminderen. Als dit gebeurd is, dan vergoedt
het gemagnetiseerde water alle andere middelen in de
meeste gevallen ontwijfelbaar zeker. Het magnetiseren moet evenwel bij ontstekingen tot zoo lang worden uitgesteld, als de bovenmatige hitte is verminderd en de roode kleur verzacht. De overblijvende
pijn in het opzwellen wordt alsdan door negatieve afleidende behandeling weldra verzacht, en daarbij veroorzaakt geen aanraken, strijken of drukken de verzachting en verdeeling, maar veeleer het magnetiseren
op eenigen afstand 'van de lijdende deelen, met zijwaarts afleidende kringvormige bewegingen, met aanblazen en aanademen van de ontstoken deelen, met
oplegging van gemagnetiseerde boomwol of bevochtigd linnen.
De verschillende plaatselijke ontstekingen vorderen
daarenboven nog cenige bijzondere oplettendheden.
Bij ontstekingen van hoofd en hersenen, moet
men, volgens opgave van eene helderziende, zeldzaam
bloed uit de aderen laten, als de zieke niet zeer volbloedig is, maar men moet bloedzuigers zetten op
de randen van de voeten; verder moet men koud
water, door gedurig besprengen *n het hoofd, of
21*
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door alle twee minuten herhaalde aanlegging var
natte doeken aanwenden, en geheel niet magnetiseren, tot dat de symptomen der ontsteking weg blijven. Ook moet men van tijd tot tijd laauwe gemagnetiseerde voetbaden bezigen, nadat de bloedzuigers zijn aangezet.
Bij hersenontstekingen van kinderen, bi de zoo.
genaamde hersenwaterzucht, heb ik eene eigenaardige
manier van behandeling, door welke ik het geluk
gehad heb, negenmaal de kinderen te redden. Twee
van hen waren alrede in het stadium van verlamming,
zoodat een derzelve na de herstelling nog meer dan
een half jaar verlamd bleef aan de voeten, én eerst
een paar jaren later zijne volle kracht terug kreeg.
In de eerste ontstekingsperiode laat ik de kinderen
van een twintigste grein braakwijnsteen, in zes ons
gedistilleerd water opgelost , alle twee uren eenen eetlepel geven, en dagelijks verscheidene klisma's van
koud gemagnetiseerd watet. Behalve dat, krijgen
sij zonder eenig verder voedsel, koud gemagnetiseerd
water te drinken; om het hoofd worden bestendig
natte doeken van ijskoud water geslagen, zoodat bij
zulk eene kuur bestendig twee tot drie personen gedurende een dag twee drie moeten tegenwoordig zijn.
Als toch het water niet voortdurend wordt verwisseld
en ijskoud op het hoofd komt, dan vernieerdert het
den toevoer en den stilstand van het bloed in de hersenen. Vervolgens laat ik langs den ruggegraad, naar
gelang van den ouderdom des kinds, 10 of 20 bloedzuigers zetten. De onderbuik, die doogaans met
ingetrokken beenen zeer ingetrokken is, wordt met
de vlakke hand, even als de ijskoude beenen, gewreven , tot datU j warm worden, of ik laat de-.
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zelve verwarmen met drooge zemelen. Daarbij moet
het hoofd van het kind steeds regt gehouden worden en hoog liggen; vooral ook bij het dragen
mag hetti hoofd nooit horizontaal met het ligchaam
gehouden worden. In het vertrek moet alles stil en
rustig toegaan. Geene menschen, behalve de dienenden of wakenden, mogen zich daarin ophouden en
het licht mag slechts een schemerlicht zijn. 'Het
kind wordt in de eerste twee dagen niet verder gemagnetiseerd, behalve dat men de handen nu en dan
eens vast houdt, of eenige malen van den hartkuil af
over de beenen strijkt. Als men daar terstond toe
kan overgaan, dan loopt het doorgaans bij deze behandeling gunstig af, en men heeft alleen voor rust
te zorgen, gedurende eenige dagen, en het kind geen
Qnder dan gemagnetiseerd water te geven, noch ook
eenig ander voedingsmiddel, dan een paar maal een
weinig dun gerstenwater. Openbaren zich echter teekenen van uitstorting in de hersenen, dan.,leg ik
eenen spaanschevlieg-pleister in twee smalle lange
strepen langs den geheelen ruggegraad, en zet de bovengenoemde behandeling steeds onafgebroken voort.
In dit geval echter begin ik het kind iets sterker afleidend te magnetiseren, terwijl ik de handen en afírisselend de voeten vasthoud. Vervolgens strijkende
over den schouder, over de armen en beenen, met
aanraking, en zulks dagelijks ten minste tweemaal
een kwartieruur vo6rtzettende. Het hoofd moet alsdan nog zorgvuldiger omhoog gehouden, en daar de
kinderen meestal het hoofd achterover buigen en met
het kchterhoofd in het kussen boren, mag men ze
nooit op het vederen kussen leggen, maar op stroo,
of kussens van haar.
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Wordt het alsdan nog niet beter en de derde
periode der verlamming openbaart zich, dan houdt
de vorige behandeling op en het kind wordt sterker
en positief gemagnetiseerd. Het hoofd echter wordt
slechts nu en dan tusschen de holle handen gehouden. Men strijkt alsdan van het achterhoofd met
aanraking der hand afwaarts over den ruggegraat;
maag en onderbuik worden beademd en gewreven,
waarbij men de handen wel met wat rijnwijn kan
bevochtigen. In dit geval komt het alles daarop aan,
het in de hersenkameren uitgestortte water, hetwelk
oorzaak der verlamming wordt, af te leiden, of deszelfs opslorping te bewerken. Te dezen einde strijk
ik of laat ook anderen van het nog steeds opgerigte
hoofd over den ruggegraat naar beneden strijken,
waardoor de stroom uit de hersenen naar het kanaal
van het ruggemerg moet worden bevorderd. Daar is
echter ook nog een andere weg voorhanden, waardoor
de natuur somtijds zelf het water uit de hersenen afleidt, en waardoor het mij eenmaal zeer kunstig gelukt in een reeds voor dood gehouden kind te redden.
Deze weg is de neus en somtijds ook de ooren. Om
nu langs dezen weg een uitweg voor het water, of
althans eene meerdere ruimte voor den inwendigen
overvloed te geven, heeft men eene eigene behandeling noodig, maar met zeer veel zorgvuldigheid aan
te wenden. Men moet namelijk den neus van het kind
in den mond nemen en in den beginne de aanblazing
van eigen adem in den neus brengen en dan allengskens beginnen met zuigen. Daar de neus bij deze
kinderziekte meestal reeds van den beginne af zeer
droog is (de kinderen boren ook steeds met den vinger in den neus of trekken aan de drooge lippen) laat
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ik reeds in de tweede periode meermalen met dit zuigen een begin maken, ten eiade de drooge wegen
te bevochtigen en gangbaarder te maken. Dit zuigen
moet dikwijls, maar niet te sterk, geschieden, en daardoor nu daalt meestal eene verdroogde lijm in de lagere spierwegen naar beneden, hetwelk men met instrumenten kan wegnemen. Reeds op -den tweeden
dag, nadat men met zuigen begonnen was, openbaarde zich bij genoemd kind eene werkelijke uitvloeijing van water, welke verscheidene dagen duurde, en
het kind werd, zoo als ik zeide, door langzaam voortgaande herstelling weder gezond, en is thans een
schoon bloeijende jongeling.
Bij longontsteking moet men, als het aan den adem
ontbreekt, terstond aderlaten met eene ruime opening, opdat het bloed snel uitloope, en vervolgens
gemagnetiseerd water drinken en uitwendig aanwena
den; doch niet te koud moet het hier gegeven worden. Bij onderbuiks-ontstekingen laat men laauwe
gemagnetiseerde voetbaden gebruiken, geeft inwendig
koud water, maar slechts eetlepelsgewijze met tusschenpoozingen van 2 of 3 minuten en maakt natte
omslagen om den buik. Bij een paar patienten met
roode loop heb ik door negatief magnetiseren, door
zacht handen opleggen op den onderbuik, door het
vasthouden der handen en het toedienen bij eetlepels
van gemagnetiseerd water spoedige beterschap bewerkt. Beiden vielen in een geweldig zweet, en later in natuurlijken slaap, uit welken zij nog denzelfden dag gezond weder ontwaakten.
Bij uitwendige huidsontstekeningen, zoo als bij mazelen en roodvonk, onthoud ik mij van alle magnetiseren, zoo lang de koorts nog aanwezig en de tijd
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der kritische afscheidingen niet gekomen is. Maar go
anagnetiseërd water laat ik den patient drinken in
plaats van alle andere artsenijen, zoo veel zij willen.
Als do huid bij hevige koorts zeer droog en heet blijft,
dan wasch ik denzelven laauw met eene spons, en
wordt de hitte daardoor niet verzacht, ook wel met
geheel koud water, en zelden gebeurt het, dat de
huid niet vochtig en zachter wordt. Weldadig echter
werkt het magnetismus in het algemeen in de tweede
periode van de kritische afscheidingen.
Bij de roos is het bespreken door oude vrouwen
bekend en inderdaad neemt aanademen en blazen,
en de negatieve magnetische behandeling de plaatse"
lijke huidontsteking doorgaans wonderspoedig weg.
Dewijl de d1kwerf wederkeerende roos menigmaal een
symptoom is van lever- of onderbuiks-ongesteldheid,
is de afleiding met eene oplossing van zout in zulke
gevallen zeer heil.zaam, alsmede het lang voortgezette
drinken van water.
Ontstekingen bij wonden en zweeren zijn echter
vooral Voor het magnetismus geëigend. Eene zachte,
afleidende behandeling, het besprengen en bevochtigen der verwondde plaatsen met gemagnetiseerd wa-,
ter doen spoediger en beter effect dan alle zalven en
pleisters. Bij verouderde verzweeringen nogtans ligt
doorgaans eene inwendige ziekte ten grondslag, die
hare bijzondere opmerk4aamheid verdient.

S 295.
Krampen.
Er is geen onderwerp in de Pathologie,

waar,
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over meer verkeerde gevoelens van den tegenstrijdigsten aard in omloop zijn, dan over de krampen,
Niet alleen toch is derzelver physiologische beteekenis meestal alk een raadsel, dat velen den duivelin
het spel wanen, maar men behandelt dezelve ook
volgens de meest verschillende grondslagen, zoodat
er welligt geene methode, ja welligt geen middel
in de wereld is, daartegen niet in het werk gesteld,
De kramp is eene valsche , onwillekeurig verhoogde of belemmerde beweging in de spieren; of meer
plaatselijk, b. v. aan enkele trekkers of buigers, of
algemeen,, in welk geval men hem spierverstijving
noemt. Het wezen van de kramp is abnorme polariteit der zenuwen en spieren, eene ongelijke kracht
of' valsche vçrwisseling van de positieve en negatieve
factoren.
De kramp kan zich uitstrekken over al..
le weeke deelen, celachtige organen, zoodat het
celweefsel en de weeke organen hard als hoorn
worden; maar dewijl de celachtige vezel in de
spier (§ 159) de straalachtige lengtevorm bereiken,
zoo treedt in hem de negatieve polariteit in tegenstelling van de positieve der zenuwen bijzonder te
voorschijn. Van daar het zeldzdme spel in die wonderbare afwisseling van bewegingen, ook vooral in
de spieren, als zijnde de eigenlijke bewegings-organen.
De krampen kunnen eensdeels in de bewegingen der koorts overgaan, en dit is eene beterschap,
anderdeels kunnen ze zich in verlamming oplossen,
en dit wordt verergering. In krampen bestaat echter
geen stroomen df vloeijen van eene stof van de eene
naar de andere plaats; dan toch zoude de stijfheid
slechts aan het een of ander einde zijn en zich over
het gansche vaatstelsel niet uitstrekken ; veeleer komt
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hier de zuiver physische kracht der electriciteit in abnorme spanningen voor den dag, over welke de psychische kracht van den wil geene heerschappij meer
uitoefent. Even als bij den electrischen telegraaf de
vaardigheid van het geluid van de eene plaats naar
de andere vele mijlen ver, die van het licht zelfs
overtreft, en in de verwijdering, hoe ver ook de afstand zij, de polare tegenstoot op hetzelfde oogenblik
het teeken geeft, hetwelk de stoot in de nabijheid
aan het metaal mededeelt, zoo zijn de krampen stooten en tegenstooten van electrieke polariteiten, zoo
als zich dan ook dikwijls gedurende krampen electrische verschijnselen op de bekende wijze van aanstooting en afstooting, zelfs door middel van vonken
openbaren. In plaats dus van bij krampen eene bovennatuurlijke geestenwereld in het spel te brengen,
regeert hier veeleer eene geheel van den geest losgelatene blinde natuurkracht.
De oorzaken der krampen zijn van dien aard, dat
zij der normale polariteit van de zenuw- en celstof,
in betrekking tot spieren, wegnemen. Dit nu kan
van de zenuwen of van de celvaten uitgaan. Van
den kant der zenuwen kan overmatige kracht van licht»
stof of te groote opgewektheid der zenuwen de oorzaak wezen; of van de abnorme polariteit der zenuwen in verband met de vegetatieve celstof kan de oorzaak van de belemmering, in het bloed, de ontsteking of in eene verzweering gelegen zijn. Van den
kant van het celweefsel heeft hetzelfde plaats: overvulling, belemmering , verharding belet behoorlijke
voeding, waaraan ook de zenuwen behoefte hebben;
of hierdoor wordt de polare zenuwinvloed noodig, om
de 'Verandering van stoffen daar te stellen, en te voe-
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den, belemmerd. Dewijl nu in het vegetatieve vormings-proces deze grondgebreken meestal reeds van de
geboorte zich dagteekenen, en door verkeerde diëet of
ongunstige levensomstandigheden onderhouden worden ,
wordt het zaad reeds vroeg gezaaid, wortelt vooral in
den akker van den onderbuik en groeit voort, tot
eene zekere omstandigheid de losse spanning van de
polariteits-verhoudingen verwoest, en de kramp dan
eindelijk losbreekt even als een onweder bij de ongelijke verdeeling van positieve en negatieve electriciteit
der aarde en der lucht, of van twee elkander tegenovergestelde luchtkolommen. En gelijk nu ook hier de
phantasie het wilde heir van duistere magten ziet regeren, zoo ziet zij in de krampen eenen magischen
daemon. Buiten twijfel hebben de meeste krampen
derzelver zetel in den onderbuik , waar de elementaire
stoffen zich naar wetten van ruimte en tijd verzamelen
en omvormen, zoodat de krampen deswege, zoo als
alle vegetatieve scheppingen, zoo menigmaal een periodiek karakter aannemen en daardoor zelve getuigenis afleggen van derzelver tellurischen oorsprong.
Ik wil hiermede niet beweren, dat de kramp ook
niet wel zonder bepaalden stoffelijken grondslag van
uit het zenuwstelsel, bij geringer aanleg tot denzelven, kan ontstaan. Dan deelt de psyche den eersten
aanstoot mede. Eene spoedig ontstane en schemerende voorstelling; de gloeijende phantasie; eene onstuimige begeerte, om iets in vollen haast te volbrengen ; eene plotselinge aandoening, als van schrik,
toorn en ergernis; een overspannen hartstogt; dit alles kan den positieven factor der zenuwen dermate
spannen, dat de kramp, even als de bliksem bij
helderen hemel, losbreekt. Is nu de aanleg eens
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ontstaan, dan zijn er doorgaans slechts geringe oorzaken noodig, om het paroxysme te doen geboren
worden. Deze zijn dan zeer dikwijls van psychischen

aard, waardoor de zenuwfactor de bovenhand verkrijgt, en de krampen zelve zoo ligtelijk bij gevoelige
gestellen van aanstekenden aard worden.
C. W. HUFELAND zegt: » Die de aderlating, het
braakmiddel en het opium behoorlijk weet te gebruiken, is een volkomen arts." Ik zeg, die de krampen behoorlijk weet te behandelen en dezelve genezen kan, is nog volkomener. Krampen zijn scandala
medicorum, en evenmin als men dezelve theoretisch
kent, evenmin worden ze praktisch regt behandeld.
Vooreerst lette men op, of de krampen als gevolgen van het magnetiseren zich doen kennen, want dit
gebeurt menigmaal, dan of dezelve wezenlijk ziektetoevallen zijn. In het eerste geval bestaat er eene kritische natuurbeweging, en men heeft niets meer te
doen, dan op te houden met magnetiseren, en den
patient rust te geven. Mogen velen voor dezelve terug beven; ik zie dezelve niet ongaarne, en laat mij
er niet door afbrengen van het magnetisch voortwerken, met het oog op de eigenlijke ziekte, zoodra de
paroxismen zijn geëindigd. Er behoort, wel is waar,
dikwijls groot geduld toe, om de kuur niet te laten
varen, dewijl de krampen zoo lang terug keeren, als
de inwendige kwaal niet aan het genezen is, en dewijl de krampen over het algemeen de allerhardnekkigste ziekten zelve zijn. Maar wie midden in de
kuur omkeert en de kwaal voor ongeneeslijk verklaart,
hij geeft den patient op, om hem welligt nooit weder gezond te zien, terwijl aanhoudend geduld hem
welligt weldra gered zoude hebben. Dagen en we-
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ken zijn te korte perioden, om krampen te genezen,
daartoe worden dikwijls maanden en jaren vereischt.
Bij kritische krampen, die door het magnetiseren
ontstaan, heeft men op het volgende acht te slaan.
Men laat het magnetiseren na en geeft rust. Men matigt den invloed des lichts, verwijdert het gedruisch
en alarm en verbant voornamelijk alles, wat reuk van
zich geeft. Al wat drukken of sluiten van kleederen
heet, worde weggenomen en ruimte, om zich vrij te
bewegen, worde toegestaan. Zijn de bewegingen
overmatig, dan houde men de handen, maar zonder
dwang ; men beproeve de hand op het hoofd te leggen of op den nek, den hartkuil of het kruis, en
de krampen houden dikwijls spoedig op. Het bevochtigen van hoofd of handen met gemagnetiseerd
water, alsmede laauwe handbaden zijn eveneens goede
middelen ter bedaring, vooral echter - indien zij
kunnen - drinken van gemagnetiseerd water. Zijn het
hevige stoot- of trillende krampen, men laat dezelve
het best op een bed, of op den grond, zonder alle
tusschenkomst, uitwerken. De rust keert allengskens
weder, en tot aller verwondering gevoelen zich zulke
zieken menigmaal zeer vrolijk, wel en gesterkt.
Indien nu echter de krampen wezenlijke ziektetoestanden zijn, zoo als de epilepsie, de St. Vitusdans,
de hysterische krampen, dan volge men eene gansch
andere behandeling. De eerste hoofdregel is hier het
langzaam en rustig aanvaarden van de magnetische
kuur, en hoewel positief werken hier geindiceerd is,
worde dit echter op de zachtste wijze ondernomen.
Zulke personen toch, die aan krampen onderhevig
zijn, krijgen dikwijls zeer spoedig en na weinig mag.
netische streken, hunne toevallen, ook wanneer sij
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dezelve maar zeldzaam hebben. De nadering, het
houden van de handen, spreken en opleggen der hand
op den hartkuil is reeds genoegzaam, om voor de eerste maal met de kuur te beginnen. Komen alsdan de
krampen niet voor den dag, men kan dan wat langer
aanhouden en wat sterker werken. Men houdt dan
de eene hand op het hoofd, de andere op den hartkuil, en maakt afleidende streken, eerst zonder en
dan met aanraking over de kleeding, en houdt dan
op het voorhoofd, de schouderen, de ellebogen en
aan de handen wat stil. Wil men nog sterker werken, dan ademe men op de kruin van het hoofd, en
houde, na meermalen te hebben neergestreken, de
hand op den nek, in het kruis eenige oogenblikken
stil. Even zoo legt men de beide handen dan ook
op de boven-buikstreek, de lever, de milt, en bij
afwisseling (terwijl men zich aan de zijde van den
patient plaatst, en met de eene hand over het achterhoofd en den rug achterwaarts, met de andere
hand daarentegen gelijktijdig voorwaarts, over voorhoofd en borst neder loopt) houde men de handen
minuten lang op den rug en den onderbuik. Het
krachtigst werken bestaat daarin, dat men beide handen op het hoofd legt en dan over den ruggegraad
bij herhaling en met onmiddelijke aanraking afloopt.
Komen er nu krampachtige spiertrekkingen, of openbaren zich andere toevallen, als onrust, vermeerderde warmte enz., dan houde men met magnetiseren
op en herhale het dagelijks maar eenmaal, al naar
gelang van de werking, korter of langer. De krampen worden dan, als boven gezegd is, behandeld.
Behalve gepast diëet en drinken van gemagnetiseerd
water, wordt geen ander middel gebezigd, vooral
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niet de zoogenaamde allopatische krampstillende geneesmiddelen, zoo als de narcotica en spiritualia. Deze
toch maken het zenuwstelsel overgevoelig en helpen
krampen voortbrengen en duurzaam zijn.
Het is eene bekende daadzaak, dat krampen
door middel van het magnetismus ontstaan, en het
is dien ten gevolge, dat men hetzelve beschuldigt,
als zijnde van schadelijke uitwerking op den patient.
Reeds vroeger heb ik dit beweren tegengesproken, doch nu, nadat ik over de inwendige, ingewortelde ziekte-oorzaken gesproken heb, waardoor
de polariteits-verhouding tusschen zenuw- en spier..
vezelen reeds langen tijd in abnorme stemming zijn
aanwezig geweest, maar nog niet losgebroken in werkelijke krampen, nu zal de lezer zelf inzien, dat
hetzelve van allen grond ontbloot is. Het magnetiseren - op zich zelf reeds een opwekken van polariteit, - maakt de genezende kracht der natuur
gaande, en brengt een magtiger werking van het zeHierdoor nu ontstaan, als het
nuw-leven voort.
ware, kunstige spanningen tusschen die beide hoofdfactoren der plus en minus polariteiten. De door
den magnetiseur gegevene aanstoot klinkt voort totop
die knoopen der verstopte buizen en verstijfde vaten,
welke zich tegen de normale werking verzetten. Zoo
ontstaat wezenlijke krampbeweging als eene poging,
om die valsche spanningen te vereffenen. Daarom
volgen dan ook kritische afscheidingen en telkens zeer
duidelijkeýverlichtingen. Dit zal natuurlijk zoo lang
duren, tot die oorzaken in zoo verre opgeheven zijn,
dat er geene krampen meer kunnen komen, hoewel
ook dit nog niet altijd het eindigen der ziekte aanduidt. Het proces der herstelling toch kan nog lan-
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gen tijd behoeven, om de volle harmonie te hersteilen, welke misschien lang reeds verbroken was.
Daarom dienen de kritische bewegingen van anderen'
aard ook nog gedurende geruimen tijd voort, en het
is merkwaardig, hoe men door het magnetiseren bij
toenemende beterschap gewoonlijk die ziekte-verschijnselen weder in derzelver achteruitgang zich
openbaren ziet, welke zich bij het toenemen der
ziekte hadden vertoond.
Dewijl bij krampen ook electrische verhoudingenr
plaats hebben (§ 96, 97, no. 5) , is het vooral van
belang de overmaat en ngeljke verdeeling van de
electriciteit af te leiden. De wijze van zulk eene
affeiding hebben wij bij de zuster van EMMERICH gadegeslagen. In deze verscheidenheid der electrische toestanden, zelfs in eenen en denzelfden toestand, ligt wel ce&
oorzaak, dat men geenen regel vinden kan tot dertelver methodische behandeling. Zij zijn eenen PRtoTEUs gelijk, en om dezelve tot iwijgen te brengen,
moet men het eerst op allerlei wijze beproeven, tot
het gelukt. De aldaar genoemde wijze van afleiding,
hoewel dan ook verschillend gewijzigd, is, volgens
mijne ervaring, de beste. Doch gelijk krampen steeds
iets vreemdaardigs hebben, zoodat men wel niet geheel te onregt verborgen spoken, nu eens kwelduivels dan weder lunstige grapmakers ziet optreden en
door elkaar henenloopen, zoo is de wijze om ze tot
zwijgen te brengen ook oneindig verscheiden. Het
houden van de voeten, de verbinding van den patient
met eenen levenden boom; het vormen van eene keten door middel van menschen of dieren ; het besprengen of besproeijen met water; een bad; de gebiedende toon ; eern muziek geluid, welk laatste,
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volgens verscheiden accoorden of melodiën, bijna
altijd plotseling de geesten verbant, het zijn even
zoo vele als verschillende middelen, om aan te wenden. Soms helpt, vooral bij waanzin en die vreeselijke krampen, welke men als eene bezetenheid beschouwde, een strijken van onderen naar boven, het
indompelen in water, of een stortbad, waarmede
men echter niet te menigvuldig zij. Hier, met één
woord, vindt men de geheimen van de oorzaken en
de soorten van behandeling, welke nog lang tijd geven tot studeren. Er zijn krampsoorten, tegen welke
geene der opgenoemde proeven baten, dewijl de geestelijke werking te overheerschend is. Een krachtige
wil, een ingetogen ernst met waarheid en liefde,
vermag dikwijls ongelooflijk veel, en wie het doordringende zwaard der godsdienst verstaat te voeren,
hij zal nog meer volbrengen.
Zeer merkwaardig zijn de krises, welke zich na
liet magnetiseren bij krampen vertoonen. Is dit het
geval, dan late men de kuur niet varen, welke vroeger of later tot genezing brengt. Zoodanige krises
zijn: de natuurlijke of somnambule slaap, hevig
zweeten, slijmn- gal- wormenbrakingen, of het lozen
Menigmaal vertoont zich
van zeer vreemde stoffen.
speekselvloed;
periodische
of
een zeer langdurige
eene ongehoordo massa urine of verouderde massa's
drek ontlasten zich; soms ook openbaren zich vloeijingen uit neus en ooren, of zelfs gezwellen en zweeren op de'huid enz.
Op eene eenigzins verschillende wijze heeft men
de bijzondere soorten van krampen te behandelen.
Bij den tetanus vooral, wanneer dezelve acuut is,
ziet men dikwerf ontsteking van het ruggemerg of
II.
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van deszelfs vliezen. In deze gevallen moet men eene
aderlating of koppen laten voorgaan. Als slechts een
enkel deel of lid kataleptisch is, dan is het aanraken met eenen enkelen vinger somtijds toereikend,
om de deelen beweeglijk te maken , maar bijzonder
is het aanademen van de vlakke hand van den patient een middel ter ontbinding der verstijfde ledematen. Eene jonge dochter (§ 12 noot 2), van 20
jaren, kreeg door eene plotselinge ergernis een kinnebakskramp, die zich verder verbreidde, zoodat het
een tetanus werd. Twee artsen beproefden vijf weken lang hunne kunst, tot dat de patient niet meer
slikken konde. Men meende, dat haar einde nabij
was, toen ik geroepen werd. Daar ik zag, dat de
artsen naar de regelen der kunst en toch nutteloos
gehandeld hadden, begon ik dadelijk te magnetiseren. De eerste uitwerking was, dat zij weldra in
een hevig weenen losbrak, hetgeen ik als een goed
voorteeken beschouwde. Na een kwartier lang gemagnetiseerd te hebben, blies ik haar een paar theelepels vol gemagnetiseerd water door eene opening in
de tanden, in den mond, en liet dit water in eene
flesch achter, met voorschrift, dat men haar per uur
eenen eetlepel vol zonder iets anders geven zoude,
tot op mijne terugkomst. Reeds in den eersten nacht
kreeg zij eenen rustigen slaap en eene belangrijke ontlasting. Ik magnetiseerde haar vervolgens dagelijks een
half uur lang, nu eens door de handen op het hoofd
en den hartkuil te leggen, dan door de kruin van het
hoofd aan te ademen en de handen te houden; of door
de mijne met herhaalde streken te laten gaan van de
schouderen benedenwaarts tot de voeten, en den ruggegraad te bestrijken. Ook liet ik dagelijks gemag-
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netiseerd water geven, zoo veel zij met genoegen
konde drinken. Tevens moest zij zich door de kracht
van haren wil er op toeleggen, om den mond to openen, armen en beenen te bewegen en zoo spoedig
mogelijk met mij door de kamer te gaan, hetgeen
reeds op den derden dag plaats had. Zij kreeg niets
dan dunne soepen te eten.
Nadat zich reeds op de
twee eerste dagen een weldadig zweet had geopenbaard, een rustige slaap (zonder slaapwaken) en herhaalde ontlastingen, verliet ik haar op den twaalfden
dag, zonder een eenig geneesmiddel haar te hebben
toegediend, volkomen gezond. In dezen staat is zij
dan ook tot op heden gebleven, zonder dat zich de
kramp weder heeft laten zien.
Bij den St. Vitusdans is, volgens mijne opmerkingen, doorgaans eene ontstekingachtige prikkeling van
het ruggemerg aanwezig, en men kan dit ook door betasten van den ruggegraad weldra ontdekken. Daarom
laat ik bloedzuigers op den rug zetten, en des noods
later ook spaanschevliegpleisters in lange strepen.
Ik geef gemagnetiseerd water te drinken en magnetiseer afleidend. Ik heb een negenjarig meisje, dat
2 jaren lang door verscheiden heelmeesters en artsen
vruchteloos was behandeld, en de krampen had in
zulk een' grand, dat zij uit het bed op den grond
geworpen werd en buiten dat in den slaap zelfs geene
seconde rust had, in twee maanden genezen, na
tweemalen bloedzuigers en een vesicatorium gezet te hebben, door enkel tweemalen 's weeks te magnetiseren.
In hysterische krampen en bij hypocondrie ge-.
bruik ik eveneens gaarne verscheidene afleidende,
doch mildere plaatselijke opwekkingsmiddelen, en.
laat mijn universeel middel: het gemagnetiseerde
22*
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water, drinken. Ook bij aangezigtspijn heb ik zulk
een afleidend hulpmiddel, hoewel die pijn alle allopatische nervina en afleidende middelen eenen zoo
hardnekkigen tegenstand biedt. Verder lâat ik de
krampzieken vele bewegingen maken te voet of rijdende; ook gymnastische bewegingen met handen en
voeten naar alle rigtingen , - met of zonder werktuigen. Of ik gebied hen de krampen tegen te gaan,
dezelve niet te laten uitbreken, en als zij losgebroken zijn, weder terug te houden. Want hiervan heb
ik mij overtuigd, dat eene groote psychische zwakheid
schuld is, dat het ligchaam regeert in stede van den
geest, en dat men door versterking van den geestelijken
wil, die in den beginne doorgaans zeer zwak is, maar
met den tijd aanwint, magtig is het ligchaam weder
Als de
tot een dienstvaardig werktuig te maken.
kranke zelf niets tegen den kramp vermag, dan sta
ik hem bij: ik houd b. v. de trekkende plaats stevig
vast, druk sterk op den hartkuil, vooral bij borst- en
onderbuikskrampen, of ik treed wel zelfs met den voet
op zijn kruis of sla en kneed de leden, of belet den
kramp, door middel van een naauw toegeregen gordel of koord.
Komen de krampen uit stoffelijke oorzaken voort,
dan zijn het baquet en magnetische geleiders van
plantaardige stoffen, van wolle, glas, zelden metalen
en ijzer, goede middelen, om te helpen en te doen
bedaren. Soms is zijde, somtijds ook leder, enkel
het een of ander metaal een middel tot bevordering
van rust. Dikwijls helpt de mineraal magneet, gebonden aan den voet of op het kruis, doch altijd
tracht ik van de meer edele deelen tot de min edele
af te leiden, de eerste meer negatief, en daaren-
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tegen de afscheidings-organen meer positief te be.
handelen.

§ 296.
Kerlammingen.
Verlammingen zijn belemmerde levensbewegingen,
hetzij uit ontlading en uitputting der zenuwkracht, of
uit gebrek aan voedende stof, of uit belemmering
van het in- en doorstroomen van de zenuwwerkzaamheid ontstaan, hetzij wegens voorhanden organische hinderpalen, hetzij wegens mechanische banden, bij overvloed van bloed en stoffen door drukking
en ontleding. Verlammingen staan in betrekking tot
het gevoel der zinnen, derzelver beweging, of tot
beide te gelijk. Ook in de voedingsorganen kan de
verlamming ontstaan, en dit geschiedt zeer menigvuldig, wanneer de zenuwinvloed sterk en belemmerd
is, en dan stoornissen in de circulatie met chemische
vermengingen en organische misvormingen geboren
worden.
Het is noodzakelijk, dat men zich in de eerste
plaats een juist inzigt in de oorzakelijke betrekkingen
der verlammingen verschaffe, volgens welke de behandeling verschillen moet. Zonder dat, zal men
noch door magnetiseren, noch door andere middelen
iets uitrigten. Ja de zeldzame genezing van verlammingen hebben waarschijnlijk wel in de onzekerheid
en de gebrekkige onderscheiding der oorzaken derzelver voornamen grond.
Als men bij overvloed van bloed of mechanische
belemmeringen wilde magnetiseren, tzonder aderlaten,
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of zonder die belemmeringen weg te nemen, dan
zoude men de kwaal verergeren. Is de oorzaak daarentegen gebrek aan voedsel en bloed, dan zal het
magnetiseren alleen dat gebrek niet vergoeden. Indien er circulatie-belemmeringen en abnormale chemische stofveranderingen aanwezig zijn, men zorge
dan in de eerste plaats, dat deze geregeld worden,
niet door magnetiseren alleen, maar ook door behulp
van andere geschikte middelen. Het magnetiseren
echter helpt ook hier en ondersteunt de middelen,
zoodat zij in geringer quantiteit en bij zeldzamer gebruik nogtans veel dienstiger worden. Bij verlammingen in de voedingsorganen kan men bij het onmiddelijk magnetiseren de zachte materiële middelen niet
ontberen, en wel bijzonder zijn hier geleiders en het
baquet te gebruiken. Heeft men verhardingen en
stremmingen op te lossen, daar zal het galvanische
niet ondienstig wezen, en bij drooge gezwellen, meer
aan de oppervlakte van de huidorganen gelegen, kan
men de electriciteit beproeven ; bij verstijving en jicht
doet de mineraal-magneet goede diensten. Doch men
wachte zich van met deze sterk werkende natuurkrachten te overprikkelen. Bij de eigenlijke en ware verlammingen door middel van gebrekkige zenuw-activiteit ontstaan, hetzij de oorzaak der kwaal in de voedingsorganen of in die van den zin en de beweging
gelegen is, is er geen middel met het magnetismus te
vergelijken.
Gelijk de verlamming in zeker opzigt het tegenge.
stelde is van de koorts in derzelver verminderde of
weggenomen verheffing, zoo heeft men ook hier eene
tegenovergestelde behandeling. Men behandelt den
verlamden, als men volgens opgegoven regelen het
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magnetiseren aanwendt, positief, opwekkend, verwarmend; eerst milder, dan des noods sterker opwekkend en gedurende langeren tijd. Men werkt op
de centraalorganen van het zenuwstelsel, op de hersenen onmiddelijk door handopleggen, op het ruggemerg en op de zenuwstammen door bestrijken met
onmiddelijke aanraking door de vlakke hand, door
de vingeren afzonderlijk en gezamenlijk , zonder of
met aromatieke bevochtiging. Men wrijft de deelen
en verwarmt ze met zemelen, kruiden of heet zand.
In verlammingen en waterzucht bezigt men vooral de
zonnewarmte, ook het koude en warme bad met
doesjes druip- en stortbaden. Eindelijk nog neemt
men het magnetisch baquet ter hand, hetwelk volgens opgaaf van de gravin m., bij verlammingen, gepaard met zwakheid van hoofd, met ijzer, aarde en
glas tot op drie vierde in eenen emmer gevuld wordt,
welke op eene zinkplaat staat. Daarop legt of plaatst
de kranke zijne voeten. Onder de zinkplaat moet
men naar gelang van omstandigheden (niet altijd) nog
met water gevulde flesschen leggen, Ook stelt men
boven het hoofd eenen men water gevulden bol, die
door middel van draden met den patient in verbinding wordt gebragt. Bij eenen verlamden waterzuchtige
verordende zij, dat hij op een' harden stoel tusschen
twee ijzeren staven moest gezet werden; vóó66r hem
was eene met zwavel gevulde glazen buis geplaatst, achter
hem eene dito met aarde en onder de voeten een ijzeren conductor. Met eene ijzeren staaf moest hij gemagnetiseerd worden. De electriciteit met eene gemagnetiseerde en door de hand gewreven schijfis somtijds in het oogvallend dienstig en wordt zelfs in vrij
hoogen graad van kracht verdragen.
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Behalve deze behandeling, werk ik ook psychisch
op den patient, ten einde zijn wilsvermogen te versterken. Ik laat hem zich inspannen, om beweging
te maken, welke ik hem help ondersteunen. Is hij
gevoelloos, dan geef ik bijzonderen prikkel aan de
vereischte organen, prikkele in de huid, door geluid
of invloeden van licht. Ik beasem deze deelen en
do kruin van het hoofd, bestrijk dezelve in kringof lengtevormige bewegingen,met de toppen van de
vingers, als de gevoelloosheid groot is, met wijn,
vooral met rijnwijn, bevochtigd.
Zijn de romporganen verlamd, dan werk ik lang 'en krachtig op
het ruggemerg; dan raad ik sprengbaden en doesjes
aan met koud water, wijn, heet kieselzand , of zelfs
met vuurhitte. Ik leg een ijzer- of zinkplaat op
het kruis bij verlammingen van den onderbuik en de
voeten.
Komt de verlamming uit werkelijke zwakheid en
uitputting van de zenuwkracht voort , dan helpt plaatselijke werking op de verlamde plaatsen niet. Dikwijls zijn ook plaatselijke verlammingen gevolgen van
belemmerende oorzaken , en dan moet de behandeling
op deze zich rigten.
Inwendig worden, behalve de behoorlijk voedende
en opwekkende dieet, zelden andere middelen en dan
nog wel in kleine hoeveelheid gebezigd, welke eene
bepaalde werking uitoefenen. Bij spierverlammingen
b. v. is de oude rijnwijn van 10 tot 20 druppen
daags, twee of driemalen gebruikt, een onvergelijkelijk versterkingsmiddel. Bij verlammingen na beroertens van sapvolle menschen is eene slappe Arnicathee to recommanderen; bij de zwarte staar kan
men ~*,o grein Belladonna-extract om de tiee ofdrie
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dagen toedienen; bij ledenverlammingen met bederf
der vochten zwavellever met suiker 1/ o grein, tweemaal des daags.
Als er koortsbewegingen, ontstekingen of krampen
bij ontstaan, heeft men dit als een goed teeken aan
te merken. In dit geval late men genoemde behandeling niet achterwege, maar overijle zich ook niet,
om geene dadelijke uitputting te weeg te brengen.
Men ga slechts zachter te werk, en meer negatief
afleidend. Ook lette men op, of niet de koorts, de
ontsteking en de kramp in verloop van tijd uit genoemde oorzaken mede ontstaan, en deze zijn dan
naar derzelver aard geneeskundig te behandelen.

§ 297.
De zucht en derzelver oorzaken.
Onder zucht versta ik die chronische ziekten, gepaard met verderf der vochten en organische stoornissen in de werkingen des ligchaams, welke meestal als
gevolgen van koortsen , ontstekingen, krampen en verlammingen overblijven, en zeer moeijelijk te genezen
zijn. Daar ik hier geene bijzondere waarde hecht,
noch aan den naam, noch aan eene stelselmatige voorstelling dezer ziekten, maar alleen een aanschouwelijk
veld, om de magnetische behandeling te overzien,
afteeken, wordt de welwillende lezer verzocht zijne
kritiek niet al te naauwlettend daarop te vestigen.
Tot de zuchten of teringen reken ik de kliertering,
longtering, milt- en levertering, (galziekte en geelzucht) en de waterzucht.
De kliertering (scrophelzucht) is ecne der menig-
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vuldigste ziekten en gewis al doorgaans de moeder en
oorloopster van alle zoogenoemde zuchten. Als de
scrophula chronisch worden en niet genezen, dan nestelen dezelve zich zoo organisch in het ligchaam , dat
de meeste daarna volgende ziekten slechts kinderen en
wijzigingen van die grondkwaal zijn, en verscheiden
naar de jaren en de constitutie te voorschijn treden. De
engelsche ziekte, klierzucht, de tering, de schurft en
de teringachtige slijmontlastingen zijn de bloezems, die
uit de scrophulen ontkiemen. De lever- en miltverstoppingen met de haemorrhoiden en dejicht, met steen en
graveel zijn latere vruchten, welke zich meestal eindelijk in waterzucht oplossen, als niet misschien een zoo
dikwijls losbrekend ontstekingsproces vroeger en soms
onvoorziens, door heetvuur, eene bloedspuwing of
beroerten, een lang ziekbed afsnijdt.
Wel zijn genoemde voorbereidende oorzaken niet
de eenige, waardoor de zuchten ontstaan. Er bestaan ook buitendien gelegenheidsoorzaken, zoo als b.
v. de schadelijke levensbetrekkingen, luchten, voorafgaande koortsen en ontstekingen, waardoor die ziekten als gevolgen overblijven, zoo als zekere jichtsoorten
na verkoeling, mild- en galziekten na koude koortsen,
borsttering en waterzucht na voorafgegane ontstekingen
en verplaatsingen. Doch deze uitwendige aanleidingen
zijn zeldzamer, en komen slechts bij die algemeene
voorbereidingen, zonder welke de ziekte òf niet bf
althans zoo verderfelijk niet zoude zijn ontstaan.
Men zegt, de scrophulen zijn thans menigvuldiger dan voorheen en .onder alle standen verbreid.
Is dit waar, dan moeten ook de oorzaken meer algemeen zijn, en deze moeten dan ook eerst opgezocht en overwonnen worden, als men dat grond-
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euvel in deszelfs wortelen wil aantasten en van deszelfs verdervende gevqlgen berooven. Zij liggen in
de verkeerde physieke en psychische opvoeding der
kinderen. Hiertoe behoort vooral ook dit, dat men
zoo menigmaal, in plaats van hen te stillen door
middel van de moederlijke borst, hen al te onbe.dachtzaam voedt en overvoedt met onverteerbare, zure
en prikkelbare, taaije en raauwe voedingstoffen. Daar..
door worden de watervaten en de klieren spoedig na
de intrede in do wereld verstopt, de overvloedige sappen ontaarden, breken op alle hoeken en aan alle
plaatsen uit, zetten de kiemende stoffen aan ,en deze
ontwikkelen zich dan naar het verschil van jaren en
de plaats van derzelver ligchamelijken zetel in verschillende vormen, als gif en onkruid. De voedingsmiddelen zijn echter niet de eenige oorzaken van de
scrophels. De geheele levenswijze van den kinderlijken leeftijd wordt verkeerd ingerigt. De kinderen
leven te weinig in de vrije lucht. Zij hebben gebrek aan vrije beweging en daardoor ook aan gelegenheid, om het voedsel te verteren en de ledematen
te versterken. Als toch de spierbeweging ontbreekt
en daarbij nog rijkelijk voedsel genomen wordt, dan
zwelt de buik en het ligchaam wordt opgezet. Geen
kamerlucht heeft balsem voor het voedend bloed,
geen leiband kan het dartelen en tuimelen op de
groene zode vervangen. Het kind heeft ook geen lust
noch moed des geestes, want deze wordt reeds in beslag genomen, om te studeren, voordat het de namen
van vader en moeder spelt. Hierin ligt mede eene
groote oorzaak der scrophelen. De kinderlijke leeftijd
moet eerst physiek-krachtig gevormd worden en geestelijk slechts zoo veel leeren, dat het spelend niet
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verhinderd wordt in deszelfs natuurlijke ontwikkeling.
, Kinderen en volken ," zegt J. PAUL ,

moeten ULIJs-

SES niet alleen in talent, om te spreken en verstan-

dig te zijn, maar ook in zijn vermogen, om den boog
te spannen, gelijk gemaakt worden."
Integendeel
worden echter de kinderen algemeen zoo met voorwerpen van onderwijs bezig gehouden, dat niet alleen
derzelver zinnelijk bevattingsvermogen daarvoor on geschikt is, en geen wezenlijk gewin heeft, maar ook
alle ligchamelijke krachtsontwikkeling door deze broeikastopvoeding belemmerd wordt. Hierdoor nu worden
door de ontijdig opgewekte en dikwijls bedorvene
phantasie de in het zwakke ligchaam belemmerde sappen aangestoken, deze werken als prikkelend gif weder op den geest terug en drijven denzelven aan tot
alle verderfelijke begeerten , tot overtreding en val.
Men voedt derhalve de begeerten en men snijdt den
gier van PROMETHEUs slechts de vleugels in stede van

den snavel af, waardoor hij ceuwig aan het hart blijft
knagen.

§ 298.
De klierlering.
Deze meer uitvoerige opsomming van de oorzaken
der scrophelen is hier niet te onpas, als men aan eene
grondige genezing derzelve wil arbeiden. Zonder de
oorzaken toch weg te nemen , kan geen middel ter
wereld de uitwerking afwenden. Dit te doen ligt in geen
's menschen magt, al ware dezelve ook eene goddelijke.
Men mag daarom ook van het magnetismus niet te veel
eischen, hoewel hetzelve soms tot wegneming of ver-
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zachting der scropheltering bijna het ongelooflijke en
in korten tijd kan doen. Men moet alsdan echter
eene behoorlijke diëtetische behandeling met het oog
op genoemde oorzaken met hetzelve vereenigen. Deze
behandeling nu veronderstellende bekend te zijn, geef
ik alleen eene korte aanwijzing van de regte wijze,
om de scrophelen goed magnetisch te behandelen, en
deze is dan tevens met weinige wijzigingen ook voor
andere teringen dienstbaar.
Aangezien bij scrophelziekte de verstopte watervaten en klieren en dus een gebrekkig voedingsproces de wezenlijkste en naaste oorzaak is, waardoor
die scherpheid der vochten, die plaatselijke ontstekingen en zweeren, die prikkelbaarheid van het zenuwstelsel en de zwakheid in de spieren ontstaan,
ligt het in den aard der zaak, dat die verstoppingen
van de voedingsorganen het allereerst moeten worden
weggenomen. Dit nu geschiedt, zoo als ik ook reeds
opgemerkt heb, nergens zekerder door, dan door het
water en den vermeerderden levensinvloed der zenuwen. Gemagnetiseerd water te drinken en een posi.
tief magnetiseren met behulp van baquet en de geleiders, voornamelijk de levende boom en het ijzer,
ziet daar wat deze genezing meestal op verrassende
wijze doet plaats grijpen, en zulks wel te spoediger,
naar mate men alleen weinige krachtige vleeschspijzen
en geene meelaartige aardappelen en broodvoedsel toedient, naar mate men menigvuldiger gemagnetiseerde
baden bezigt en veel beweging, in de vrije lucht en
den zonneschijn laat maken.
Het baquet, met aarde, ijzer, zout en water aangevuld, het magnetiseren met den ijzerstaaf, gemagnetiseerde baden, wekelijks 2 of 3, drinken van ge.

magnetiseerd water, iets dat door geen ander geneesmiddel kan worden vergoed, zijn eveneens voorwaarden, welke men vooral heeft in acht te nemen, en
waardoor men dikwijls tot buitengewoon voorspoedige
resultaten geraakt.
Bij de scrophels voegen zich zeer ligt ontstekingen van oog en longen. Bij oogontstekingen laat ik
l'aauwe voet- en handbaden gebruiken en leg een pikpleister op den rug. De oogen worden zachtkens aangeblazen, zoo lang zij zeer pijnlijk zijn. Met den
rug der vingers strijk ik boven de oogen aan het
voorhoofd en beneden aan de wanden van den neus
naar de ooren, doch zonder aanraking, als dezelve
da smart vermeerdert, met zachte aanraking, zoodra
het den patient wel aangenaam is. Daarenboven
werk ik sterker en positiever op den onderbuik, en als
ik met drinken van gemagnetiseerd water en met
klisma's van zulk water geene toereikende ontlasting te
weeg kan brengen, dan voeg ik daartoe een purgatief
van zoutoplossing of ook wel een twintigste grein
braakwijnsteen in water , om de 2 uren een lepel vol.
Bij deze behandeling is het mij, bij zoo vele voorkomende gevallen van dezen aard, nooit mislukt, binnen weinig dagen de ontsteking weg te nemen en bij
voortgezette algemeene behandeling weldra ook zonder terugkeering geheel te zien verdwijnen.
Zijn de longen in ontstoken toestand, dan ga ik
afleidend op de volgende wijze te werk. De zieke
moet hoogst rustig en in dezelfde temperatuur blijven.
Ik laat de handen in gemagnetiseerd water en strijk
langzaam van de borst over de schouders en de armen
tot aan de handen, zonder aanraking als de zieke onrustig wordt en meerdere hitte krijgt, in het tegen
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overgestelde geval met aanroering. Daarbenevens werk
ik, even als bij oogontsteking, positief op den onderbuik en ga ook anderzins op de opgegevene wijze
te werk. Het voedsel besta in gebonden soepen,
maar gemagnetiseerd water drinke de zieke, zooveel
hij wil. Aderlaten doe ik geheel niet en bloedzuigers worden alleen des noods gebruikt, doch ik gewen den patient, dikwijls diep adem te halen, opdat de lucht beter in de longen dringe. Dit geschiede echter gematigd, zonder dat de pijn in de borst
vermeerdert. Dit middel beschouw ik ook in de
tering van bepaalde nuttigheid, en het zal ook wel,
enkel als mechanisch middel beschouwd, het inademen , door RBAMADGE gerecommandeerd , niet alleen vervangen , maar zelfs overtreffen, als daarmede eene
magnetische afleiding gepaard gaat door oplegging der
handpalm op rug en borst en het zacht afwaarts
strijken.
De scrophulose ontstekingen der klieren en de
huidzweeren worden algemeen en plaatselijk magnetisch behandeld. Uitwendig wordt slechts met magnetisch water gewasschen en men bezigt doeken in hetzelve natgemaakt. Dezelve gaan weg met het verdwijaen van de grondkwaal, of komen weder zoo
lang deze nog ongenezen is.

§ 299.
De bleekzucht, miltzuckt , galziekte, de jicht, de
longtering en waterzucht.
Op gelijke wijze worden de Engelsche ziekte, de
bloekzucht, milt- en galziekte behandeld met in acht-
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neming der bijzondere daarmede gegeven omstandigheden en verschijnselen, welke intusschen grootendeels
slechts diëtetische wijzigingen noodig hebben. In de
engelsche ziekte zijn gemagnetiseerde baden door middel van ijzeren staven voortreffelijk. In de bleekzucht
bij ontbrekende menstruatie wordt de rug en het kruis
positief gemagnetiseerd, de onderbuik negatief afleidend naar de voeten heen. Bijzonder werkt hier het
magnetiseren bij zonnesohijn. Ter herstelling van de
regelen en de daarmede gepaard gaande ongesteidheden en toevallen, is er naar mijne veelvuldige ervaringen geen zekerder en spoediger middel dan het magnetismus.
Bij jicht is eene negatief afleidende magnetische
behandeling doorgaans heilzaam en pijnstillend. De
ontstoken plaatsen worden, even als de roos behandeld
en men kan dezelve met gemagnetiseerd water besprengen of met linnen doeken bevochtigen, fijn gestooten
geniagnetiseerd zout opleggen enz.
Tegen jicht met verstoppingen in den onderbuik
en de hypocondrie gaf de gravin Di. de volgende
machine op. Een emmer wordt op vier groene flesschen geplaatst, tusschen welke midden in een dik
ijzer onder op den bodem bevestigd wordt. De bodein van den emmer wordt met eene plaat van glas
belegd, vervolgens met ijzererts, glas, berkenspanen, kleiaarde en water aangevuld. Uit de vier
flesschen gaan vier glazen buizen tot op de hoogte
van het hoofd omhoog. Van deze twee buizen zijn
twee met zout, twee met zwavel aangevuld. Op
eene sterke middelgeleider, niet een langen neus
voorzien, is een met water aangevulde kogel aangebragt. De buizen worden door middel van snoe-
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ren aan elkaar verbonden en met den patient in verbindtenis gebragt. De geheele machine wordt echter
met snoeren het best door twee vensters, zoo mogelijk, met de buitenlucht in betrekking gebragt.
De milt- en galziekte, hetzij dezelve van scrophels afstammen, hetzij dezelve het gevolg van gastrische koortsen zijn, vinden in het magnetismus een
beproefd middel. Ik heb twee Nederlandsche officieren behandeld, die ten gevolge van de koude
koorts de zoogenaamde koortskoek met buitengewone
opzetting van den onderbuik en vooral 'an lever en
milt behielden. De een stond gedurende zeven jaren
zooveel uit aan die koorts, dat hij wegens de vreeselijkste hoofdpijnen convulsies kreeg; de ander werd
daarentegen binnen drie jaren zoo zwak, dat hij naauw
meer gaan konde. Beide waren te voren op verschillende plaatsen door bekwame artsen, doch zonder
gevolg behandeld. In de eerste plaats liet ik door
middel van purgatieven eene groote hoeveelheid verouderde gal en slijm ontlasten; vervolgens magnetiseerde ik hen dagelijks één- ook wel tweemaal, en
liet hen zeer veel gemagnetiseerd water drinken. De
krampen weken bij den eenen weldra geheel, de
hoofdpijn, welke men als het hoofdeuvel aangezien
en met spiritualia en nerrina behandeld had, week
allengskens van zelf, en na 3 maanden liet ik hem genezen gaan. Ongeveer een jaar daarna openbaarde zich
deze hoofdpijn weder, ten gevolge van de zeer ongunstige levensbetrekking in bestendige velddienst, hoewel in geringer mate. Hij zocht bij mij weder hulp.
Na eene behandeling van twee maanden, ging hij gezond naar zijn vaderland, alwaar ik hem voorleden
jaar nog (8 jaren sinds hij onder mijne behandeling
23
II.
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was) gezond en wel heb aangetroffen. De andere
bleef eveneens drie maanden onder mijne behandeling,
na welke hij gezond en sterk dadelijk in het leger te
velde wederkeerde. Een jaar daarna verkreeg ik van
hem het verblijdend berigt, dat hij zich bij voortduring zeer wel bevonden had.
Een Hollander, een edelman van 54jaren , kwam
te Bonn bij mij, ten einde zich door het magnetismus van eene dreigende blindheid te laten genezen.
Hij had eene hevige chronische oogontsteking en konde maar weinig meer zien, lezen geheel niet meer.
Ik herkende in hem eenen jichtpatient, met verstopping in de lever en de poortader. Ik behandelde
zijne oogen diëtetisch en magnetisch geheel negatief.
Maar op zijn' onderbuik werkte ik positief opwekkend
en liet hem veel gemagnetiseerd water drinken. De
kwaal genas buitengewoon spoedig, en na twee maanden liet ik hem naar zijn vaderland wederkeeren,
met doelmatige voorschriften voorzien; doch na een
half jaar begon hij weder minder te worden. Hij
kwam weder en na drie maanden onder mijn opzigt
geweest te zijn , liet ik hem gezond weder henen gaan,
en hij is zoo gezond gebleven, dat hij mij een jaar
of twee later meldde, dat hij sinds zijn 18de jaar niet
gezonder was geweest. Hij ging gansche dagen zonder vermoeidheid jagen en had zijn gezigt geheel terug. De waterzucht vordert naar derzelver verscheiden oorzaken en complicaties eene verschillende behandeling. Doch alle soorten van die ziekte schijnen bijzonder voor het magnetismus geschikt te zijn, zoo
als ook veelvuldige en overeenstemmende opmerkingen aanwijzen. Niet alleen toch worden de kritische
waterlozingen bevorderd en de krachten veranderd,
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maar men treft ook niet zelden de verschijnselen aan
van helderzien. Dit is niet vreemd, dewijl wij weten,
dat het magnetismus eene zoo bij uitstek verlevendigende kracht is, om de circulatie der vochten, de oplossing en afscheiding te bevorderen en het zenuwstelsel op te wekken en te versterken. De waterzucht
is ook eene krankheid van het watervaat-stelsel,
nogtans niet in de gewoonlijk opgevatte beteekenis,
maar daardoor, dat het bloed deszelfs volkomene vorming en kracht niet verkrijgt. Hiet voornaamste bestanddeel van hetzelve blijft water - serum - en
daardoor verlammen dan ook de vaten, de aderen,
watervaten. Zijn nu de schrophelen , de ziekelijke voedingsorganen, en die, welke het bloed bereiken , de
voornaamste oorzaken van de waterzucht, het is dan
ook duidelijk, dat het magnetismus bij deze ziekte
zeer heilzaam is, even als bij verlammingen in scrophelziekten, bij bleekzucht, klier- en leverziekten.
In de waterzucht is doorgaans geene groote prikkelbaarheid van het zenuwstelsel voorhanden. De waterzuchtige is gelatener, evenrediger, bij helder verstand. Ontwaakt nu de inwendige zin in den slaap,
dan wordt het inwendige licht minder gestoord door
prikkelende en ontstekingachtige stoffen, en het schijnt
met milder en bestendiger licht. Een der meest helderzienden was eene waterzuchtige schoenmakersvrouw in Berlijn. Zij bleef regelmatig daags vele
uren achtereen helderziende, met eene zich steeds
gelijk blijvende klaarheid.
Bij de algemeene waterzucht is eene positieve en
duurzame behandeling geindiceerd.
Men magnetiseert den rug en den omtrek der nieren met den ijzeren geleider, of brengt dezelve met een baquet, of
23*
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boom in verbindtenis. Gravin m. construeerde voor
eenen waterzuchtige een baquet, hetwelk uit eene
met glas, ijzer, zaagmeel en aarde (zonder water)
gevulde kuip bestond.
Deze werd op sommige
plaatsen doorboord, in een groot met water gevuld
vat gezet , zoodat daaruit het water in de kuip indrong. Een ijzeren conductor was het verbindingsmiddel. Bij buikwaterzucht met ontstekingachtige
aandoeningen liet ik meermalen 15 tot 20 bloedzuigers aanzetten, en dagen lang vloeide daarna het
water, tot groote verligting van den patient. Bij
borstwaterzucht is eene negatieve afleidende behandeling noodig, en waar hitte en pijn bestaan (want dikwijls zijn het ontstekingachtige affecties van het hart
en de grootere vaten) , daar schreef ik eene kleine
aderlating voor. Ik laat gemagnetiseerd, regt koud
water drinken; waar liet hoesten hevig is, zoo veel
zij willen , of ook eene urine drijvende thee, zoo als
peterselie- en brandnetelthee; - of waar er geheel
niets ontstekingachtigs aanwezig is, jeneverboom- of
Arnica-thee. Andere artsenijen heb ik zelden noodig gehad, want bovendien kwamen de meest gewenschte krises, hevig zweet, sterke diarrheën, eene
groote hoeveelheid urine, waarbij de krachten zigtbaar toenamen, zoo als dit ook door DE LEUSE en
Als er nu echter gastrische
WOLFART is opgemerkt.
bezwaren of hardnekkige verstoppingen bestaan, welke
door geen magnetiseren verdreven worden, dan sta
ik ook op geene braakmiddelen of purgantia, welke
middelen intusschen door meer drinken menigmaal
worden vergoed. Het wrijven en wasschen van de
maag met rijnwijn en het opleggen van bittere aromatieke kruiden van kina-poeder in zakjes op de-
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zelve enz. zijn, alsmede rijn- en moeselwijn, bij
theelepels toegereikt, goede hulpmiddelen. Ook bij
zeer ver gevorderde waterzuchten, welke uit vervormingen der inwendige organen ontstonden, zelfs bij
hartkwalen, heb ik meestal groote verligtingen, somtijds beterschap, maar geene langdurige of volkomene
genezing gezien.

S 300.
Plaatseljke desorganisaties.
Plaatselijke organische misvormingen (desorganisaties) ontstaan somtijds toevallig. Maar menigvuldiger zijn het gevolgen van ontstekingen en plaatselijke verlammingen , zweeren en verhardingen , welke
bf als vreemde ligchamen en uitgestooten overblijfselen uit het organisch levens-verband getreden zijn, of
die op den algemeenen levensbodem bij gezonkene bf
uitgebluschte levenskracht als woekerende in stof en
vorm afwijkende schmarotsergewassen hun eigen leven leiden, en zoo dikwijls de gezondheid of het leven des geheels of van enkele deelen in gevaar brengen. Deze misvormingen moeten als schadelijke oorzaken worden weggenomen, en zoo mogelijk, als het
zonder gevaar geschieden kan, worden ze met instrumenten of cauteria verwijderd ; of ook ondersteunt men
de vis medicatrix naturae, om kritische afscheidingen,
te weeg te brengen, door passende resolventia of versterkingsmiddelen aan te bieden, of, waar noch het
een, noch het ander gaat, beproeft men eene vervorming
dier desorganisaties daar te stellen, door het woekerend zelfstandig leven derzelve te verzwakken en de
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algemeene levenskracht van het organismus te versterken. Hieruit volgt, dat het magnetismus bij deze soort
van ziekte-verschijnseen meer als hulpmiddel kan
worden gebezigd, dan dat het de chirurgie en de materies medica zoude vervangen en overtollig maken. Een
zakgezwel of een gerstgezwelletje, een steen in de
blaas of eene rijpe graanwe staar zal niemand willen
weg-magnetiseren. Hier zal de chirurgie haren voorrang moeten handhaven. Zijn de stoffen , welke weggenomen moeten worden, te abundant, te taai of op
verkeerden weg, dan vermindert men dezelve, helpt
ze verdunnen, vloeibaar maken, en leidt ze op den
regten weg door resolventia en andere middelen, ter
wegvoering, reiniging, afscheiding en afleiding geschikt. Hierdoor wordt direkt het schadelijke weggenomen en indirekt de natuurkracht van het orgaan tot
werkzaamheid geprikkeld, waarbij men dan nog daarenboven eigene voeding- en geneesmiddelen kan gebruiken. Kan nu het magnetismus bij de eerste soort
slechts als kalmerend toevoegsel na de operatie gebezigd worden, bij de tweede soort kan hetzelve reeds
een zeer aanbevelingswaardig hulpmiddel worden , om
de natuurkracht te verlevendigen, de bovenmatige
prikkelbaarheid te verzachten en de harmonie der
functiën te bevestigen. Bij de derde soort, om namelijk eene verandering der desorganisaties voor te
bereiden, kan men, wel is waar, de artsenijen niet
missen, ten einde het wangedrocht te verzwakken en
het algemeene leven te sterken, doch hier zal het
magnetismus het hoofdmiddel moeten worden, om
het alrede verstervend leven weder aan te blazen; de
pogingen der natuur in derzelver plastisch vormingspioces te versterken en weder te matigen. Hier toch
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is een langere tijd noodig , om de 'desorganisatie in
den levenskring onschadelijk te maken en de gestoorde
inrigtingen in een beter evenwigt terug te brengen.
Het is waarlijk merkwaardig op te merken, hoe
zeer de natuur in derzelver pogingen tot herstelling
en verandering door het magnetismus wordt geWekt.
Koortsen, terugkeerende ontstekingen en krampen
komen bij positieve behandeling weldra te voorschijn,
en de onkundige ziet zulks voor verergering aan. be
positieve behandeling worde daarom ook gedurig door
eene afleidende en verzachtende afgewisseld, ten einde die kritische bewegingen te matigen en te leiden.
Bij deze soort zijn dan ook geleiders en het baquet
overeenkomstig de verschillende vereischten aan te
wenden. De zoogenaamde koude gezwellen, inwendige veretteringen, scirrheuse verhardingen, niet al te
ver gevorderde verdikkingen der sappent, worden niet
zelden door het magnetismus verbeterd en somtijds
geheel genezen.
Ontstekingsgezwellen der oogen,
verdonkeringen van het hoornvlies door wolkjes, zijn
verdeeld geworden, zoo als dani ook bij oogziekten
geen middel met het magnetismus kan worden vergeleken. De zwarte staar, welke evenwel slechts
een paar weken oud was, is na tweemalen gemagnetiseerd te zijn, bij een jong meisje verdwenen. Een
scrophuleus meisje van 9 jaren , raakte in weinige
dagen van eene oogontsteking, die maanden oud was,
bevrijd, en het linker oog, dat kleiner geworden en
verduisterd was, werd allengskens weder grooter en
na een half jaar ook weder helder. Scirrheuse verhardingen zijn reeds menigmaal tot stilstand gebragt,
volgens anderen zouden dezelve zelfs geheel zijn opgelost.
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Gravin M. had een verhard baarmoedergezwel, ter
grootte van een kinderhoofd. Sinds verscheidenjaren
was de kwaal verergerd en de teringkoorts was
reeds zoo hevig, dat een geneeskundig consult haar
slechts nog eenige maanden levens toeschreef, en haar
dieswege aan het magnetismus overgaf. Het magnetismus werkte echter meer bij haar uit, dan men vermoedde. Het stuitte den voortgang des kwaads, gedurende een jaar nagenoeg; daarop verminderde de
koorts en de kracht nam toe; dit duurde weer nagenoeg een jaar. Daarop werd zij helderziende en
schreef zich zelve de geneeswijze voor, de wijze
van magnetiseren, zoo wel als het gebruik van verscheidene, nogtans meer uitwendige, artsenijen, en
twee jaren achter elkander Karlsbad. Na vier jaren
was zij zoo ver weder genezen, dat zij geheel geene
koorts meer had, dat het gezwel tot op de grootte
van een hoenderei was afgenomen; dat ik haar tot
haren gemaal op het land naar Polen konde begeleiden. Daar heeft zij als vlijtige huisvrouw weder
haar beroep aanvaard, en heeft er door haren waren
adel der ziel, alsmede door een veelvuldig, nooit
geheel weder geweken helderzien, gedurende 20 jaren n ruimen kring weldaden en zegeningen rondom
zich verbreid.
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TWEEDE DEEL.
BEUANDELING VAN SLAAPWAKENDEN

EN HEL~

DERZIENDEN.

5 301.
is het somnambulismus ?
iFatl

Nog is de tijd niet voorbij, waarin men het somnambulismus van den kant der leeken als een gewrocht
aanzag van onbekende magten eener andere wereld,
en van de zijde der geleerden in het vak als een onding of voorwerp, alle onderzoek van den ernstigen natuurkenner onwaardig.
Nogtans waagden het eenige zonderlingen, dat
eruchte veld te betreden, en na te gaan van gronds
op, of daar werkelijk alles louter ijdelheid ware.
Niet bevreesd voor de vriendelijke namen van visionair, charlatan, bedrogen dwaas, was de begeerte,
om die onbekende streken te bezoeken, in plaats van
de breede straat van het gewone menschenverstand
te betreden, grooter dan spot en oudwijvengeloof.
» Wie zoekt, die vindt," dit spreekwoord werd bevestigd. En wat hebben wij niet al gevonden! De
naauwkeurige opmerkingen der verschijnselen van het
magnetisch somnambulismus hebben reeds zulke vruchtbare resultaten opgeleverd, dat wij over de natuurlijke geschiedenis der ziekten, en over eene nieuwe
geneeswijze een onverwacht licht zagen opgaan; maar
dat wij ook op het gebied der zielkunde zekerheid
hebben verworven , om die fabelachtige verschijnselen
van de menigvuldige slaaptoestanden, van de inwen-
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dige zinnen en van de werkzaamheid der verbeelding
te classificeren; de wezenlijke toestanden van den
menschelijken geest v-an de toevallige te onderscheiden en den door ziekte verdwaalden geest zelf weder
op de regte baan terug te brengen. Ja, de reeds gewonnen resultaten beloven een nog grooter licht over
de werkingen van de natuurkrachten en derzelver
aanwending tot gezondheid en menschengeluk, over
de vatbaarheden en het ontwikkelingsvermogen van
den menschelijkén geest en vooral over de hoedanigheden en genezing van de ziekten der ziel.
Ten einde nu deze betere opklaring over het wezen en den aard van het somnambulismus mede te
deelen, moet ik nog van deszelfs behandeling gewagen. Hetgeen dan nu nog ten slotte volgt, is'korte opgaaf der gewonnen resultaten; gevende ik den genegen lezer, die mij tot dus ver volgde, de verzekering, dat de leer, die ik hier volgen laat, op eigene
ervaring en op çene overtuiging steunt, die uit zorgvuldige vergelijking werd geboren.

S 302.
legel I: De slaap mag nooit hunstig worden
vortgebragt.
Uit den slaap ontwikkelt zich slaapwaken en helderzien, en die slaap nu is bf ziekteverschijnsel 6f
krisis, 1Jen lette dus wel op, van welken aard de
slaap is, want de ziekte moet weggenomen en de
krisis onderhouden en juist bestuurd worden. De arts
zal den ieokteslaap uit de geschiedenis en den aard der
ziekte kennen leeren, alsmede uit gebrek aan of be-
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geleiding van andere kritische verschijnselen, en wel
bijzonder uit de gevolgen van denzelven ter herstelling of verergering der gezondheid.
ilieruit nu volgt noodzakelijk de eerste regel:
laat de natuur hare vrzje speeltuimle , om te werhen, en leg u nooit toe op het voortbrengen van
den slaap of het slaaptuaken. De regel heeft wel

bijzonder het oog daarop, dat men eene zuivere diagnose van den toestand van den patient, en van zijnen
ziekelijken of kritischen slaap verkrijge. Dit kan
zonder dat men de natuur in den beginne volkomene
rust verschaft, om haren eigen gang te gaan, nooit
geschieden. Het met geweld voortgebragte slaapwaken is geene ware krisis, als de natuur het niet
vrijwillig tot stand brengt. Op verkeerde wijze aangewend, zal de toestand nog abnormer worden en den
patient van zijne gezondheid te verder verwijderen.
Alleen het zich van zelf ontwikkelen van het slaapwaken en helderzien is een gevolg van het zuiver
instinct der natuurbehoeften en voert op tot eene
heldere aanschouwing betrekkelijk eigen toestand en
dien van anderen, zonder schadelijke gevolgen , als
de ziekte over is en men met de magnetische behandeling een einde maakt. En wat nog van grooter gewigt is, men wekt gewaarwordingen en de psyche
op; men brengt gevoel en spel der verbeelding voort,
die uit eene soort vap valschen droom geboren worden; ook komt er welligt eene zekere, der mensche l ijke natuur eigene ijdelheid uit voort, en de
zucht, om opzien te baren, en wat dies meer is,
dat den toets der zuivere bedoelingen niet kan doorstaan. De magnetiseur kenne, dus niet alleen volkQmen de magnetische verschijaselen, mer vereenige
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ook ervaring en wijsheid te zamen, om zich niet te
laten bespotten, of der wereld ergernis te geven.
Hierin ligt tevens opgesloten, dat men den ziekelijken slaap wegneme, en zulk een inslapen, dat
niet verkwikt, verhindere.
5 303.
Regel II:

Gun den kranke volkomene rust.

Ten einde nu de natuur haar doel bereike, luidt
de tweede regel: gun den kranke eene volkomene
uit- en inwendige rust. Tot verkrijging van de in-

wendige rust, trachte men alle bekommernis, droef.
heid en ergernis te verwijderen, althans daarvoor zorge
men, dat gedurende de magnetische kuur en den slaap
geene onaangename tijding hem ter oore kome, en
vooral ook dat de arts, noch met vermoeijing, noch
met ongeduld of onverschilligheid, of zelfs met ontstemming des gemoeds den zieke behandele. Niet
minder noodig is de uitwendige rust. Alarm en gedruisch worde geweerd; het te felle licht getemperd; riekende stoffen moeten worden verwijderd;
bezoeken, vooral van vreemden, afgeslagen. Dit alles wert reeds op elken zieke, maar veel sterker
op den gemagnetiseerden, dewijl zijne gevoeligheid
dikwijls grooter is, ook als hij door den reeds ingevallen slaap en het slaapwaken niet reeds in eenen
ongewonen toestand verplaatst is.
Ik houd het er zelfs voor, dat men niet alleen
den zieken slaap verhinderen, maar zelfs het halve
of twijfelachtige slaapwaken moet wegnemen; want
juist deze halfslaap, van zelf of door verkeerde behandeling geboren, ontaardt ligtelijk, om schadelijke
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gevolgen, ja zelfs waanzin te doen ontstaan. Brengen toch de toestanden des slaaps bij herhaling
geene rust aan, geene kritische bewegingen, geene
verkwikking of beterschap, dan begin ik de zaak
te wantrouwen, plaats mij opmerkend op den achtergrond, wacht mij iets te doen tot bepaling van
de rigting van het instinct der natuur, of zelfs
verkeerde wenschen te gemoed te komen. Weldra
verdwijnt ook doorgaans deze twijfelachtige toestand,
zoo als dezelve ontstaan is, zonder bepaalde kenteekenen, - zoo niet, dan handel ik overeenkomstig
therapeutiesche indicaties, en de slaap verdwijnt allengs, zonder bijzonder nadeel, of gaat werkelijk
over in een kritisch slaap waken of helderzien.

S 304.
Regel III:

Gewen den patient aan geene nadeelige afzondering.

Als nu de slaap werkelijk en van zelf ontstaat,
dan is het eene krisis, en deze moet alsdan bevorderd worden. De derde regel nu luidt aldus: zorg
dat uw patient zich aan geene nadeelige afzonde-

ring gewenne. Zeer nadeelig zoude het wezen de
vrije ontwikkeling van het slaapwaken te verhinderen; men zoude zich daardoor de pogingen tot herstelling der harmonie wegnemen, en daarenboven verstoken worden van de voordeelen eener waarschijnlijke opgaaf en eigen voorschrift van behandeling door
den patient. Bovendien zoude men door dwazen teogenstand gevaarlijke gevolgen kunnen voortbrengen,
als het somnambulismus zich dan toch tegen wil en
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dank ontwikkelde. )an zonde men in strijd kunnen
geraken tusschen tegenstrijdige behandeling en de verergering der ziekte, tusschen waarheid en leugen, die
als warbeelden van het heksenwezen door elkander
spelen. Dan echter, als hij de vrijwillige ontwikkeling van den slaap bevordert, heeft de arts, als wachter, op verscheiden zaken te letten, opdat de patient
door toegeven aan verkeerde gewoonten in geenen al
te vreemden toestand gerake. Overdreven rust onder
anderen, zoude evenmin heilzaam wezen, als de straks
behandelde noodzakelijkheid van uit- en inwendige
rust. Men heeft dus wel den uitwendigen prikkel
der zinnen te verminderen, doch niet geheel we te
nemen, plotselinge en al te veel herhaalde bezoeken
en toespraken te verhinderen, maar niet altijd en niet
voor iedereen; daardoor toch zoude de vatbaarheid

voor invloed van buiten te grooter zijn en iedere
stoornis te heviger aandoen. Ook zoude zich de arts
daardoor tot een slaaf maken van zijnen patient, en
hem òf geheel niet òf slechts zeer moeijelijk kunnen

verlaten. Het is daarom goed, den slaapwakenden
ook zonder aanwezigheid van'den arts aan het bijzijn
of althans aan de nabijheid zijner aanverwanten te
blijven gewennen.

Als de zieke straks in eenen rustigen slaap valt,
men late hem dan slechts in rust uitslapen, zonder
het einde af te wachten. Wordt hij slaapwakend,
dan worde de tweede regel in acht gehouden, doch
nooit in den strengsten zin. Een of ander lid der
familie blijve tegenwoordig en mag af. en toegaan.
Zelfs vergun ik ook vreemden den toegang, onder
daartoe geëigende omstandigheden. Openbaart er zich
afkeerigheid van personen, welke niet goed kunnen
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verwijderd gehouden worden, dan tracht ik het rapport tusschen hen te herstellen, door den patient
vast te houden en den anderen aan te raken, of met
een paar streken te magnetiseren en allengskens wat
te doen naderen: zoo zal men de natuurlijke neiging
tot afzondering te keer gaan, en de arts verzekert
zich tevens ook het overwigt over de zoo ligt opkomende praetensies en overdrijvingen van zulke somnambulen, die nog geenen hoogen graad van klaarheid hebben bereikt. Ook hieraan echter zijn grenzen gesteld, en kan het niet tot voordeel van den
kranke gedijen, dan wachte men zich den slaapwakende bloot te stellen aan de ijdele nieuwsgierigheid
en het rederijk gesnap der oningewijde menigte.

§ 305.
Regel IV:

Dee weinige en geene onnuite vragen.

De bevordering van het kritisch slaapwaken en de
leiding van hetzelve tot bereiking van een' hoogeren
trap kan de arts daardoor bewerkstelligen, dat hij
door eene kalmerende behandeling, echter meer met
de afleidende methoden in het algemeen , kritische bewegingen tracht voort te brengen; dat hij den slaapwakende het doorgaans moeijelijke spreken gemakkelijk maakt, door de hand op het hoofd te leggen,
door de kruin aan te ademen, door den hals te houden en te strijken, door woorden, welke hij niet
voortbrengt, voor hem uit te spreken. Eene zachte
muzijk en, naar sommiger beweren, de harp, is bijbevordezonder een middel, om het slaapwaken :te
ren. De vierde regel, hierbij in acht te nemen, is
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deze: Doe den somnambule weinige op hem zelf
en zyinen toestand alleen betrekhelhke vragen , maar
vraag hem nooit iets, waarin het antwoord reeds
ligt opgesloten. Zoo lang de slaapwakende niet
zelf spreekt, of geene poging daartoe doet, vermijde
men hem aan te spreken of iets te vragen. Eerst
dan, als hij zelf begint te spreken, of zulks poogt
te doen, spreke men hem aan. Mag men door geene
nuttelooze vragen den ontwakenden geest van den
slaapredenaar eene gedwongene rigting geven, men
geve hem echter evenmin aan een' teugeloozen snaplust over, en verrade vooral geene ligtgeloovigheid.
Niet als leerling, maar als leeraar sta men den zieke
bij; want in dezen nieuwen toestand moet hij doorgaans eerst gevormd en opgevoed worden. De natuur
zelve weet zich in het eerst in dien toestand kwalijk
te vinden, en doet ook dikwijls het tegendeel van
hetgeen zij wakend gewoon is. Zachtmoedigen worden heerschzuchtig en gebiedend, als men ze haren
gang laat gaan; anderen integendeel al te gedwee en
dikwijls vreesachtig. In het eerste geval houde men
derhalve de al te sterk opgezochte kracht in toom,
in het tweede wordt de positieve aanstoot vereischt,
om de zwakken te verheffen.

5 306.
Regel V: Breng niets vreemds in de aanschouwing
van den helderziende over.
Als nu het slaapwaken helderzien wordt, dan gelden wel dezelfde regelen in het algemeen, maar in
eene negatieve en gemodificeerde werkzaamheid. In
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dit geval toch is de helderziende zelf de bestuurder
zijner behoeften en zijner behandeling. Ook hier
blijft echter evenzeer aanbevolen, dat men zijne
aanschouwingen zich van zelf laat ontwikkelen, hen
door geene vreemdsoortige vragen op den doolweg
brengt, of met opzet op het bovenzinnelijk veld verplaatst. Van zelf werkzaam, zal hij betere ophelderingen en naauwkeuriger raad geven, dan wanneer
men hem met vragen en tegenspreken op zaken brongt,
voor welke zijn zin geene vatbaarheid of neiging bezit. In alle dingen is toch de helderziende niet even
vaardig, en zeker kan men hem het best vertrouwen,
als hij bij zich zelf of ook wel bij anderen blijft,
met het oog op de genezing , niet op kunsten en wetenschappelijke voorwerpen gevestigd. Heeft men er nu
niets vreemds van buiten in gebragt , dan behoeft men
ook niet angstig alle vragen te ontzien, welke op het helderzien zelf betrekking hebben, of enkel als een passief
leerling van hunne openbaringen de getuige te zijn.
Van daar luidt de vjfde regel: Draagniets vreemds
in de aanschouwing van den helderziende over;
gedraag u als leidsman , die gezelschap houdt, en
verraad nooit eene te groote bewondering over .et.
geen zj zeggen. Op deze wijze zal geene teruggetrokkene zelfstandigheid, noch ook eene te vlugtige
verbeelding , noch de zoo ligt opgewekte ijdelheid,
noch ook voorbedachtelijk bedrog eenige schade veroorzaken. Zoo lang toch de mensch leeft, spreekt
uit hem het instinkt van den genius, de aaneenschade vermenging met inkeling van het geheugen,
drukken van den tegenwoordigen tijd, en de zoo
moeijelijk geheel uitgeroeide ijdelheid. De ervaren
magnetiseur zal de oogenblikken kennen, waarop dit
II.
24
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een en ander mede zijne rol speelt, en daarom ook
alleen de waarde der voorspellingen beter weten te
schatten en de middelen aan te wenden, ten einde
op dezelve meer te kunnen vertrouwen.

S 307.
Regel VI:

De arts zij besturend leidsman, ten

einde door middel van zijn harakter en zij'nen
goeden wil de genezing te bevorderen.
Ook dan, als de helderziende eenen hoogeren graad
van klaarheid bereikt heeft en genoegzame proeven van
trouw heeft afgelegd , kan en mag hij echter de sterke
hand en den krachtigen wil van den magnetiseur niet missen. Hier roeren wij die wonderbare daadzaak aan, wanneer de arts onmiddelijk door zijn' wil geestelijke werkingen bij zijnen helderziende voortbrengt, of als
deze den indruk en de ondersteuning van den vasten
wil van zijnen arts behoeft, tot uitvoering van een
voornemen. Men heeft daar wel aan getwijfeld, ja
de onmogelijkheid er van beweerd, doch waar is
het, even als eene andere verwanrte daadzaak. Tot
dezelfde categorie behoort namelijk het bekende verschijnsel, dat men ten bepaalden fijde in den nacht
ontwaakt, als men zich vóór den slaap slechts vast
voorgenomen heeft zulks te doen. En dit geldt niet
alleen van ons zelven, maar eene stellige wil werkt
ook op eenen anderen met hetzelfde gevolg, als men
hem slechts voor dat hij zich te slapen leidde bepaald
gezegd heeft: gij zult ontwaken! Dit heb ik zelf
stellig ervaren. De indruk van den wil plant zich
voort in den slaap en doet die werkzaamheid van het
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ontwaken ontstaan, zonder dat wij het gevolg of het
tusschen beide komen van het denkbeeld ondervinden. De wil werkt objectief op mijn ligchaam, wakend zoo wel als slapend. Het hoe er van is in slapenden toestand niet onbegrijpelijker dan in wakenden, en kan hier evenmin als dáár verklaard worden.
Tegen over den helderziende, die zich met mij in
een naauw rapport en eene polare afhankelijkheid bevindt, is dit raadsel, van op mijn ligehaam werking
uit te óefenen, waarlijk niet veel gemakkelijker, als
het ander, dat mijn wil verder dan op mijn ligchaam
ook in den helderziende bepalingen te weeg brengt.
Niet zelden vragen helderzienden van hunnen
magnetiseur, om hen in den slaap een zeker woord
toe te spreken, dat zij zich wakend kunnen herinneren, of een teeken hun te geven, b. v. een boek
onder het kussen. Zij verlangen ook wel de hulp
van zijnen wil, om hen tot eene handeling te bepalen , welke zij noodig achten, en welke zij uit
eigen beweging niet vermogen. Deze wilsdaad heeft
dan plaats òf onmiddelijk zonder woord of daad in
zeldzame gevallen, 6f met woorden alleen, b. v.
gsj moet 6òf met wooid en daad beide. Zekere
helderziende begeerde, dat ik bepaald zoude willen,
dat zij ter bepaalder tijd uit den magnetischen slaap
mogt ontwaken'; een andere, dat zij mogt inslapen;
een derde, dat zij eene haar schadelijke gewoonte,
welke zij zich wakend had eigen gemaakt, mogt nalaten. Een andere zeide weder: ik moest haar bepaald bevelen, om eene voor haar zeer nuttige artsenij, doch welke haar zeer tegen stond, te nemen.
Iets soortgelijks begeerde eene helderziende van eenen
anderen arts, en voegde er nog bij: enkele voorstel24*
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lingen zoude ik niet meer gehoor geven, als ik ontwaak; gij moet derhalve bepaald willen, dat mij telkens, als ik poog te eten, een groote angst overvalt, en dat een kramp mij de keel digt snoert. Het
gebeurde, gelijk zij gezegd had en met het gunstigst
effect. Dezelfde had zich koude baden voorgeschreven, maar vreesde vreeselijk voor derzelver gebruik.
Wetende, dat zij haren tegenzin niet overwinnen
konde, vorderde zij, dat haar geneesheer met vasten
wil mogt bepalen, dat zij terstond na de ontkleeding
zich in het water moest storten. Het gebeurde en
zij werd daarin ook terstond weder helderziende, tot
groote verbazing van hare bekenden.
Hieruit volgt eene onloochenbare magt van den
nrenschelijken wil en deszelfs helpend vermogen bij
tweede personen. Verder volgt hieruit, dat de helderzienden zulk eene ondersteuning van de zijde hunner
artsen niet geheel ontberen en daarom eene vaste leidende hand noodig hebben. Doch ook dit volgt er
uit, dat zij daarom geenszins in eene volstrekt passieve
onzelfstandigheid wegzinken, en niets minder dan anderen hun eigen vrije wilsbepaling volgen, dewijl zij
zelf den arts vragen, ten einde het beoogde doel hen
te helpen bereiken. Indien de geneesheer meester van
zijn handwerk is, dan zal hij alles ten goede besturen, zonder alleen te heerschen of overheerscht te
worden. Daarom luidt dan ook de zesde regel: De
arts zij met de verschij'nselen en bejegeningen van
het helderzien bekend, verbinde een moreel karakter met een' goeden wil, en voere het opzigt en
bestuur , ten einde misbruik en nadeel worde afgewend.
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308.
Be verhouding tusschen de voorschriften der
helderzienden en de geneeswij'ze van den
praktischen arts, met de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen.
Men heeft het magnetismus beschuldigd, dat door
hetzelve de geneeskunst, noch als wetenschap, noch
als praktijk iets gewonnen heeft, en dat er dus
op dat helderzien wel niet veel staat zij te maken.
De beschuldiging is waar, maar de gevolgtrekking
valsch. Ik geloof eveneens, dat de wetenschap en
de algemeene geneeskunst nooit direct door middel
van de helderzienden volmaakter zal worden, maar
wel indirect. De somnambulen toch hebben geen
systeem, zij leeren niet volgens eenig beginsel, en
in hunne aanschouwingen heerscht geene overeenstemming. Zij generaliseren niet, want bij hen is
alles specifiek. Hierin ligt de eeuwig onveranderlijke strijd tusschen den arts, die op den weg van
het systeem en naar den leiddraad zijner ervaring
voorwaarts gaat, en den helderziende, die daaropgeheel geen acht slaat en alleen aan de plotselinge aanschouwing van zijn instinct gehoor verleent. De arts
beoordeelt de ziekte van buiten naar binnen met de
werkzaamheid van zijn verstand volgens zinnelijke verschijnselen; hij doet onderzoek naar den zetel en de
oorzaken der ziekte en vergelijkt de verschijnselen naar
en leidt zijn eindde ervaringswetten der analogie,
besluit af van eene algemeene physiologische wet
voor het bijzondere geval. Hoe kan hij ook anders
en beter, dewijl hij zelf niet somnambuul is. De hel-
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derziende daarentegen kent zulke verstands-werkzaamheden niet, maar grijpt het wezen der ziekte van
binnen uit aan; hij vergelijkt niet en bekommert zich
om geen physiologisch systeem; hij studeert niet,
maar al wat hij zegt en doet, is een godsgeschenk
van APOLLO. Niet zelden beschrijft de helderziende
zeer naauwkeurig oorsprong en voortgang der ziekte,
zonder den zieke verder ooit gekend te hebben, of
dien oorsprong en gang door vragen en gevolgtrekkingen te raden. Menigmaal geven zij eenen raad,
welke regelregt tegen alle gangbare denkbeelden en
ervaringen aandruischt, en als men hen tegenwerpingen maakt, dan staan zij niettemin daarop, dat
het zoo is en wezen moet, zonder zich in eene overtuigende verklaring in te laten. De helderziende,
die veel redeneert, die van meeningen en systemen
spreekt, of het een of ander is toegedaan , heeft althans, wat mij betreft, zijne rol verlaten , en den zoodanigen vertrouw ik minder, dan den arts, die naar
zijn systeem redeneert.
Hieruit kan men verklaren, dat de arts de juistheid van de uitspraak en van den gegeven raad eens
helderzienden niet kan beoordeelen, dewijl hem het
gebied van het instinct en van het genius leven
onbekend is. Iets gelijksoortigs heeft evenwel plaats
bij dien arts, die een mediesch genie is en den
takt bezit, om het wezen van de ziekte onmiddelijk te treffen, zonder daarvan den geleerden kollega rekenschap te kunnen geven, of zulks onder eenen
algemeenen regel te kunnen brengen.
Verder onderscheiden helderzienden zich van den
praktischen geneesheer daardoor, dat zij doorgaans
eenvoudige, inheemsche en dikwijls onbeduidende
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middelen bezigen, vooral, wanneer de ziekte niet
gecompliceerd of verouderd is. Somtijds geven zij
ook zeer onbekende en ongebruikte middelen op, en
hechten groot gewigt aan een bepaald tijdstip, zoodat het gebruik van hun middel dikwijls op de minuut af moet plaats hebben, iets, waarop de prakticus bij zijne kunst niet gewoon is veel te letten.
De aanschouwing en behandeling der helderzienden
is dus geheel individueel en men zal daaruit dus ook
nooit afleidingen kunnen maken voor algemeen geldige regels. Stelt men aan eenen helderziende tien
personen voor, met schijnbaar gelijke ziekten, hij zal
tot uwe verbazing ze alle tien anders behandelen en
waarschijnlijk ook voor het meerendeel genezen. Wil
men nu echter met dezelfde middelen schijnbaar gelijke ziekten genezen, of ware het ook hetzelfde individu, maar later, het gaat niet meer. - Intusschen
moet worden opgemerkt , dat zulke middelen, vooral wanneer zij eenvoudig zijn, voor dezelfde toevallen ook later zich als heilzaam hebben doen kennen
en dus voor den schat van artsenij wel zijn in het
oog te houden. Indien men alle, tot dusver bekend
geworden middelen verzamelde, en de eigendommelijke wijze van behandeling der somnambulen tot navolging aanwenden wilde, dan zoude ook heden reeds
het indirecte voordeel voor de wetenschap en de
praktijk beide zeker niet onbeduidend wezen. Dit
zal dan eerst helder worden, als men eenmaal het
vooroordeel tegen en de minachting van het magnetismus zal hebben overwonnen.
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309.

Verhouding tot de homnopatie.
Eene andere gevolgtrekking mogen wij niet vergeten, welke uit de eigenaardige voorschriften van den
helderziende voortvloeit en voor het veel besproken
beginsel der homöopatie gewigtig is, dat namelijk de
helderzienden geheel specifiek en individueel te werk
gaan. Er waren ook helderzienden, die geheel homöopathisch handelden, doch, voor zoover mij bekend is, niet geheel zonder invloed van homöopatische artsen. Doch ook buitendien geven zij somtijds middelen aan de hand, welke slechts in groote
tijdruimten en kleine hoeveelheden moeten worden
toegediend. Bij andere gelegenheden geven zij weder
sterkwerkende middelen, en in groote kwantiteit, en
dezelve worden bekroond met het heilzaamste gevolg.
Uit alle deze opmerkingen nu volgt: 1.)dat de
helderzienden zeer bepaalde en meestal ook zeer voldoende middelen verordenen ; 2.) dat zij nooit naar
een systeem (als het instinct zich vrij ontwikkelt) of
naar ziekteklassen en soorten in het algemeen hunne
middelen voorschrijven, maar steeds individueel en
specifiek; 3.) oordeelen de helderzienden niet naar
uitwendige verschijnselen, maar handelen overeenkomstig onmiddelijk instinct en inwendige zinsaanschouwingen. 4.) Men kan hunne opgaven betrekkelijk een geneeskundig voorschrift volkomen vertrouwen, verondersteld, dat zij waarlijk helderzien , en
dat zij zich reeds op zulke wijze als zoodanig aan
den ervaren arts hebben doen kennen. 5.) Men kan
de behandeling der helderzienden met die der praktische geneeskunde geheel niet vergelijken ; beide gaan
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uit van tegenovergestelde rigtingen. De helderziende
handelt uit een onmiddelijk subjectief instinct, zonder vragen en rekenschap te geven van zijne gronden
en gevolgtrekkingen; terwijl de practische arts den
grond zijner behandeling ontleent van de onmiddelijke objectieve ervaring, en tot het wezen der
ziekte van buiten naar binnen het besluit trekt.
6.) De juistheid en waarde laten zich dus niet naar
den maatstaf van de eene tegenstelling afmeten, en
op de andere overbrengen; daarom is de gewone
practicus,ook niet in staat, om een controlerend
oordeel over magnetische helderzienden te vellen.
7.) De wetenschap behoudt intusschen even goed
hare waarde, als het helderzien deszelfs betrekkelijke
zekerheid; maar nooit zal vermenging van de heterogene elementen van beide zich tot eene harmonische vereeniging laten versmelten. 8.) Evenmin als
eene wetenschappelijke kritiek en de ervaringen van
den arts door het magnetismus ooit onontbeerlijk en
overvloedig gemaakt worden, evenmin zullen de ware
helderzienden zich in hunne aanschouwingen en voorschriften rigten naar de regelen der wetenschap en
de objectieve ervaring des tijds, of zich in hun doen
en laten door den arts tot eene passieve onzelfstandigheid laten wegslepen.

§ 310.
Regel VII. De arts blijve oordeelen over de
geloofwaardigheidvan de uitspraken
zijner helderzienden.
Bij al deze zelfstandigheid is nogtans de mogelijkheid en de werkelijkheid van eenen vreemden in-

-

328 -

vloed der gedachten onloochenbaar. Deze zelfstandigheid bestaat noch in het rijk der natuur, noch in
dat des geestes. Elk wezen draagt in zekere mate
den adem en de kleur met zich van hetgeen hem
omgeeft. Het land, de tijd en de denkbeelden des
geestes drukken derzelver stempel op alle dingen, en
deze komen dan ook weder uit dezelve te voorschijn,
overeenkomstig derzelver karakter. De met den zieke in langdurig- verkeer en rapport staande magnetiseur blijft niet zonder invloed op hem; zijn systeem
en de rigting zijner gedachten blijft den zieke niet
ligt verborgen, en vooral dan reflecteert hij daarop,
als hij zich in eene redenering en verklarende ontwikkeling met den arts inlaat. Gevoel en gewaarwording vooral gaan ligt op anderen over, en zelfs
uit onklare gevoelens vormen zich de voorstellingen.
Is het dus wel een wonder, als de helderziende
werkelijk somtijds de gedachten van zijnen arts, of
van eenen anderen der omstanders raadt ? Kunnen
wil en gevoel door onmiddeljken invloed den bepalenden grond der handelingen van den helderziende
worden, waarom dan ook de voorstelling niet en de
gang der gedachten, te meer, dewijl het gelijksoortige eigenschappen zijn van denzelfden geest ? Hieruit nu laten zich tweeërlei gevolgtrekking afleiden.
1.) De aanschouwingen der helderzienden zijn niet
altijd zuiver subjectief, en dus ook niet onfeilbaar.
2.) De geloofwaardige onzekerheid der voorspelling
neemt bij hen af, naar mate hunne verduidelijkende
redenering toeneemt. Daarom luidt dan ook de zevende regel: De magnetische arts oefene met zijne

wijze van zien geenen invloed op den helderziende,
en onderscheide met waakame zorgvuldigheid,
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of en in hoe verre ayijne uitspraken te vertrouwen zyn.

S311.
Regel VIII:

Deel aan den helderziende niet mede,

wat hij gezien en gezegd heeft.
Dewijl de slaapredenaars doorgaans geene herinmaar
nering hebben van hunne aanschouwingen,
langzamerhand toch kennis bekomen van hunnen
vreemdsoortigen toestand, luidt de achtste regel
deel aan de somnambulen geene kennis van hunne
gezigten en uitspraken gedurende den slaap mede,
maar verberg hun hunnen ongewonen toestand ook
niet geheel. In het eerste geval toch zoude men
den patient in noodelooze onrust, vrees en bezorgdheid brengen, waardoor de prikkelbaarheid zich verhoogen en de krisis gestoord zouden worden; in het
tweede geval zouden de zieken evenzeer beangst
worden en gelooven, dat hun toestand aan de omstanders onaangenaam en lastig ware. Of indien
zij er veelligt onverwacht kennis van kregen, hetgeen men moeijelijk keeren kan, dan zoude de schrik
nog grooter nadeel baren.
Hiermede hangt de hoogstgewigtige omstandigheid
te zamen, dat men den slaapwakende als een orakel
raadpleegt, om de ziekten van anderen te raden en
gepaste geneesmiddelen to beramen. Indien de helderziende daartoe geene neiging heeft, en de zaak in
eenig buitengewoon geval niet hoogst wenschelijk is,
dan vermijde men liever all zulke opzienbarende
consulten, waaruit ligt bedrog, partijschap en open.
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baar gepraat geboren wordt, en het mogelijk voordeel van den enkele niet opweegt tegen de nadeelen,
die daaruit voortvloeijen voor de geheele zaak. Iets
anders is het echter, als de arts nu en dan zijnen
patient iets vraagt voor den een of anderen zijner
zieken, of als hij hem ook wel tot den helderzienden voert, waarnaar deze somwijlen zelfs verlangt.

S 312.
Regel IX:

Feroorloof geen te naauw rapport

tusschen den helderziende en eenen anderen
zieke.
Het is belangrijk, helderzienden niet alleen voorschriften voor andere ziekente hooren geven, waarin
dikwijls bijzondere opmerkzaamheid geslagen wordt
op schijnbaar geringe bijzaken, maar ook van hen
zelf te zien behandeld. De wijze van hun in rapport treden en magnetiseren en onderzoeken naar
den zetel der ziekte, is even oorspronkelijk als leerzaam. Door middel van hun magnetiseren, hetgeen
tij altijd doen, werken zij buitengewoon krachtig
en brengen de verwonderlijkste verschijnselen en
heilzaamste gevolgen te weeg. Maar ook dat magnetiseren zelfs is geheel individueel naar de verscheidenheid der zieken en van hunnen toestand.
Zij
verstaan de kunst, om met eene vaardigheid en eene
gemakkelijkheid kritische bewegingen, soms oogenblikkelijk te doen ontstaan, en dezelve, als zij al te
hevig worden, te doen bedaren. Zij strijken, drukken, kloppen, slaan met de handen en treden som.
tijds met den voet op den zieke, die zich gewillig
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aan alles onderwerpt, en zich doorgaans daarna zeer

op zijn gemak gevoelt.

Doch niet steeds geschiedt

zulk eene manipulatie zonder opwekking en uitputting
van den slaapwakende. De magnetiseur lette dus
wel op in zulke gevallen, in hoe verre zulke wederzijdsche magnetische verschijnselen kunnen worden
gedoogd, en of eene onvoorwaardelijke vrijheid der
behandeling door eenen slaapwakende geoorloofd zij.
Daarom gelde dan ook de negende regel: veroorloof nooit een te naauw rapport tusschen eenen
slaapwakende en eenen anderen zieke, en blijf
als leidsman en middelpersoon steeds tegenwoordig, als de eerste eene magnetische behandeling
bewerkstelligt.

§
Regel X:

313.

Ferlaal uwen zieke nooit in
hevige krises.

De tiende regel luide aldus: Verlaat uwen
hranke nooit, als hj gedurende z;ijn slaapwaken
in groote opgewektheid verkeert of in krises vervalt, waarmede krampen of andere buitengewone
toestanden gepaard zijn. Hoe raadzaam het zij, den
patient bij een langer slapen aan zich zelf over te la-.
ten, en niet altijd tot 'den einde te blijven, even
noodzakelijk is het niet heen te gaan , als de patient
aan zich zelf overgelaten f een veel langeren tijd met
zulke toevallen geplaagd wordt, òf welligt geheel van
dezelve niet verlost kan worden. In zulke gevallen
mogen vreemden zelfs niet tegenwoordig zijn , en zelfs
de huisgenooten zijn alsdan meer hinderlijk dan bo-

3892hulpzaani; alleen de arts kan den zieke tot rust
brengen, de krises bevorderen, en nadeelige gevolgen afwenden, waartoe het hem aan geen geduld of
volharding mag ontbreken.

S 314.
Regel XI: .Jen late het geheele somnambulismus
achterwege , waar in stede van heilzame krises,
eene duurzame verergering het gevolg is.
Wat heeft de arts bij deze soort van slaaptoestanden te betrachten en te doen ? Hetgeen van den natuurlijken slaap geldt, dat de zieke slaap weggenomen en de kritische moet bevorderd worden, geldt
ook man het slaapwaken en helderzien.
Het idiosomnambulismus is eigenlijk-altijd eene
ziekte, en als de kundige arts hetzelve aantreft, zal
hij het trachten weg te nemen, of in een geregeld
magnetisch slaapwaken te veranderen. Dewijl hetzelve doorgaans een symptoomrn van inwendige, zenuwachtige ongesteldheid is, die meestal in den onderbuik haren zetel heeft, zoo kan de herstelling hem
ook dan alleen welgelukken, als hij deze ziekte geneest. Heeft hij grond voor de magnetische behandeling, dan gelukt het hem dikwijls zeer spoedig het
van zelf geworden somnambulismus op hoogeren trap
van ontwikkeling weg te nemen en te genezen.
Tegen nachtwandelaren is bezwaarlijker iets aan
te vangen, dewijl deze bij dag schijnbaar gezond
zijn, en eene poging, om hen gedurende hunne
nachtelijke wandelingen te magnetiseren gevaarlijk is.
Ook zoude zulks mogelijk het gewenschte resultaat
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niet opleveren, dewijl tijd en'omstandigheden wel zeldzaam van dien aard zijn, dat een kundige magnetiseur zich den nachtwandelaar ter juister ure in den
weg kan plaatsen, en een onkundige zoude hem wel.
ligt geheel in het verderf storten.
Ook het magnetisch slaapwaken en helderzien
zijn menigmaal van dien aard, dat het eer opgegeven
dan onderhouden moet worden. Als zich bij langer
durende of periodische onrust geene krises openbaren,
en bij het ontwaken, in stede van verkwikking en welbehagelijk gevoel, matheid of opwekking overblijft,
dan late men het magnetiseren geheel na, of beproeve
eene andere wijze van behandeling. In de hoogere
graden van helderzien heeft men doorgaans geen eigenlijk magnetiseren noodig, en de tegenwoordigheid
van den arts is genoeg, om hetzelve te onderhouden.
Niet zelden verlangen de helderzienden, zelfs voor bepaalden tijd, het uitstel van het magnetiseren, en
zelfs de verwijdering van hunnen magnetiseur. Hieruit nu volgt de elfde regel : Men make een einde
aan het slaapwaken, hoe ook genaamd, waar
door het magnetiseren, in plaats van eene heilzame
krisis, onrust en verhoogde prikkelbaarheid, of
zels verergering ontstaat, welke ook bij veranderde methode of tijdelijk uitstel aanhoudt. Bij
slaapwaken en vooral bij het helderzien is bijna
altijd het negatief behandelen en dikwijls algeheel
uitstel van magnetiseren geindiceerd.
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Regel XII:

315.

Verkort het slaapwaken, zoodra om-

standigheden den zieke kunnen nadeelig worden , ook tegen z,"n' zin.
In den duur des slaaps en de wijze van het ontwaken treft men menigmaal verscheidenheden aan,
welke men kennen moet, om overeenkomstig de omstandigheden te kunnen handelen. Een gewone slaap
duurt zelden langer dan een kwartier tot een uur toe,
somtijds echter ook verscheiden uren. Bij rustig slapen late men de natuur den vrijen loop. Bij het
slaapwaken en helderzien heeft men echter het een
en ander in het oog te houden, betreffende den duur
des slaaps en de wijze des ontwakens. Het is raadzaam, den slaapwakende te gewennen, om alleen te
zijn en hem te laten slapen, tot dat hij van zelfs
ontwaakt. Dit doet geen kwaad, als men op zijne hoede is tegen physieke of psychische verstoringen rondom
hem, zelfs wanneer het uren, ja somtijds dagen en zelfs
met weinig tusschenpoozingen weken lang duurt. Is nu
dit het geval en komt iets ,ongewoons voor in het algemeen, dan beoordeele de arts bij zijne vermenigvuldigde en regelmnatige visites, in hoe verre hij moet
tusschentreden. Een zoodanige, zelfs een izeer lange
slaap is doorgaans van kritischen aard, en daar de
slaapwakenden zelf meer of min opheldering van hunnen toestand geven, zal het wel zelden moeijelijk
vallen te raden, of de slaap zij op te heffen of te laten gaan. Somtijds verlangen slaapwakenden zeer lang
te slapen, of bepalen den tijd, op welken zij gewekt
moeten worden. Doch als uitwendige omstandigheden
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noch het eene, noch het andere gedoogen, dan gelde de twaalfde regel: verkort het slaapwaken,
zoodra in- of uitwendige omstandigheden be' voortduring er van den kranken ten nadeele zouden
strekken , ook wanneer hj het tegendeel verlangt ;
en als g" het zelf met geene mogeli'kheid kunt
doen , zorg voor iemand of iets, dat uwe plaats
kan vervangen , en laat hem òf door iemand, die
met hem in rapport is, Of door geleiders op geschikte wijze ontwaken,.
iet wekkefi uit den slaap gebeurt gewoonlijk door
tegenstreken van beneden naar boven , of door oplegging van den rug der hand op de oogen van den
slapende, met zijwaarts afstrijken over de ooren;
ook wel door aanblazen en door woorden. Gaat het
zeer moeijelijk, -dan vatte men hunne handen en trekke ze tot zich. Dit noemt eene helderziende van WOLFART eene zeer zachte en kalmerende wijze van gewekt worden, welke zelden mislukt, als de andere
pogingen den dommel des slaaps niet vermogen te
verdrijven.
Andere, met den slaapwakenden in rapport staande personen wekken hen meest door woorden of door
aanraking of door middel van het een of ander door
den magnetiseur tot dit doel achtergelaten voorwerp.
Zulke voorwerpen, b. v. glas, of eene bloem, enz.
worden dan door den arts negatief met dit doel gemagnetiseerd, en deze laat dezelve dan aan zijnen
'plaatsvervanger, of indien er geen is, onmiddelijk
aan den slaapwakenden achter, met de uitdrukkelijke verordening, dat hij deze voorwerpen ter bepaalder uur moet aanraken en dan ontwaken.
25

Il.

SLOT.
,, Neen! de geneeskunde en het magnetismus kunnen
,,elkander niet vreemd noch nadeelig zijn. Het
,, magnetismus zal veeleer als eene heldere bron,
,,die in het gebergte ontspringt, het uitgedroogde
,,land in do vlakte bevochtigen en van nieuws
,,vruchtbaar maken; daar, waar die bron reeds
,,stroomeii aantreft, zullen zij vriendschappelijk zich
,,vereenigen en t' zamen alzoo alles reinigen en
,, leven verschaffen."
WOLFART.

§

316.

De ware verhouding van het magnetismus tot de
geneeskunde.
Dit eindmotto van een' der meest ervaren geneesheeren zal den toegenegen lezer, vertrouw ik,
geregtvaardigd vinden in mijne opgave der magnetische behandeling in het algemeen en de zamengestelde regelen voor de behandeling van het slaapwaken en helderzien in het bijzonder. Het magnetismus kan als eene algemeene natuurkracht, al wordt
het ook minder in deszelfs vermogen gekend, aan de
geneeskunde niet vreemd blijven, en wel het allerminst in eenen tijd als de onze, waarin de natuuraanschouwing zich algemeen uitstrekt, om overal de
wetten en den zamenhang der verschijnselen in Gods
wondervolle schepping na te vorschen. Nadeelig kan
het aan de wetenschap te minder wezen, naarmnate
de eene kracht de andere slechts aanvult en ver-
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sterkt, nooit overtollig maakt. Zoo zal het magnetismus den schat der geneesmiddelen aanvullen, het.
zij op zich zelve aangewend, hetzij aan andere
middelen verbonden. Behoorlijk gekend en op prijs
gesteld, zal men het niet meer heimelijk en geïsoleerd
bezigen, maar in vriendschappelijke verbinding met
de andere geneesmethode zal het zich in verschillende vertakkingen uitbreiden en gemeenschappelijk met
alles deelnemen in 'het aanbrengen van zegen en geluk
Zoo zal de ware en juiste verhouding van het
magnetismus tot de geneeskunde zijn daargesteld.

S 317.
De door het mnagnetismus daargestelde onderzoekingen hebben de verhouding der natuur tot
den menschelj"ken geest alleropmerke1ijkst opgehelderd.
Is de juiste verhouding van het magnetismus tot
de geneeskunde in het bijzonder daargesteld, wat zal
dan het eindresultaat onzer onderzoekingen wezen aangaande deszelfs betrekking tot Natuur en Godsdienst ?
Ik meen in dit mijn werk vrij uitgebreid, na rijpe
ervaring en gelouterde theorie, de beloofde karakteristiek van het magnetismus in aard en werking geleverd
te hebben; en ieder, die waarheid zoekt en onderrigt verlangt, vertrouw ik, dat zich bevredigd vinden zal. Wij hebben het magnetismus als eene zeer
werkzame natuurkracht en alle de tot hier bekend geworden verschijnselen' van hetzelve leeren kennen.
Alzoo werd met eene onpartijdige en onbekrompene
kritiek een wetenschappelijke grond gelegd, om de
25'
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oorzaken en den zamenhang der physiologische en
psychologische toestanden en wegen op den anthropologischen bodem naar bekende wetten te verklaren.
Alzoo hebben de door het magnetismus daargestelde
onderzoekingen de wederkeerige verhouding en gemeenschap van het ligchamelijk en geestelijk leven
des menschen alleropmerkelijkst verduidelijkt. Aan de
eene zijde is het enthusiasmus veroordeeld, dat in het
magnetismus de oorspronkelijke kracht aller werking
aanschouwde, en aan de andere zijde is het zoogenoemde nihilismus tot schande gemaakt, dat in hetzelve slechts hersenschim en bedrog veronderstelde,
zonder eenige onderzoeking. Aan de physische zijde
hebben wij toch verschijnselen gevonden analoog met
die, welke de natuur bij kritische genezingen of ongeregelde toestanden doet aannemen, aan de psychische zijde bemerkten wij niet minder in de verschijnselen van het slaapwaken eene regelmaat, die den
mensch ingeschapen is in de vatbaarheid zijns verstands en zijner verbeelding. Deze nemen vooral een
godsdienstig karakter aan, zijn daarom doorgaans aan
bovenzinnelijke magten toegeschreven, en werden door
eene sceptische stijfhoofdigheid en ingebeelden waan
glad weggeredeneerd, met alle de daaraan verbonden
wondervolle verschijnselen.
Het magnetismus heeft
ons ongetwijfeld tot deze tweezijdige verklaringen geholpen, en het schijnt niet twijfelachtig, dat aan
hetzelve, voornamelijk op het gebied des geestes, eene
nog betere opheldering zal te beurt vallen. Alzoo
zal geen verstandig mensch het ma»netismus als
daadzaak meer loochenen, daar het als eene wezenlijke, algemeen werkende kracht boven aan de rij
der krachten staat, krachtdadig ingrijpt in den ge-
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heelen mensch, en welligt slechts eene wijziging is
van verwante krachten, als: de electriciteit, het
licht, het delfstoffelijk magnetismus.

§ 318.
Het magnetismus èn somnambulismus zijn
werkeljk van elkander onderscheiden.
Ferdere door het magnetismus verlangde verklaiingen.
Van welken aard het magnctismus wezenlijk zijn
mag, wij hebben hetzelve als karakteristiek boven
alle overige natuurkrachten aangeduid in deszelfs
werkingen; en, gelijk geene kracht louter op de natuur of louter op den geest werkzaam is, zoo hebben wij de werkingen van het magnetismus ook gadegeslagen in derzelver betrekking tot natuur en geest
beiden, en de verschijnselen, die uit beide deze oog-,
punten voortvloeijen, scherpzinnig afgescheiden, terwijl dezelve doorgaans gezamenlijk in de ruwe stoffelijke natuur opgelost of uitsluitend op het gebied
van Godsdienst werden overgebragt.
In betrekking tot de natuur vonden wij in hetzelve eene kracht als geneesmiddel van de grootste
waarde. Gelijk wij echter in het algemeen oorzaak
en gewrocht, grondslag en gevolgen niet mogen verwisselen, zoo hebben wij in het magnetismus ook
slechts de opwekkende kracht erkend, die het kranke
organismus tot zelfswerkzaamheid en tot wegneming
der levensdisharmonie opwekt; zoodat het magnetismus niet als iets substantieels en uitwendig handelend
overgaat in de kranke ligchamen, en alzoo genezing
aanbrengt, maar zoo, dat het Hippocratische Enor-
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mon, 'Evopblof, de eigen innerlijke levenskracht zelve,
genezing aanbrengt. Alle ligehamelijke kritische processen worden door de eigen levenskracht van het
organismus te weeg gebragt, zoo ook de slaap en
het slaapwaken.' Ik vertrouw, dat alzoo deze verhouding den lezer duidelijk geworden is; dat het
magnetismus en het somnambulismus niets met elkander gemeens hebben, terwijl zij zoo menigmaal nog
als identisch met elkander verwisseld worden; dat
beiden tot elkander in verhouding staan als de uitwendige opwekkende natuurkracht tot het innerlijk
psychologisch verschijnsel; dat het somnambulismus
zonder magnetismus dikwijls in al deszelfs gestalten te
voorschijn treedt, en dat men misschien honderd
zieken kan magnetiseren, zonder dat een derzelve
Gelijk men derhalve uit het
somnambuul wordt.
tot het bestaan van het anhet
een
niet
van
aanzijn
der kan besluiten, zoo kan men- uit het gemis van
zekere te voren vastgestelde verschijnselen ook niet
besluiten tot het niet-werken der magnetische kracht,
die somtijds verrassende uitkomsten biedt en somtijds
volstrekt geene zigtbare verschijnselen daarstelt.
In betrekking tot physiologie en pathologie heeft
ons het magnetismus nieuwe ophelderingen gegeven,
verschijnselen bevestigd, die men vroeger slechts zelden waarnam en ten deele zelfs in het geheel niet
Het zijn niet alleen die ongewone slaaptoekende.
standen, die men eerst door het magnetismus grondiger navorschte, het zijn ook vooral die in het oog
loopende verschijnselen van het ontstemd zenuwstelsel, krampen en de daarmede verbonden toestanden,
welke men wegens het ongewone en verschrikkelijke
;an booze geesten toeschreef. De zins-gewaarwor-
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dingen op ongewone plaatsen des ligchaams, die men
vroeger voor hersenschim en bedrog aanzag, zij zijn
door het magnetismus opgehelderd als een natuurlijk
abnorm verschijnsel, ja wij hebben getracht, die
zeldzame verschijnselen, zoo vaak zonder wederspraak
in den rij der wonderen opgenomen,. als natuurlijke
werkingen te verklaren. En wat de behandeling in
ziekten aangaat, zoo is in de laatste afdeeling aangetoond, in welke verhouding het magnetismus staat
tot de praktische geneeskunst in het algemeen, hoe
het namelijk deze vereenroudigt,
ondersteunt en
aanvult. Vooral is daar duidelijk geworden, hoe
weinig het ter zake doet bij het magnetiseren die kunstmatige manipulaties, dat technicismus der magnetische
behandeling te bestuderen. Het wezen der genezing
ligt trouwens in geene kunstvaardigheid, maar in de
juiste onderscheiding der verschillende pathologische
toestanden en der individuële prikkelbaarheid, die
met gelaten kalmnte moet worden toegepast op eene
positieve of negatieve doelmatige behandeling,

§ 319.
Ophelderingen over het geestelIkh leven en over
menigerlei vooroordeelen, die nog tegen het
magnetismus bestaan.
Ten opzigte van het geestelijk leven des menschen
heeft ons het magnetismus ophelderingen verschaft,
die nog van grooter belang zijn, dan die over de
stoffelijke natuur.
Terwijl wij in de verschijnselen
van het kunstmatig teweeg gebragt en methodisch gewijzigd slaapwaken en helderzien de verwante toestanden van den droom, het idiosomnambulismus , het
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nachtwandelen, de visioenen en extasen wedervonden ,
zoo hebben wij tevens door naauwkeurige vergelijkingen de wezenlijke gesteldheid derzelve naar hare oorzaak en werking beiden grondig leeren kennen.
Terwijl trouwens de ware beschouwing der natuur
den grondslag en de gevolgen van alle verschijnselen
niet louter uit de natuurkunde of ook uit do bovennatuurkunde afleidt, maar de wetten der eenheid te
ontdekken poogt, langs welke de iatuurlijke en geestelijke werkingen volgen, zoo heeft het magnetismus
als werkend op den geheelen mensch';ons ook daaromtrent oplossing gegeven, dat namelijk niet alleen
de physische materiële verschijnselen en krises, maar
ook de gedaante-verwisselingen des geestelijken levens
en vooral de verbeeldingskracht, zijn af te leiden uit
de inwendige natuur des menschen. Wat men vroeger slechts voelde en vermoedde, wat men toeschreef
aan vreemden invloed van goede of booze geesten , wat
men voor Goddelijk orakel, geheime tooverkunst of
heksenwerk aanzag, is ons door het inagnetismus blootgelegd als natuurlijke ziekteverschijnselen, of als een
loos spel van verborgen kunstenarij.
Wanneer derhalve ook voor de psychologie hier
groot gewin is, dewijl wij op het gebied der phantasie nieuwe inzigten erlangden aangaande haar subjectief aanschouwingsvermogen, hare levendigheid en
haren rijkdom in het voorstellen van beelden, haar
objectief vermogen tot versterking des wilskracht en
tot onderscheiding der waarachtige verschijnselen van
bedriegelijke dwaallichten, zoo zijn daardoor niet
alleen vele schadelijke vooroordeelen ter zijde gesteld ,
maar, geruggesteund door eene niet onbeduidende ondervinding zijn wij in staat, die menigte van valsche
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begrippen en hatelijke beschuldigingen ten opzigte ran
het magnetismus waardiglijktegen te spreken. Daartoe
behooren de denkbeelden aangaande het somnambulismus als een noodwendig gevolg van het magnetise ren; aangaande de op tegennatuurlijke wijze verhoogde
werkzpamheid van den geest, of wederkeerig aangaande
de diepgezonken afhankelijkheid en willoosheid der
gemagnetiseerde personen; aangaande het extatisch
verkeer met geesten en het misbruik , dat daarvan zou
Ten opzigte van het laatste zij nog
te maken zijn.
opgemerkt, dat er geen gebruik is, dat niet ten misbruik kan worden aangewend, en wel hoe grooter en
meer beduidender het middel, des te grooter het misbruik. Maar dat zal toch het gebruik wel niet mogen
opheffen ? Of is de wijn alleen daarom een verderfelijk vergif, omdat de wijn vaak dronkaards maakt ?
Zijn licht en vuur dan daarom te verdoemen, omdat
brandstichters nameloos onheil hebben aangebragt ?

§ 320.
Over de ware verhouding van het magnetismus
en de Godsdienst.
Eindelijk zijn het dezelfde ophelderingen, die
wij door het magnetismus hebben verkregen over de
verschijnselen der natuur en het zielenleven, die ons
de ware verhouding aantoonen tusschen Natuur en
Godsdienst. Het magnetismus strekt zich zoo wel tot
het laagste als tot het hoogste uit, dat de mensch bezit. Gelijk de mensch als de laatste en uiterste sohakel in den keten der schepselen hier op aarde met
zijne voeten vast staat in de orde der geschapen dingen, zoo roert zijn geest het Goddelijke aan. Het hoe
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.is zoo wel hier als daar een mysterium. Het mag..
netismus doorgrondt dat mysterium niet, maar poogt
aan beide zijden na te vorschen. Het magnetismus
staat dus onmiddeljk met de Godsdienst in geene
verhouding. Het werkt als eene natuurkracht slechts
volgens natuurlijke wetten, en heeft daarom niets gemeens met hovennatuurlijke dingen. De Godsdienst
behoeft ook de onderwijzing van geen magnetismus.
De Godsdienst stáat op den rotssteen : JEZUS CHRISTUS,

Gods Woord. liet magnetismus toont ook niet aan,
wat Godsdienst is, maar wel dikwijls, wat zij niet is,
terwijl liet door deszelfs physiologische en psychologische opheldering sommige dwalingen vernietigt, de
schadelijke uitvloeisels eener kranke verbeelding ontzenuwt en de heerschappij des bijgeloofs tegentreedt.
Daar kan derhalve alleen sprake wezen van eene indirecte verhouding des magnetismus tot de Godsdienst,
en juist in die verhouding komt het hier niet minder
uit, dan in deszelfs betrekking tot de natuur.
Het magnetismus, welks verschijnselen zoo vaak
verkeerd zijn, heeft ons de gelegenheid aan de hand
gegeven tot scherpzinnige onderscheiding van hetgeen òf natuurlijk 6f goddelijk is, en ik ineen in deze
onderzoekingen de waarheid te hebben aan het licht
gebragt, terwijl ik opzettelijk de eigendommelijkheden der natuurlijke, lagere magnetische verschijnselen en die hoogere van het Goddelijk frofetendom
naast elkander stelde, om den lezer alzoo zelven
op de regte wijze in staat te stellen, met eigen
oog te zien en te beproeven: wat Magnetismus en
welk het verband van hetzelve zij met Natuur en
Godsdienst.
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