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Er 20il tn de Natuur z<?o vele werkingen, waarvan wij de
oorzaken niet kennen, dat » Z©Q wij alles, wat wij niet beg rij
den , voor verdicht wilden houden, wij ons zelfs niet zouden
durven bewegen: want naauwelïjks tillen wij den voet op, of
wij floten op kts, dat ons verftand te boveu gaat.
DECHALES, curfus Mathcm. 1 6 7 4 .
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jjlho?.wel ik van dc aanleidende oorzaak moet
fprskeriy die deze brieven over het Dierlijk Mag-

netismus

h^eft doen ontftaan, geloof ik echter,

dat eene hiefche befcheidenheid hierbij in acht
genomen moet worden.
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onze nuiiigfle en

nieuwfie Volksboeken. y die ten doel hebben y 01n
eene verlichte Natuurkennis voor het Algemeen
te bevorderen ? en het bijgeloof krachtdadig te
gen te werken, vindt men het dierlijk magnelis
mus als fnoode bedriegerij voorgedragen 9 deszelfs uitwerking aan verbeelding toegefchreven,
QII zij ? die het mogten gelooven

>

worden er als

dwazen en onkundigen in voorge field.
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de Schrijvers der werken, welke ik hier bedoel y
gevoel ik eene onbepaalde hoogachting j zij heb-*
ben door hunne zoo voortreffelijke gefchriften aanm
fpraak op de Jleeds voortdurende erkentenis van
het Algemeen y hunne waarheidsliefde geeft Jiellige verzekeringy dat zij tot andere gedachten
gekomen zijn $ ja één ten minjie is9 als een
tweede HUFFLAND, thans de ijverigfie voor[tander en een dadelijke beoefenaar van het zoo lang
miskende artim disc7i magnetismus, Maar het
geen gefchr even [iaat , ftaal gefchreven. Hun
ne -werken zijn de nuttigfie Volksboeken; zij
zijn méést erftukken, dia door onze kundige
boekbcoordeelaars ten fiêrkjie worden aanbevo
len , en nog lang alle aanbeveling verdienen
zullen. Welk eenen invloed kunnen dan de be—
oordeelingen van het dierlijk magnetismus in
dezelve anders hebben, dan eenen zeer nadee—
ligen? —- Nadselig , zoo men het gefielde al of
niet gelooft.

In het eer[le loochent men de

waarheid? houdt de edelfie mannen voor bedrie-
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driegers, de verftandigfie voor bijgeloovigeny
ën veroordeelt een geneesmiddel y mogelijh tot
eigen nadeel en tot dat van anderen, yt welk
onder de weldadigfie:i en meest vermogenden
gerangfehikti moet -worden•

In het laatjie zal

de verwerping van het gefielde waarschijnlijk
meer op gezag, dan op genoegzame hennis y
doorzigt en overtuiging rusten j men zal niet
iveten, waar men zich aan te houden hebbe5
men zal het dierlijk magnetismus als eene
fpook gefchiedenis aannemen; het vertrouwen
op wederleggingen van vele dwaze bijgeloovig •
heden zal verloren gaan ? en het éétze wordt
ligtelijh met het andere verworpen.
Boven dien is er geen verfchijnfel, — ge
tuige de ondervinding, — H welk het bijge
loof en ongeloof meer verwekt heeft, dan hei
dierlijk magnetismus.

Zij, die den naam van

opgeklaard en zelfdenkend willen hebben 9 befpotten het y en hunne befpotting vindt in
Volksboeken voedzel.

Zij, die gretig het oor
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aan het wonderbare en onbegrijpelijke leenen^
roepen nu weder cdle fpookerijenen hekferijen y voorloopen en horoskoopt rekkingen op , en
jjieenen met een gelijk regt beider geloof te
mogen vorderen.
Dus kwam het mij voor, behoefte voor het
Algemeen te wezen ? op de bevattelijk (ie wijze
het dierlijk magneüsmus als Natuurv^rfchijnfel te doen kennen.

Hetgeen reeds hierover

bcflaat ? befchouw ik ? blijkens mijnen eer ft en
brief) niet voor het Algemeen te zijn*

Eige

ne ondervinding kon ik zoo wel, als het reeds
g- fchrevene ? raadplegen y en het gelezene werd
7nij er duidelijker en zekerder door $ en ook
eigetic ondervinding overtuigde mij van de be

hoefte van een Volksboekje over het dierlijk
inagnetismus.

Op den 24sten December des ver-

ledenen jaars hield . ik over het dierlijk magnetismits eene voorlezing bij ons bloeijend De
partement der Maatfchappij tot nut van 91
Al gemeen , en het daarmede t>ereenigd proef011-
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ondervindeHjk Natiiurkundig Gézelfehap.

De

talrijke toehoordèrs betuigden, na noch o?ige~
l&ovig, noch bijgeloovig omtrent het dierlijk
magnetismus meet te verkeer en ; zij leerden het
als Natuurverfehijn fel kennen. Waarom sou ik
dan niét mogen ondërftellen, dat eeiie gelijk#
verklaring even zeer door anderen zalgewenscht
worden? Jet de vele aanzoeken tot het idtgë*
ven van zulk een Stukje overtuigden mij
ftellig hiervan.
Men leide noch uit deze Koorrede, noch uit
den elfden brief eene befchdldiging vam dé verdienjlelijke Schrijvers onzer nuttigfie Volks
boeken af, Had ik in dien tijd over gelijke
onderwerpen gefchreven, tvelligt was hetzelf
de gefield geworden ; doch dit neemt niet weg,
dat de edelmoedige bekentenis: wij hebben niet
genoeg onderzocht, en daardoor gedwaald,—
moet plaats vinden,
jDe titel, welken ik gekozen heb, is alge
meen.
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meisn, omdat ik meerjluhjes over merkwaar*
dige Ncitiuirverfchijnfelen hoop •, te leveren•
*
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Brieven laten e&ne eenvoudige: voordragt ^
veelvuldige opmerkingen y onderjcheidene wen-,
dingen en eenen onderhoudenden fiijl

tQe.

Ik

werd daarop inzonderheid opmerkzaam gemaakt
door A. WET TE-N GEL's BRIEFE^ER GEGAJAFTA^^.
de aus der Natuxlehre an eind geblete Dame;
Zou ,ook mijn boek niet nattig: voor dg?rou*>
w e n zijn?"^ f c h r e e f H E N N O G S . ,,,

E E N R U M den t JDEN Jan.
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MEJUFFROUW EN V&IBNDIN!

INfeen, gij vergt mij niet te veel met te verzoeken,
dat ik U met eenige der meest merkwaardige verfchijufelen in de Natuur moge bekend maken. Gij kent mijj>e overhellende geneigdheid tot natuurkundige weten-,
Ichappeii; gij weet, dat de pligt, om die kennis tot
verheerlijking van den grooten Schepper meer en meer
te verfpreiden, mij geene moeijelijke taak is, maar veel
meer, als met mijne geneigdheid zamenftemmende
mijn genoegen uitmaakt. En atou ik ,dan niet gaarne
eenige oogenblikken van mijne andere werkzaamheden
afzonderen, om metU, in briefwisfeling, eenige tref.
fende Natuurwerkingen te overwegen? —• Zélve moogt
gij hieraan niet wantrouwen, zonder mij te beleedigen.
Doch waartoe ontvalt dit woord mijne pen? Uw lust,
uwe begeerte, om in uw thans meer afgezonderd le«
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ven op liet land niet fiechts uw genoegen te zoeken in
dagelijks voorkomende toeifeamnheieü,

of Jn liet ge*

not der fchoone Natuur* in de uren der verpozing;
maar om ook uwen geest verder met nuttige kundighe
den te verrijken, en U dus in ftaat t€*fteIIen,oiïiH:eeds
met een helder en opgeklaard .ver(laad ovet ali^voorkomende zaken te kunnen oordeelen, is zeer lofwaardig, en
t e M d & t : m i j , d a t w
i
j
t
e
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zen beklaagd hebben, die met zintuigelijlte indrukken
zich te vreden houden, en zelfs deze alteen verlangen,
r~
•
T
zonder den gèest1 hrftaat te ffellen, om^r al de ge
noegens, al de voordeelen van te genieten, die de
mensch er doorvérknigeQ kans zoo hij deze metxenen
denkenden, met onderfcheideiïe kundigheden verrijkten
geest ontvangt, beoordeelt, er over nadenkt, en door
de verbïridtag der denkbeelden met vele aiïderev waarhedéjvvëlèönigt, en aan dezelve dienstbaar maakt.

Én*

2Q¥i chfft &w verzoek mij onaangenaam künifen^ija? —
Ik prlffc uwen weetlust, uwe edele begeerte naar de
fcctigfe van alle wetenfchappén, en noem. xïiij gelukMg', gelegenheid te mogen hebben, om U:over de bekngtfjfcfte waarheden t€ kunnen onderhouden.
meer::

Niets

er zouden pligtplègingen ontdaan, ën-voor de-

2^e, weet-gij, heeft mij noch de Natuur gevormd,
rioch mijnê opvoeding opgeleid.
Dan , maakte ik zoo even melding van de noodzake
lijkheid,- om niet flechts zintuïgelnke gewaarwordingente ontvangen, maar otii ook dezelve te kunnen beoordedfcn V tfr verftandig ovër na te denken, en met an
dere waarheden te vergelijken; waartoe kan dit meer
be-
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betrekkelijk zijn, djtri tQ% het zoo veel gerucht makend
Sierlijk MagnetismuS
*
Immers hier vereenigen zich de uiterften van ongeloof
en bijgeloof a meermalen komen zij ook, hoewel zij uiter
ften blijven-, weêr in één punt tezamen, daar de ééne
alles voor verdichffel en bedriegerij; verklaart, en de
andere betuigt, nu weder aan voorloopen, fpoken en
geestenverfchijmngen te gelooven. En waaruit vloeijen
deze fchijnftrijdige gevoelens anders voort, dan juist
uit gebrek aan kennis, uit het onvermogen, om v$rftandig te kunnen nadeqken, en verfchijnfelen met verfchijnfelen, waarheden mej; waarheden te kunnen ver
gelijken? De grondflag van die fchijnflrijdig oordeel
i$ dus ook hier onkunde. Men gelooft nier, omdat
men er niets van begrijpt, of men gelooft veel te veel,
jom dat men niets ,begrijpt.
, Het zij verre van mij, U over één van deze twee
uiterften te willen befchuldigen; veel eer geloof ik*
(want van het dierlijk magnetismus zijl gij zeker in
naam niet meer onkundig) dat uwe mij bekende kieschbeid U van alle oordeelvelling, van elke gevolgtrekking
^al terug houden. Maar mag ik desniettegenftaande
verwachten, dat gij hetzelve niet genoegzaam kent,
om er wel over te oordeelen ? ja, om het tot zoo vele
andere verfchijnfelcn der Natuur terug te brengen,
daarmede te vergelijken, en er dus niets meer onbegrij
pelijks , dan in alle andere, zelfs dagelijks voorkomen*
de, in te vinden?
Hoe dit ook zij, U dan over merkwaardige natuurverfchijnfekn zullende onderhouden, wil ik met het
A a
Dier-
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Dierlijk Magnetismus beginnen. Welligt is de oorzaak
van deze mijne keus bij mij zeiven te zoeken. Een}*
'gen tijd lang heb ik niet Hechts dit/ftuk ook tot mijne
lecmre gekozen, de werken van e c k k a u t s h a ü ZfcNj ELUGE, van BAKKER, WOLTHERS en
-HENDRIK SZ, Van GI1ERT CI1 JSEELER gelezen ,
en over de verfchijnfelen van het dierlijk magnetismiis
nagedacht; maar ook, behalve dezelve te Groningen
een en andermaal gezien te hebben, deze zelf mogen
ondervinden in eene magnetifche behandeling, welke
nog dagelijks wordt voortgezet.
Doch ik no-emde U ftraks werken op, die ik hierover
behalve anderen gelezen heb : waarom Ü niet liever één
van de^e ter lezing aanbevolen? — Deze vraag zon
billijk bij U mogen opkomen , en was ik niet overtuigd,
dat gij altijd eene ronde taai voor het kenmerk der ware
vriendfehap hieldet, zon ik dezelve niet rcgtüreeks dur
ven beantwoorden. Elke vrees desaangannde Z01T -U
nu beleedigend zijn. Dns zeg ik: geene der nog be
gaande werken zijn genoegzaam naar de vatbaarheid
Van 't algemeen ingerigt,'beginnen niet genoeg van be
kende waarheden, leggen bekende verfchijnfelen niet
fteeds ten grondflag, om daarvan uit te gaan, en ter
verklaring daarmede te beginnen; maar veronderftelten
algemeen te vele kunde, en hebben bijzonder ten doel,
Wijsgeren en Geneeskundigen over het dierlijk magnetismus te onderhouden, als een wijsgerig en genees
kundig onderwerp; en alzoo zouden zij, wegens de
laatfte (trekking, zelfs zeer kwalijk in de handen van
het Algemeen voegen.
Gaar-
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,Gaaroe plaats ik mij toch bij die fchraudere waarne
mers en Geneesheeren, die het zoo verderfelijk keu
reu , het Algemeen met- deze en geene (lukken der
Geneeskunde bekend te Maken, daar, dit niet .anders,
dan kwakzalverij, en met deze de nadeeligfte gevolgen
veroorzaken kan. Maar is dit in het algenjeen waar,
in meer dan één opzigt >,geldt het ook van. het dierlijk
. '
1
'
magnetismus.
,
• ,
>
Hier valt het middel fchier onder ieders bereik,
en tevens is het onder de krachtigfte en meest vermo
gende te rangfchikken , die er gekend worden.

Meer,

dan eenig ander, werkt het op het levensbeginfel;
meer, dan eenig ander, tast het ziels en ligchaams
krachten aan, en zoo dus ooit eenig middel met de
voorzigtigste hand, met volkomen doorzigt, en alleen
tot een geneeskundig doel moet worden aangewend;
dan zeker is het dit.
Ik zou minder onheil vreezen uit den vrijen verkoop
der verfchrikkelijkfte vergiften, dan uit eene te ligtzinnige, te algemeene en te onvoorzigtige aanwending van
het magnetismus.
Dus begrijpt gij van zelf, dat ik 'over het magnetis*
mus niet anders, dan als Natuurverfchijnfel, zal fpreken. Zoo kan, zoo mag,- zoo moet het ieder kennen»
De beoefenaar der Wetenfchappen onderzoeke het als
wetenfchap; de Wijsgeer vergelijke het, verbinde het
met andere waarheden en verfchijnfelen, breide er het
veld onzer kennis door uit, brenge er ons nader door
tot de eerfte krachten der Natuur, en - leere ons beter
werkingen kennen, die men reeds voor lang zag, maar
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nog nimmer doorgrondde; ja hij fpreide döor het magnetismus meerder Jicht over de algemeene Natuurkun
de, eö over de bijzondere van denMenscli; terwijl dè
ervarene Genmhèer zieft mét- de aanwending van het
fnagnëtisrans. onledig houde , of ten minfte dit onder
eijne leiding en töevoórzigt neme.
Zoo -ü dit mijn oogmerk toldöét, hebt gij fpoedig
een tweede te wachten*

T W E E D E

B R I E F.

Dat het U, als velen, gaat, die thans dagelijks van
éhet dierlijk magnetismus booren, doch niet weten,
wat zij er eigenlijk onder verflaan moeten , verwon
dert mij geenszins.

Deze uwe ^bekentenis doet'mij

*daYi eerst den ©orfprong:'der benaming opgeven, welike menbijzonder kennen moet, om niet uit de eïgenfchappen van den magneet of zeilfteen tot dit dier
•

lijk verfchijufel te beduien.
Alhoewel men I>K LUUZE niet kan tegenfpreken,

«wanneer hij zegt: ,, Ten allen tijde heeft men het
:-y9 dierlijk magnetismus, deszelfs werking op de zenuwen, deszelfs gebruik tot genezing der ziekten,
en de meesten der verfchijnfelen, die hetzelve
.„veroorzaakt, waargenomen:" zoo was echter dit
.ook «iets meer^ dan waarnemen, gelijk men waar
neemt , dat een appel van den boom valt, het water
in

li A: C N E T I s M ü S.
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-jn znigpompen opklimt erizv.; daar men hhclï övër
^éze Vèrfcifljnfelen vefflaiitiig nadacht, noch die, als
fe'éne'%ij^Btrdere

hatitüfwerking, inët èenen eigenen

'iiaanr uittfi-uRtë. '' A nton.mesher', een Zwitfer,
'een man van 'ongewone talenten, ïtiaair niet minder
Aratt 'ongeWcifie 'eif 'zefd^aiiïé'bégHp'jSeff, dééd 'Zich op
\lS' ée-n'^óorftander vati ongerijmd bijgeloof, én ver'dèdigtie %zw-''iri? 1766 "dén invloed der planeten op
het raenfcheüjk

ligchaam.

De' befpotting, over deze

ftfelüng 'hem tóegebragt', 'waseene krachtige aanprik" keling ter verdedfgirtg derzëlve; en had hij èéne middenftof nöodig, 6m' planeten met menfchen te verbin'den,'en op dezfen te "doen werken,''de Electriciteit
"was dan bij hem'éérst dat algemeénéï cloor dé gehee' le Natuur verfpreide wezen.

Nader onderzoek be-

" vredïgde henï échter ïn 'deze zijne (telling niet, en het
geen bij dus in*de electrieke vloeiftof niet vond, hoop
te hij in de magnetifche te vinden.

Het ijzer wordt

door'beftrijking met eene'n magneet magnetisch, dus
' btftreék hij ook het menfchelijk ligchaam * op gelijke
!

wijze met'den magneet ; en daar hy op deze ftrijkïngen
bijzondere werkingen zag volgen, Tchreef hij deze aan,

' de magnetifche Kracht zijner ïjzerè df'magnetifche Aaven toe.

Ën alhoewel'hém de ondervinding verder

leerde, dat deze ïlaven ter voortbrenging dier-uitwerk
selen geen noodzakelijk verefschte waren, maar de?.e
' even eens plaats hadden, als de ftrijkïngen flechts

met

de hand' gefchieclden;' bragt hem dit echter niet van
' het denkbeeld, 'dat Se magnetifche , vloeiftof "de oor
zaak dezer 'vërlcÜijnfélar' was"maar hij ftrekte daarop
A 4
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de magnetifche kracht over de geheele Natuur uit;,
maakte deze tot liet verbindings-middel der hemelbol
len met het mepfcheljgi; ligchaam, geloofde, dit
deze magnetifche kracht op deze aarde, en bijzonder
bij den mensch verdierlijkt werd, en noemde haar
derhalve dan dierlijk magnetismus» iu onderfcheiding
van het magnetistnus des zeilfleens^ wanneer zij door
ftrijkingen zulke bijzondere veitchijnfelen bij den
mensch veroorzaakte.
•
Gij ziet dus niet flechts, Vriendin! dat eene ver
hitte verbeelding, dat bijgeloovige denkbeelden die
wetenfehap hebben aangebvagt, waarover wij thans
bandelen; maar dat deze tevens den,naam daarvoor
Veroorzaakt hebben.
Welügt komt U dit vreemd
voor, en echter is er, voor. den beoefenaar van de
gefchiedenis der uitvindingen., der kunsten en weten
schappen niets vreemds in»
Ik w o r d z o o dikwijls, ik over den oorfprong der
handwerken, kunsten, wetenfehappen, en nuttige
uitvindingen nadenk, bijna werktuigelijk genoopt, om
,*e zeggen: ,, waarlijk, de dwaasheid des menfehen
,, zal God prijzen." Een jongeling, die het zijn meis
je niet kon vergeven, dat zij zich meer met hare
breidprietnen, dan met hem onledig, hield, werd
daardoor de uitvinder van het zoo allerkunstigst en
allernuttigst breidweefgeftel. De kruistogten bragten
fchatten van kennis in Europa aan. De goudzoekende
alchimisten deden belangrijke ontdekkingen, en von
den heilzame geneesmiddelen. ËH een MESMER, die
eene door 't Heelal verbreide ftof droomde, waar
door

IÉ A © N E T I S MTJ<S.
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door* planeten op menfchen zouden werken, maak#
op verfchijnfelen opmerkzaam , waarover men n^g
.i&nmer verftandig had nagedacht, en ontflak een hel
der licht voor de algemeene Natuurkunde en de b\j2ondere van den Mensch;
, t
Blijf dus niet bij den naam van Magneiismus ban*
gen , nóch befluit uit de eigenfchappeti van den zeilfteen tot dit verfchijnfel, hoe zeer ook eenige werkin
gen zamenftemmen. Zeker ware het beter , eenen gepasten , de zaak zelve uitdrukkenden naam te bezi
gen, gelijk men thans in de fcheikunde gewoon is;
doch daartoe wordt eene kennis van de oorzaak dezes
verfchijnfels gevorderd, welke wij nog niet bezitten*
Hebben wij dan de namen van oorijzer behouden, en
fpreken wij dus van gouden en zilveren oorijzers, hoe
ftrijdig ook; even weinig, als gij gouden of zilvetsn
ijzer hierbij zult aannemen, moet gij bij de benaming
van dierlijk magnctismus U bij den magneet of zeilfteen
bepalen; maar veel meer daar onder verflaan de wer
king eener onzigtbare, veerkrachtige, ons nog onbekende ftof op de zenuwer? 9 waardoor onderfcheidene
aandoeningen en gewaarwordingen van verwijderde
voorwerpen kunnen worden veroorzaakt; op welke ftof
ook de menfchelijke wil vermogen heeft, door welke ziel
en ligchaam verbonden zijn, en ook de ééne mensch op
den anderen werken, en bijzondere verfchijnfelen verêorzaken kafii n
ru

• -

. . . .

Zoo lang wij deze ftof en de wijze harer werking
niet beter kennen, zal geen gepast woord dezelve kunaen uitdrukken. Dus behouden wij hetzelve, even
A 5•
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.als ekctriciteit , als galvanismus, als magheet^ als
zwaarte niet uitgaande van' de eigenlijke beteekëni&tff
'••marósöorfjirorïg ümar 'als een kunstwoord r waaronder
Wij -Hé&të een bijzonder, eigênfoortig dierlijk vel*fchijnfel verftaan.

-* : '

i
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Dat U het ïaatfte van mijnen voorgaarden niet duide
lijk genoeg geweest is, om U een volkomen denkbeeld
van het dierlijk Magnetfsimis te vormen, verwondert
mij geenszins. Veel meer wordt er vereischt, om
zelfs dnartoe den grondfiag te leggen, en nog veel
- meer om het dierlijk Magnetismus zelf te kennen. Ik
zal met het eenvoitdigfte beginnen; welligt gaat Ü dan
langs hoe meer licht op.
De volmaakt wijze Schepper heeft ons en anderen
dieren zintuigen gegeven, waardoor wij in verband gebragt worden met de ligchamen bniten ons, of, met
andere Woorden, waardoor wij van die ligchamen in• drukken of aandoeningen ontvangen kunnen! Dus is
het oog om te zien, het oor om te hooren, de neus
om te ruiken, den mond om te proeven; terwijl deze
zintuigen met zenuwen voorzien zijn, welke aange
daan moeten worden, en die aandoeningen tot het algèmeene gewaarwordings werktuig en de ziel over
brengen. De zeüuwea, die over het geheele ligchaam
ver-

~
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verfpreld, doch bijzonder in de vingeren aanwezig zijn i
maken het zirituig des gevoels, die der laatden dat
•van tastend gevoel. Eenigen van deze zintuigen Wéfken op. eenen grooten afftand, anderen moeten onmid'delijk worden aangedaan. Dus próeven wij , hetgeen wij
in den mond nemen; wij voelen, hetgeen wij aanraken
óf betasten; doch wij hooren het geluid, dat ver van
ons oniftaat, en wij zien vele ligchamen op nog veil
verderen afftand.
Altijd echter moeten de zintuigen indrukken ontvan
gen , of derzelver zenuwen worden aangedaan; en waar
dus geene onmiddelijke aanraking plaats heeft, moet er
eene middenftof zijn, die 'de indrukken veroorzaakt.
Dus ruiken wij, omdat de fijnfte deeltjes dier ligcha
men , welke wij door den reuk ontdekken, in de lucht
zwéven, en de reukzenuwen prikkelen. .
" Hier is dus nog geene middenftof; wij ruiken door
'onmiddelijke aanraking der riekende deelen. Maar bij
het gehoor heeft geene onmiddelijke aanraking v! n het
'geluid gevend ligchaam plaats. Wij hooren op uren
afftands, en de lucht is algemeen de middenftof, waar
door het geluid tot ons overgebragt wordt. Het gezigt
ftrekt zich Veel verder uit, bijzonder zoo wij tot den
Sterrenhemel Opklimmen, en wij ontvangeö indrukken
van, wij worden in verband gebrsgt met ligchamen',
die millioenen, millioenen mijlen van ons verwijderd
zijn; met ande'rfe woorden: wij zien dèzelve.
Gelijk dus allé1 irtflrakken, aïfé gewaarwordingen,
alle aandoeningen door dè zèriüfaen ontdaan, zoo
inoeteh daattbe
zenuw^iv "flèeès middelïjk of önmid-
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middeKjk voorden aangedaan; terwijl er middenftoffetx
voorhanden zijn, gelijk de lucht en het licht, die OBS
.ver afgelegene voofwerpen of werkingen doen kenneiv • r . •' i.'-..'.::.'- •:
; -/ - •
•l)e fijnheid dezer zintuigen is niet Hechts bij ver»
jchillende dieren, maar ook bij de menfchen zeer onderfcheiden. De ééne hoort fcherp, de andere is
liardhoorig; de ééne ziet op verren afftand, de-an
dere Hechts nabii; de ééne mist fchier het zintuig
des I-tuks, en de andere kent er de waarde en ge
halte des gelds door.
?
Met deze werkingen zijn wij nu bekend, bekend
.van der jeugd af; van daar, dat zij ons niet meer
treffen, dat het ons niets wonderlijks is, dat de oog
zenuw ziet» de zenuw des oors hoort; dat het licht
de middciiftof is, waardoor wij zien, de lucht,
waardoor wij hooren. Maar kent ook een blindge
borene het zintuig des gezigts? kent hij ook het
-licht? kan hij zich ook een denkbeeld vormen, wat
fbtt is, te kunnen zien? — voorzeker niet. Heeft
echter de blindgeborene regt, om te zeggen: er kan
geen zintuig zijn, 't welk ons kennis geeft van ligchamen, die millioenen mijlen van ons ziio; zulke ze
nuwen zijn er niet voorhanden; er kan geene middenftof zijn, die ons met dezelve in eenige betrekking
brengt, en daarvan indrukken zou kunnen veroorza
ken?
Even weinig zeker. Stel nu, eens, dat wij
allen het gehoor misten, en wij zouden van geluid en
geluids voortplanting niets weten. Zoo wij bij het ééne
of andere fcliepfel eens iets daarvan .vernamen, zou
ons

;•
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•ona-dit niet bijzonder, niet onbegrijpelijk voorkomen?
'éÜi het niet iets 2ijn, waarvan wij' ons geeh denkbeeld
konden vormen, juist omdat wij'dat zintuig niet bezat
ten , en dus noch de widdenftof Kenden, waardoor er
op gewerkt wierd, noch de wijze van werking wisten?
Zou het dus niet wel mogelijk zijn, dat er dieren
met andere zintuigen gevonden worden* dan wij heb
ben , en die wij kennen ? Zou- het pok niet wel m*<v
gelijk zijn, dat ancfere middenftoffsö ktinnen wérken^
dan wij tot dus ver gekend hebben; dat zij op andere
zenuwen indrukken kunnen maken f dan -die wij a!s dê
'ecnige zintuigen fteeds befchouwd hebben; dat zij op
eetre andere wijze werken, dan wij ondervonden hel»
ben ? —
Een volgende zal dit mogelijke bevestigen.

V I E R D E B R I E F ,

Waardoor is het, dat een vliegend of loopend dia
zich niet ftoot tegen hetgeen denzehw» in den weg is,
maar fteeds door wendingen en rigtingen dit vooiskomt? — Een ieder zal zeker antwoorden: wel, door
het gezigt; een vliegende vogel, een loopend dier ziet
hetgeen in den weg is , en vermijdt het dus in vlugt
of loop. Hoe gepast ook dit antwoord moge zijn,
mag men er echter het omgekeerde niet door aanne»
men,

14
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men 5 dat, namelijk, de dièrep in, hunnen loop, de^
yogeljen in hunne, vlugt zich zullen ftot;en, zoo zij ysui
ljet ge^igt beroofd zijn*
•; §fPALLANz ANïj'e^n It^liaanscb beroemd Natuur*
kundige, Was de eerfte, die dtm 300 vele verwonde
ring «verwekt hebbende waarheid proefondervindelijk
.bewezen heeft. Gij kent zeker de fnelle vlugt en veel
vuldigewendingen, die vledermaizen maken , en deze
.dieren beroofde SPA LLANZANI , en na hem andere na
tuuronderzoekers , van hetgezigt, als door de oogeauit
te (teken, o{ met heet zegellak toe te fehroeijen en te be^
dekken (zelfs bij de viedè: muis
deze -daad yoor ons
.geYod^ijiilijk zijn); en ecliter yleddevden.^j in onderfcheidene vertrekken rond, zonder zich aan iets tè floten,
ja wisten zelfs hunne wendingen en:rigtingen tu^fofien
gefpannene draden door te nemen, zonder dezelve te
raken, al ware het ook , dat daartoe de vlerken moes
ten worden ingetrokken. Deze proeven zijn zeer
dikwijls eu met eene menigte van deze dieren her
haald, en dé onderfciiëidene oiiderzoekers der Natuut , die ze gedaan hebben of mededeelden, waren
genoodzaakt, tot gewaarwordingen bij deze dieren te
iieflufiten, die uit geéne der bekende zintuigen om>
ftaan: immens wdere onderzoekingen leerden ook,
4at noch het gehoor , noch de reuk in dezen ter onderrigting dienden.
Onder de viervoetige dieren heeft men gelijke proe
ven met katten en konijnen genomen» Deze blind ge
maakt zijnde, zag men in eene kamer loopen, die
door los ftaande boeken in vele gangen verdeeld was,
en
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en ^ij wisten hunne rigtingen zoo wel te nemen * dat
g#ne boeken omvergeworpen kierden.
f Ook kent inen dieren, >die vaii oogen geheel verftoken zijn, gelijk fotamige mosfclen.^ malden en vedvoe*
tm; en echter fh:ekt ^ich huawaanietnings vermogen
tot aanmerkelijke afftanden uit.,
vGlj zietvdu§ ukvdeze; waajcnemïngen en proeven» die
men voor lang reeds gedaan heeft , en die fteeds onver-*
klaarbaar waren voor de fchraudexile Natuuronderzoe
kers omdat men nog van geene middenftof wist, die
ook anders op de zenuwen kan werken, dan door de
ons Belande zintuigen , dat wijgeenszins regt hebben ,
oih te {lellen, dat alle mdrukfcen. en gewaarwordingendoor de vijf zintuigen moeten worden aangebragt; of
dat er geene andere middenftöffen op de zenuwen zou
den kunnen werken ,' en door de- zenuwen aandoeningen
ai denkbeelden aan het algemeen gewaarwordings
werktuig of dtr ziel mededeelen, dan hicht en licht.
Ik maak gdeae- zwarigheid, eene reeks van andere,
voor eeuwen reeds gekende, m|iar tot aan onze tijden
onverklaarbare verfühljnfelen hiermede in verband te
4'
brengen.
^
Een ieder
dat vele aasvretende dieren hunne
prooi op eenen grooten afftand ontdekken ;dat paarden en
honden uren ver een oud verblijf,' of eenen vorigfen be
zitter weder kunnen opzoeken en vinden. Men fchreef
dit wel aan eenen onbegrijpelijk fcherpen reuk toe,
maar die reuk moest waarlijk onbegrijpelijk zijn vooi
eene reeks van bekende gevallen; en moet men er
niet geheel mede in de war komen, wanneer die dierea
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ren niet hun eens betreden pad houden , maar wegens
diepen, vaarten of geflotene fteden gëheele, omwegen
moeten maken, en langs paden hun verblijf weder
vinden, die zij nimmèr betreden hebben.? — iets,
waarvan zoo vele voorbeelden bekend zijn, dat ik te
vergeefs eenigen zou bijbrengen.
. De trekdieren levereö; ons hiet minder merkwaardigs
In dezen op.
De fperwer in de lucht weet zijn'' gezetten tijd. De
ZWaluW,' tortelduif en ooijevaar
tij Heren in elke
lente weder.
, Hierbij erkende men het ongerijmde, om aan fijneten, fcherperen reuk : ie denken. Immers riekende
uitvloeifels van Senegal, werwaarts de zwaluwen, —
van Egypte en Abysfinie, werwaarts de ooljevaars
heentrekken, aan te nemen, gevoelde men, dat te on
gerijmd was. Maar nu nam men zijne toevlugt tot het
woord 'injiinct, en hiermede zouden de togten der vo
gelen, de reizen van den lemming in Lapland en Siberien verklaard worden; doch gij oordeelt te wel, gij
gevoeltte fijn, om niet terflond in te zien, dat dit
woord juist het bewijs der onkunde van de oorzaak in
dit, zoo vele eeuwen met verwondering waargenomene
verfchijnfel oplevert.
Laten wij verder denken aan het voorgevoel veler
dieren van weêrsverandering, en de daarnaar zelfs ingerigte werkzaamheden.
• Alleen de fpin wil ik in dezen maar ten voorbeeldt
bijbrengen, uit welker webben men beter het ophandea
wjnde weêrkan opmaken, dan uit den besten Barometer.
Dir

a l A o N E ? i s n u S . •'

ij>

üi#het zoo fijne gevoel dièr diereft vbort <
rtti ï' >- maar Wélke ftof werkt algoo, èii
t l ^ f o i p ' W e r k i ' ^f '
• ,,:
. Genoeg i« defcÊti j öm ü uit gewofle, fteiis lang
£ekendë verfchijnfele» ^ bijzoflder genc^ei^ - fWe^eil
te överttiigeu, dar de gewone «intuigeft ni^ï ^ éenige
zp,r-Ée.?tódrJttfeerf*qsiWdn^n[.»:;die getvaarWördïngeÖ
aanbf engèii £ dj« vérbakïd srtrt verwijderde Voorwerpen.
daari&IIeii; alsmede, dat er middenftoffen zijn moe*
téw i dtë öpt het dierlijk ligchaam Werken, welke ïneii
Voorheen niet gekend heeft.

V IJ F D E

B R I E F.

nader' tot Ons onderwerp te komen , zil ik Van
het dier tot den mensch overgaan: want ook bi] dé
zen vinden wij lang bekende verfclsijnfelen, die ons ter'
opheldering en regte kennis Van hét dierigk tóapitiai..
-ibiis ztejr tig, pa's komeri'.^
Ik z$u inét de zoogenoemde lyk^orfes. of êxéèfoo*
gen .-kuinen beginnen, " die Vóór velefi iulke goede
wildcers zijn;; doch zoo dit voor u te onkfësch mogt
wezen , zoo vergun mij toch van de aandoeningen ts
fpf|ken ^ die fommigen gevoelen in gewönd geweesf
zijnde Kgchaamsdeelen bij bijzondere tijdan, voorna*
indijk öok bij weersverandering, en waardoor zij in

Eerste Stukje.
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hunne voorzeggingen zeldzamèr, da» dje weefgjazen,
Doch vooi^i wil ik u opmerkzaam gemaakt
hebben.op de indrukken, die fommige, h|j£o»der lnjsterike,perfonen van voorwerpen ontvangen, welke zij
niet verdragen kunnen, zonderljjpt met mogelijkheid die
gewaarwordingen door de zintuigen kunnen ontttaan.
(Jij herinnert u zeker.hier teritond, die ons wel he.kende dame, welke de. tegenwoordigheid ' eencr kat
ontdekt, hoe verborgen, zij ook wezen moge.

Ja

waart gij, qpjc niet tegenwoordig,, toen zij fteljig.fdit
dier verklaarde ergens in, huis te zijn» en men het
echter te vergeefs zocht, t«t dat men hetzelve einde
lijk op den zolder vond? hoe haar angst ophield,
toen men de kat buiten gebragt en weggejaagd had ?
Dit U en mij zoo wel bekend er», zelf ondervonden
voorbeeld zou met vfele anderen vermeerderd kunnen
worden, en ik zou weder van de menfchen tot de
dieren kunnen overgaan, en aan de verdijvingerr ge.denken , die vele dieren in de nabijheid van de ratelflang treffen.

Ta een vink,' die ik op mijne fludeeika-

met; l|ad , deed mij altijd zeker door zijne onrust en
' gefluit eene kat vermoeden, hoewel deze nier in het
gezigt d$3 yogels^. kwarn.

Ook deze en vde foortge-

lyke Verfchijnfeïeri zouden bijgebragt kunnen gorden ,
zoo in veelheid, en niet in kracht het bewijs gelègen
ware.
Daar het ons ook ter verklaring van het dierlijk
inagnetismus niet flechts noodigis, overtuigd te zijn,
dat er gewaarwordingen kunnen plaats hebben, die
niet door de gewone zintuigen worden aangebragi,
èn
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en 0.-.oazigtSare, veerkrachtige ftoflen. l?iinwen ?ijn,
die op de zenuwen werken, welke wy nog niet l*enbch ; maar Wij ook voorbeelden moeten hebfeen van de
fcherpheid eu juistheid der gewaai'wordingëa 4 vmrvaa
\vg ous met cfaze gewone zintuigen geen denkbeeld
kunnen vormen; zoo wil ik n onder velen ook hier
van cenige voorbeelden bijbrengen.
Dat blinden de kleureij.,doör het gevoel ondeirfchei*
den* is dikwijls gebleken <en algemeen bekendj min*
dei'bekend is het # dat men het oHdejfcheid der meta
len door den reuk, zoo als men fchrijftj ook kaü
kennen. ,
M a r t i a L i s fpréekt v a n eenen man, die alzoo
echt Korinthiesch ertz van andere onderfcheidde. Indiaanfche Kooplieden zouden, volgen? de berigten van
velé reizigers , doof den reuk valsch geld „van écht
kunnen onderfóheidep.
/
M A R C o M A A c i m a a k t m e l d i n g Van e e n e n m o n f l i k
te Praag, die, hetgeen men hem in de hand gaf, doof
den reuk ontdekte, wiea het toebehQorde, of wie het
aangeraakt had. Teven$?ou hij door datjsintuig
deugdzame van ondeugende, en in 't bijzonder zèer
fcuifclje, iBenfcbep hebben kunnen onderfcheideiu
De gkifen, die den reiziger op den weg van Smirn&
of Aleppo 'naar Babijlon geleiden, hebben midden in de
woestijne- geen ander teeken ter zekerheid van hunne
koers, bij voorbeeld in ftikdonkere duisternis, dan de
f$uk des zands. „ Misfchienzijgt de Heller hier
van, „zijn het de kleine planten, die aldaar Wasfefi,
welke hun dit kenteeken geven."
Ba
Hoe
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Hoe dit obk zijn moge, deze bijgebragte vooïbeel-»
dert leeren, dat er gewaarwordingen kunnen plaats
hebben, die geenszihs algeméén zijn; en bét i s d é 
zen om het even, of mén dezelve aan pene fchier 011eindige fijntièid des reüks, dan aam inJrttkken1, op eene
andere tfrtjze, en door eène andere werkende flof ver
kregen , wil toekennen* Het laatfte geldpf ik ook aan*
gaande de bijgebragte voorbeelden liet liefst , en men
zal den reuk als oorzaak hebben aangenomen, opidat
men niets betei's ter verkMritig-wilt te getfen, Dénk
dan Hechts hierbij aan de fijnheid en fcherpheid der
gewaarwordingen, Waardoor dan ook, aan het gewaar*
Wordiögk wetfctuig medegedeèidv"

Z E S D E BllE f,

rw
'^^elfskehnis is Wijsheid, zucht' tot verbetering deugd*
Wel^érrë dü§7 Vanvü te vBèfcfeuldigen y dat gij Vtffcg
liiraïner över ioö vele, u aiidfe&l&èkéti^^^^
hadt irÉgfedaèhf; vêrzekert nu} deze itwe edelmoedige
fcekèfltenis', dat gij naar wijsfirfd tracht, en verbete^ng
bedoelt,
*
Éet vefblijdt mij zeer 4' dat mijne twee' laatst voor
gaande voldoende zijn geweest , om n overtuigend te
doen inzien, dat er ook andere gewaarwordingen, ta
door middel der gewone iihhnger?, kunnen plaats'heb
ben, dat er hiertoe nuddenilofièn voorhanden zullen
:
zijn
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zijn, die op onze gewone zintuigen niet werken, en
clit^ij <É(i|s door die zintuigen niet' kunnen keren kenipn; tpet andere •woordeg: dat wy oo^, behalve door
onze zintuigen, in verband gebragt kunnen worden met
de voorwerpen buiten,ons, en daarvan gewaarwordin
gen ontvangen. Ik zou, nu rtiede,het natuurlijk flaapwandelen kunnen voordellen, a}s opk onmiddellik hier
toe betrekkelijk; doch d|ar dit voorheen wonderbare
verfcjiünfel bekend is, gü.geene meerdere bewijzen
voor*de gegevene ftelling, behoeft, en dit verfëliijnfel
geheel niet verklaard kan worden zonder kennis der ze
nuwen , en de werking .eener bijzondere onzigtbare,
veerkrachtige flof op dezelve; zoo zal ik thans hiertoe
overgaan, en dus zeer na aa*de verfchijiifelen van het
dierlijk magnctismus komen. ,
ponder juist met de, Natuurkunde van het menfehelijk ligchaam bekend te wezen, weet gij -zéker, dat de
zenuwen een gewigtig deel van hetzelve uitmaken, eti
dat derzelver ftrekking bijzonder tweeledig is: om,
namelijk, vooreerst dQ fpieren volg^ Onzen wil tof ,
werkzaamheid op te wekken;, eu» ten tweede %iblïi ons
in verhand m£t de voopverpen buiten ons te brengen,
'in als boden de daarvan onwangene indrü%eiir4an het
algemeen gewaarwording, werktuig etf dë zjei tnede te
. deelen. Door de zenuwen zijn dus ziel'en Hgchaam
Verbonden, en werken beide wederkeerig op elkander.
Pe zenuwen, bij voorbeeld, van het oog, en het oor
on^angen indrukken van de voorwerpen buiten ons,
^n brpggn deze over tot de ziel: alzoo zien en booren
>vij. Eveneens werken de zenuwen, volgens den wil
B 3
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van otute Èièlf weder op de fpjerön Vtmi dezelve vv^rk#am te ttöerf zyn, b. v. omfe'gaari» ormërize hand
uit te ftrekken,
om ofize fingers te betoon enz.'
Maar nu komen wij tot het groöte vtaagftuk: waardoor
wor^t dit door de zenuwfen Votbra^t ? — Daar waren
er, die dachten^ dat dit door trillingen of fehiaoimelingen gefehiédde, even als de voortplanting van het
geluid in dé lucht. Anderen tómen efcne vloeiftoFaan,
die in de zemrwieti zou bfevlrogen wordetif, gélifc het
bloed in dè aderen ;• anderèïi weder dachten aan fijüfare
veerkrachtige vloeiftofFen, zoo als aan de warmteftof,
de .electrieke, de niagtiëtifche (lof enz. Ofïchoon
geen van deze gevoelens tnet de latere ontdekkingen
«aitienftetot j is echter tÉfc eéner veerkrachtige vloeiftof het naast aan de waarheid. Men heeft namelijk
de zenawen niét als buizen, waarin zoodanige itof'bew
grepen ïi,' aan te- neme», ma&r veel meer als geleiders
derzelven.
'
~
Doch laat ïfc u met deze freroemde ontdekking van
JfüsiKOïJt»*!? en « EIL nader bekend maken* Gij zijc
mét déSttetlrieiteit 'geoöeg1 bekeiid, om te #eten, dat
metaal;
voorbeeld een kopëtè" iïang ,fcniet- Hechts d^
etecM^éit^^feidt ^ maar dat er ook een electrie&è;
d&mpkjrhig •
plaats 'vsidt, dié óp eóhen afftand
werkt. Dus ontdekte R E I L , ikt de zenuwen niet de
behouders, maar alleen de geleiders vah een fijn prikkel»
baar wezen zijn moesten, 't welk in dezelve voort*
vloeit, en eenen gevoeligen dithpkring om haar voi#f,
door welken zij kunnen wordön aangedaan zendér onmiddelijke aanraking. VAN H-UM B d TV T bewees ver*

rol-
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volgens déze ftelllng oogënfchijnliïfc door bet gajvanjsjn^i 'öfde iïietaiilprikkeling: Want metalen vertoonden
oök hunne werkzaamheid op zenuwen of fpieren zon
der onmiddeKjke aanraking, en bij rioorgefnedeije zenu
wen, welker einden op f lijnen van elkander' verwij
derd Waren , werden , bij aanraking van het ééne einde ,
evenwel in: de fpieren aan hét niet geprikkelde einde
hevige samentrekkingen voortgebragt; terwijl, 'twelk
alle • opmerking verdient, eene tusfchen de zenuw-eindéÉgehoudene glasplaat alle werking wegnam, ten be
wijze , dat het glas geen geleider voor deze onzigtbare
vloeiffóf is,"~
"
•'
« Daar ik vrees, voor u onverftaanbair te zulten woi>
den, 200 ik u over het zenuwftelfel phijfiojogisch on
derhield , en aljoo over zenuwknoopen en zenuwvlech
ten fprak; zoo wil ik flechts hiérvan zoö veel bijbren
gen, als tot verftand vari het dierlijk magnetisrnus bij
zonder yereischt wordt.
*
De veertig paren zenuwenv welke in het^nfchelijk
ligchaam gevonden worden, ontfpringen v#el llleri;ui|
de herfenön en het ruggéróerg, 'twelk als eenë vertenging der heTfenen kan worden aangemerkt; doch de <zeHuWen maken op ?ich zeiven ook eepjbjj®onder ftelfel
uitr it welk van Tiet hea&oflelfeloMerfb»eiden is, al
hoewel beide-mét elkander verbonden zijn. Bijzonder*
lijk is er een'weefiel, vaö vele zenuwen bij (fen hart
kuil, 'twelk .men om zijne gedaante den naam van zonnêtiütoht.gegeven heeft, Itl welke zonnevlecht eene me*
nigte ftn andere zenuwen wortelt, zoodat hetzelve
daardoor op dezen kan werken, en er als heerfchapB 4

pij

14

HET DIERLIJK

pij over voeren. Dus Haat ie zonnèvlechty bijzoftóeïlijk in eenen zieken toeft^nd, in veelwldige bétsekkiijg
tot de herfeneu, en heeft daarom ook dea öfom van
btdkhcrfemti verkrej*cn.
Gelijk nu uit dé proeven van R E TL en HUM BO L DT
overtuigend gebleken is, dat iedere zenuw eenen gc?
voéiigen dampkring heeft , waardoor zij ook buiten ba
ren ligcliamelijken omvang» werkzaam kan zijn; zoo
moet hetgöne aflcn deelen gemeen is, ook bet geheel
toekomen. Een gevoelige, veerkrachtige, allerfijafte
dampkring omringt derhalve geheel het ligchaam ; voor
deze ftof zijn de zenuwen geleiders, en wanneer door
middel de# «fntuigen in den gewonen ftaat des waken
den levens» indrukken ontvangen worden, brengen de
zenuweii' dezen daardobr tot de ziel over. Doch wioncer liet herfengeftel onderdrukt is, en de zintuigen
niet aSfigedaan worden, 4oo als in den flaap; dan
is het zenuwftelfel heerfchênd, deszelfs gevoelige damp
kring kan dat» indriikken^Van de buitenwereld ontvan
gen, erf deftmensch met dezelve in verband Rellen.
:EeStti^oefv die gij gemakkelijk kunt neftten, zal ik
u ten 'fóèfluite van dezen nog opgeven. Wanneer gij
met 'det* Vinge», of nog beter met «ene metalen ftaaf
eenige malen van bo^en naar beneden over den 'ejptbloten arm eens flapende» op den afïland van eenen hal
ven duim ftriikt, JZOO zal' de flapende onrustig worden,
gewoonlijk den arm wrijven, en bij voortzetting der
proef eindelijk ontwaken. Het herfenftelfel is ia éen
flaap werkeloos; het zenuwftelfel heeft nu de hcerfchappij; gij werkt door uw ftrijken op den zenuwdamp-

ff if * u
&iaipkiirig, en brengt da^rdpor die prikkelingeni or
ajpfeeningen voort.
'rfiï't.Kort:twee fielfels, dat derj|ieH*enen, en dat
der zenuwen, of zeintvvknoopcn, in de zonne vlecht
'.voornamelijk aanwezig,; hefebe men aan te némen. De
gewone zintuigen zijn met het herfenftelfel verbonden;
op het gezigt en op het gelioor^verken licht en luchl£
Dit ftelfei, is het algemeen heerfchende. Het zenuw--.
knoQpènftelfel, en bepaaldelijk de zonnevlecht wordt
iïfet door de gewone zintuigen, cf door licht en lpcht,
ïóaar dpor ,
aUerfijufte yeerlgachtige vloeiftof^
die hetzelve Qmringty aaagedaan, en oijtvangt daar
door Indrukken. Ili bijzondere ziekelijke gefteldheden.
fc^n het herfenftelfel onderdrukt worden, en lipt zemiwknoopenftflfel verkrijgt de beerfchappij. Zoodanig
s hef met de flaapwandelaars, waarvan de gefchiedenisfen alomme voorhanden zijn. Deze ontvangen dus
alte indrukken, zien en hooren door het genuwkhoopenftelfel, door middel van eene allerfijnfte veerkrach-,
tige ftof.
Deze pelfde,-ftaat kan • yenyekt, wwden;
men kart het herfenftelfel opderdrukkeh, aanjbtff zenuwknoopenftelfel de overhand geven, en dopr 4en gevoe
lden zenuwdampkring op de ziel werkeq.
Zie daar
het Dierlijk Magnetismus l

Z^D-
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ZE V E N D E B R I E F.

Yergun mij thans eene korte zamentrekking van het
geen ik in mijne vorigen bijzonder heb willen doen
kennen, als:
1. De gewone zintuigen zijn beflemd, om ons
met de voorwerpen buiten ons in verband te (lellen,
en de ziel daarvan denkbeelden of bewustheid te ge
ven.
2. De zenuwen ontvangen die indrukken , en brengen
ze over rot de ziel; terwijl deze wederkeerïg door de
zenuwen op het ligchaam werkt, en overeenkom(lig
met den wil deszelfs werkzaamheden regelt.
3. Er moeten roiddenftoffen zijn, welke op die zin
tuigen , of derzelver zenuwen werken, welke niet door
onmid#Hike aanraking indrukken ontvangen, zoo ate
van afgelegeae voorwerpen. Das is voor het gezigthet
licht, voor het gehoor de lucht.
4. Er is eene onzigtbare, veerkrachtige , aüerfijnfie
vloeiftöf, die zelfs öp eenen afftand op de zenuwen
werkt, waarvan de zenuwen geleiders zijn, waardoor
ziel en ligchaam op elkander werken, en die eenen gevoeligen dampkring om de zenuwen-vormt.
5. Er kunnen indrukken ontvangen worden, er kan
verband met de voorwerpen büiten óns plaats hebben
door
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door middel van dezen gevoeligen zenuwdampkring ,
waarbij de gewone zintuigen niet worden aangedaan,
maar die het zenuwftelfel, en bijzonder de zonnevlecht
ontvangt, en tot de ziel overbrengt. Bij deze bewezene waarheden voeg ik nu nog:
6. Dat, hoe grooter de levenskracht bij een dier
is, ook dies te grooter de gevoelige dampkring va*
deszelfs zenuwen zijn zal; en eindelijk:
7. Dat de mensch door zijnen wil even zoo wel door
dien zeuuwdampkring op anderen kan werken, als daar
door zijne ziel op zijn ligchaam werkt, en dat hij als
dan bijzondere , eigenfoortigfi werkingen op ziel en lig
chaam kan "veroorzaken. Dit laatfte noemt men het
dierlijk magnetismus, en tot de verfchijnfelen daar
van zal ik thans met U overgaan.
Was het mijn doel, U het dierlijk magnetismus in
zjjne behandeling en uitwerking geheel te doen kennen,
het zou gepast zijn, met de vereischten, die een Magnetifeur moet hebben, te beginnen; de ziekten op.ie
geven, tot welker genezing het Magnetismus bijzonder
heilrijk fchijnr te zijn; de wijze van werking zou voorgefteld moeten worden, en eindelijk zouden de algemeene en bijzondere verfchijnfelen bij de magnetifche
bewerking naar orde moeten worden voorgedragen.
Doch uit mijnen eerften is U gebleken, dat ik alleen
het magnetismus als een Natuurverfchijnfel in dezen
befchouw^n wil, hetwelk in zijne meest verwonderlij
ke verfchijnfelen zal worden opgehelderd.
Het volgende te overwegen zal dus voor ons oog
merk genoegzaam wezen.

i. De

*f
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éénc menschf.kan, zoo -bij wil en gelooft,
qintei? zekere m»i|jpulati?ën, op $en gev^ligeo zei^w»
dampkring van ,e*nenanderen invloed krijgen, bijzQft»
dere aandoeningen naar zielen ligchaaw veroorzaken,
en het vermogen erlangen , om zeifs op eenen afftand*
en alleen docr te willen , flaap en eigenfoortige ziels en
%qhaams aandoeningen te veroorzaken.
2. De gemagnetifeerde wordt hierin afhankelijk van
den magiictifeur. Hij ontvangt kennis van de dinjjen
buiten hem,, niet door de gewone zintuigen, maar dpgj?
het zenuwlteliel, en bijzonder door de zonnevlechtjl
hij (laat door den zenuwdamplcnng met de buitenwe
reld in verband, , en . kan er ook kennis door verkre
gen van zijne eigene inwendige bewerktuigingy Er Ipw
eene vereeniging van vermogen ontftaan, waaruiteen^
Uoogere maat èn meer .zuiverheid van gevoel, en ee;nc
fnellere en gemakkelijker werking, des yetftands voortk >mr,
3. Die gevoelige zeiiuwdampluing kan, als eenes|Jlerfijnfte veerkrachtige" ftof , zich uitbreiden, eir daat^
door zelfs van zeèr verwijderde voorwerpen het zeïiuwfteltel indrukken géven.,
4. Deze -zenuwftof ftaat met de levenskracht in de
naauwfte betrekking,, he^ft dus door de verbreking van
het: evenwigt een zeer werkzaam vermogen op de ver
anderingen van het ligchaatn, eq wordt daardoor ge
neesmiddel voor onderfcheidene ziekten.
Gij ziet dus, Vriendin! hoe flaauwk^urig de meegt
jreffe^de verfchijtrfele» van het diecl^l magnetismus
zamenftemmen met lang geken4e ea waargenomenever*
fchija(
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fchijnfëlèn, zoo als'ik deze in mijne vofigen heb ojïgpgevëti , eu tot korre ftellirigen in dezen'zijn te rug»gebragt.
^Bie dus gemagnetifeerd /wordt y gevoelt in den ,be»
rinne meestal warmte-bij1 de aangeraakte deelen, bij-»
zonde* op de maag. Et óntfkat:loomheid, zwaafte itf
het ligcliaam, trekking in de oogledên; bij voortgezet*
te manipulatieën. flaap* eerst kort , vervolgens langer;
eiv déze klimt zelfs tot twee uren en meer op. Het
hélfénfelfel is onderdrukt, het zenuwftèlfel werkt. De
ilaap is daardoor onderfcheiden van de gewone; gewone
opWekkingen, als toepen 3 fi^indden , Werken niet J er
hebben andere werkingen plaats, dié wt het verband
üièfldell ipagttetifeur, en uit deszelfs ifitloed op he«
zenuwftelfel door den zenuwdampkring ontdaan. De
gemagnetifeerde is, als 't ware, een deel van den magtjjetifeur.
wtt» zijn blik verwekt reeds flaap.»
of crifis. Dé gemagnetifeerde in dezen ftaat heest,
•njeét, drinkt euz. f wanneer de magnetifear dit doet.
Dfe tijd van fltipën wordt op bet! naauwkeüngst b®».
paald. ' De, vragen van den magnetifeur- wotóen -|Jp|f
het zenuwftelfel gehoord, ('t wélk nu ook ziet, bij
zonder bij de zonnevleeht) en zeer jpsi beantwoQrdj
Het gevoel is-ver6j«d. Voplgaande iFgebetóÊüislèa
worden op het levendigst herinnerd. De oorzaak der
ziekte wordt opgegeven, en de gepaste middelen ter
herflelling worden voorgedragen* Enkelen verkrijgen
h& vermogen , fvan hunne eigene inwendige zamenfteLHng duidelijk te zien, en konten tevens, met ver verwij
derde voorvrerp«n in verband»
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Zie daar eenige algemeene trekken van de verfchijnfelen > die liet dierlijk magnetismus oplevert; allen,
behalve het laatfte, 5t welk nitn helderziendheid noemt,
en fchaars waargenomen wordt, zelf ondervonden; al
len , en daaronder ook het laatfte, op zoovele proeven,
op zoo vele ondervindingen (leunende, dat het de verachtelijkfte dwaasheid en grootfte ongerijmdheid zou zijn,
omtrent dezelve ecnig ongeloof te koesteren. Dan*
Vriendin! dit houde ö niet rc rug, om vrijmoedig al
le uwe bedenkingen, alle uwe zwarigheden op te ge
ven: want juist daardoor is er gelegenheid, om nog
nader te ontwikkelen, meer toe te lichten, en door ge
wone verfclnjnfelen op te helderen, Wat U wdligt nog
niet bevattelijk genoeg iiiogt wezen. De botfnig der
meeningen zal de waarheid doen uitkomen.

A C H T S T E
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!Zoo eene dwaling door algemeenheid verfchoning kan
vinden, hoe zeer tv ook niets tot hare regtvaardiging
kan worden biigebragt; dan zeker is het de uwe. Dat
bij de aanwending van het dierlijk magnetismus bij
zonder willen cngeloövcn gevorderd worden, befchouwt
men als iets zoo zeldzaams, zoo vreemds, zoo on
begrijpelijks, dat men er uit het dagelijkfche leven
niets gelijkfoortigs vuil meent te vinden; en echter is
er niets in het dierlijk magnetismus, 't welk met de
illedaagfche verfclnjnfelen meer zamenftemt, en op
meet-
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meerdere ondervinding fteunt,
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dan juist dit. — Het

voldoet mij grootelijks, dat gij uwe bedenkingen vrij
üit mededeelt, en mij daardoor gelegenheid gegeven hebt,
om bij eenige bijzondere ftukken ons nader te bepalen.
5,

Hoe? door mllen en gelooven moet de invloed

van het dierlijk magnetismus bijzonder werken?" —
O ja: hier kan geene te groote kracht, geene te uitge
breide beteekenisaanw///e« engelooven gegeven worden.
Om ons in geene wijsgerige befpiegelingen te ver
diepen , ^al ik U niet afgetrokken over den ml van
den geest, en des2clfs invloed op onze handelingen,
noch met het algemeen groot vermogen van gelooven
©nledig houden; maar ook in dezen flechts de onder
vinding raadplegen, en daadzaken bijbrengen.

Vroe

gere en latere gefchiedenisfen bieden hier overvloedige
bewijzen aan; bewijzen, niet tot enkelen, maar tot
velen betrekkelijk.

De Romeinen eerbiedigden god-

fpraken en voorteekens; en welk eenen invloed had
niet het geloof aan die voorzeggingen op de heerle
gers! — Was de overwinning beloofd, men was fchier
van de overwinning zeker, en de aanvoerders der le
gerbenden zorgden, een zoo veel vermogend geloof le
vendig te houden, als meer daarftellende, dan talrijkemanichappen en kracht

van wapenen.

De jongde

krijgsbedrijven kunnen van het vermogen van geloof en
vertrouwen gelijke voorbeelden opleveren.

Van hier

de waarachtige Helling: zegevierende legers zijn dub
bel fterk;

tertf£\vijkende dubbel zwak.

Doch andere,

den enkelen mensch meer betreffende voorbeelden zal
Ik aanvoeren.
Dat

P
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. Dat ongelukkig flagtoffer van bggeloof en bajtfe-s
gerij, waarover wij te^zamen wel gefprqken hebben,.»
komt my al aa>nft§nds voor den géést, $|ene vrouw
liet zich Waarzeggen of wikken} (de bedriegster
paalde dei? 'dag én het uur van |tren dood. Hoewel
met ligtzinnigheid aangehoord * maakte echter, die voor-,
zegging esnen tangen indruk; deze nam allengsken^
toe, en had werkelijk op den bepaalden dag den dood
ten gevolge. Gelijk hier geloof en vertrouwen varfc^rikkelijk werkten, zoo zijn ook de voorbeelden niet fcfcaars
vat} weld^digen. invloed. Wie is et 4 die niet weety
dat de affchrijving der koorts dikwijls de koorts,,,<ffc
voor geene geneesmiddelen zelfs wijken wilde» verdre
ven heeft? T- Men geloofde! — Ja, voor.twee dagen
verhaalde* mij' nog een achtenswaardig Leëraar c&t hij
meermalen de kiespijn Verdreven had qpeene wijzej; dif}
hem geenen twijfel overliet- , of de uitreiking was aan
*hejt vast geloof alleen toe- te febrijven. , U frz e r br§r(gt
in het 52"0 vertoog van den Arts voorbeelden bij van
lieden,^ »die meenden eene purgatie,zweetdrank, of
braakïniddil te Jtebbén. ingenomen , en bij wien
hét geloof .dezelfde uitwerking deed, als of
dié* werkelijk gebruikt hadden. Ik wil nog nader
komen. Uwe dienstmaagd heeft hare thand verftuikt, toen zij, deze ter oppomping van Water aatr dén zwengel fiaaflde, geloofde, hiertoe eene bepaalde
kracht van noo4e te -hebben. Be pomp-had ondertufiy
fche<n het water laten loopeti;, en dus t||1 hare hand ia&t
die te groote kracht i die haar geloof aan dezelve toe-.
gekend of gezonden had, plotfeUng met den zwengel
naar
, • '

'•

•

•*"

.^ ,

,

•

; •
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naar beneden, omdat er de tegenftaad niet was, naar
welks berekening haar geloof kracht naar hare hand
had toegezonden. — Iemand meent een gewigt van 50
ponden voor zich te zienj hij wil dit ter verplaatfmg in de hoogte tillen. Het geloof aan een gewigt
van 50 ponden doet zijnen arm met eene geëveiïredigde
kracht werken; doch het heeft de gedaante flechts van
zulk een gewigt; het is van ligt hout gemaakt; hij vat
het aan, tilt het op , en flaat achter over.
In dezen grenst gelooven onmiddelijk aan het meer
ingefpannen willen. Ook dus een enkel voorbeeld nog
hiervan. Gij weet, dat wij naar onzen wil onze hand
en onze vingers bewegen; dus oefent de ziel haren
wil door de zenuwen op die fpieren, en wij zenden
eene kracht naar onze hand of vingers toe, bepaald
door den wil en geëvenredigd aan de volbrenging des
begeerden-werks. Vordert het werk vele kracht, zoo
zendt onze wil ook vele kracht naar onze vingers.
Eene ziels aandoening of werkzaamheid brengt dus eene
ligchamelijke werkzaamheid voort, en het vermogen
van uwen wihftrekt zich tot aan de uiterfte einden van
uw ligchaam, tot uwe vingers, uit. Maar waarom
kan het zich ook niet buiten onze Vihgers, en dus nog
verder uitftrekken ? 't welk dies te minder onbegrijpe
lijk , dies te minder verwonderlijk is, tiaar wij weten ,
dat eene allerfijnfte vloeiltof niet Hechts door de zenu
wen , als geleiders, gaat, maar ook dezelve omringt,
en er eenen dampkring om yormt.
Zeg nu vrij uit; Is het verwonderlijker, onbegrij
pelijker, onmogelijker, dat uw wil, uw geest door

Eerste Stusje.
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eene allerfijnfle vloeiftof buiten de grenzen van uvr
Jigchaam en op anderen werkt , dan dat hij werkt op
de fpfcrep van ,ti\v eigen ligchaam, deze prikkelt, en
in beweging brengt? — Bovendien heb ik U gezegd,
dat door bet rapport of verband, 't welk door middel
yan den gevoeligen zenuwdampkring de magnetifeur
op den gemagnetifeerden verkrijgt, de laatfte als een
deel van den eerflen .moet worden aangemerkt.
„ Een aanflarend oog, ja zelfs de wil van den .magneti
feur kan fladp verwekken: hoe onbegrijpelijk!" —Even
zoo onbegrijpelijk, als honderd andere -natuurverfchijnfelen, en ook niets meer; tvelligt niet verwonderlij
ker, dan hoe het heulzap flaap veroorzaakt. De magnetifche fsaap is bijzonder, geheel van de gewone onderfcheiden. Hier werkt bepaaldelijk het zenuwfEelfel
xnet deszelfsdampkring, in onde'rfcheiding van het herfenflelfel. De werking 13 bijzonder, eigenfoorrig; maar
zoo vinden wij te veel in het dierlijk ligchaam, dan
dat wij niet met het ongeloof onze onkunde daaromtrent
openbaren zouden.
,, De magnerifering moet op den bepaalden tijd plaats
hebben, zullen er geene gevaarlijke toevallen ontdaan.
De gemagnetifeerdfe ontwaart dien tijd door bijzonder
onrustig gevoel."
. Verklaar mij, hoe dederdendaagfche koorts de naauwkeurigfte tijdorde houdt, en il? zai dit magnetisch verfchijnfel zeldzaam noemen.
„ Hoe kan de gemagnetifeerde hoesten, niezen,
drinken, wanneer dit door den niaguetifeur gefchiedt?"
Gij, die geene vreemdeling ia de muzijk zijt, weet,
dat,

MiO N
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«lat, wanneer (twee zamenltemmende fpeeltuigen nabij

elkander' ftaan, eil men de fnaren van het éé ne aan
raakt, de zamenflemmende fnaren van het aiidefe van
zelf geluid geven. Het verband, hetwelk de mdgnetifeur met den gemagnetifeerden in den flaap heeft,
neemt hier al het onbegrijpelijke weg.
„ Hoe kan men toch aannemen, dat Iemand anders
kan zien, dan met het oog, en anders hooren, dan met
het oor?

Hoe kunnen ooit de vingers, de maag of

het daar liggend net van zenuwen zien eti hooren ?
Duizenden, die zich nu over dit verfchijnfel, als
geheel vreemd en onbegrijpelijk, verwonderen, zondert
wij kunnen Vragen, óf zij dan weten, hoe het oog
ziet, en het oor hoort. Doch t vergun mij hier eens'
eefte gelijkenis.
Gij zijt gewoon, op uwe bovenkamer dert vreemden
langs eenen buitentrap tot U te doen komen, terwijl
er iemand in "de zijkamer is, om denzelven de deur te
openen, en den weg te wijzen. Doch uw buitenopgang is afgebroken, en uw gewone bediende afwezig.
Er komt echter iemand j en deze verlangt bijU te zijn i
hij meldt zich bij uwe dienstmaagd aan. 4, Heb de
goedheid, zegt zij j „ om doof bet huis naar boven t é
gaan; zoo zult gij ook mijne juffrouw kunnen fpreken." Behoef ik U deze gelijkenis op te helderen?
Oog en oor zijn onze gewone bedienden; zij brengen
door hunne zenuwen de berigteft tot het gewaarvvoidings werktuig. Doch in den magnetifchen Gaap zijn
die bedienden afwezig, en de trap tot den opgang rr ar
de ziel is als afgebroken.

Mui meldt zich nu ehlerS
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aan, en wel bij de zonnevlecht, en derzelver gevoeli
ge dampkring geeft ook aan het gewaarwordings werk
tuig het noodige herigt.
Dit zij voor tegenwoordig genoeg.

Verwacht ten

eerften verdere ophelderingen.

N E G E N D E

B R I E F .

Tk zal den loop uwer bedenkingen in dezen weder
volgen.
„ Men ziet het bedekte

verborgene door kleederen

en alles heen!"
Dit verwonderlijke ontflaat uit de overbrenging van
het gewone zien tot dit zien; doch zoo fpoedig gij
fleclits aan het hooren denkt, vervalt van zelf het zeld
zame.

Immers wij kunnen in onze geflotene huizen

door dikke muren , door hout en glas en (leen het
geluid van buiten waarnemen. En hier hebben wij in
dezen fijnen zenuwdampkring eene ftof, die in de
ligchamen door te dringen met de electriciteit, de
warmteftofen de zeilfteenftof overeenkomt.

Gij weet,

dat de warmteftof zeer gemakkelijk door ijzer en
koper dringt, gelijk ook de electriciteit; en dat de zeilfteenkracht door aUes, behalve door ijzer, heengaat.
Even zoo dringt deze zenuwftof door vele ligchamen,
die dezelve even min ftuiten,

als het glas het licht,

het metaal de warmte, of de electriciteit; en dus wor
de*

M A G N E T I 3 M U S.

3f

den de buik- of andere zenuwen door middel van den
gevoeligen dampkring, door kleederen of andere ligchamen heen, even zoo aangedaan, als of deze niet tusfchen beide waren.
„ In den magnetifchen flaap bent men zaken en gebeurtenisfen, die men wakende niet weet. Men ziet
in het verledene te rag, en in het toekomftige voor
uit !•'
Geenszins kan men nog aannemen, dat er in den
magnetifchen flaap

kundigheden zouden beftaan, die

men in den wakenden flaat niet had; maar zeker is
het, dat er oneindig veel fijnere gewaarwordingen,
eene duidelijke herinnering van alles, wat men geweten
en gevoeld heeft, en eene groote gemakkelijkheid, om
verfchillende denkbeelden zamen te voegen, plaats heb
ben. En is dit dan voor den zielkundigen iets vreemds?
Hoe dikwijls wisfeien de heldere en de doffe oogenblikken in ons leven niet af! hoe vele omftandigheden
hebben niet hierop invloed! — Nu eens fchijnt ons
herinnerings vermogen geheel verftompt te zijn, dan
brengt het ons weder alles levendig voor den geest,
wat wij eens begrepen, of ondervonden hebben. Waar
om denken wij het fcherpst met geflotene oogen, in
volkomene ftilte?

Voorzeker, om dat onze ziel an

ders afgeleid wordt door de indrukken, die de zintui
gen haar ook nog aanbrengen. Iemand, d|e diep in
overdenking, in nafporing is, ziet of hoort niet. lil
den magnetifche» flaap is er geene afleiding % zelfs
door geenen dwang verkrijgt de ziel deze meerdere
vrije werking.

De zwakke fporen, die vorige indrukC 3
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ken. 113 het brein hebben achtergelaten, en- üig.de te?
genwoordige gewaarword)ngen inden wakenden (laatbeleireden op te merken

9

vertegenwoordigen dan weder

lang vergetene zaken en gebeurtenisfen aan den geest.
,, Mei] zkt in de toekomst, geeft den tijd der ontivaking naar het minuut op, bepaalt den dag der genet
zing 5 ja voorzegt bijzondere voorvallen!'*
Het zoo even gezegde moet ook ter oplosfing hiervan
verftrekken. Uit de kennis der oorzaken vloeit de be
paling jen berekening der gevolgen voort. Hoe veel
voorzegt alzoo niet de wijze, *t welk voor den onkun
digen onbegrijpelijk is! — Hij die zich zeiven, ook
naar het Ijgchaam , (leeds beftudeert, zal eene onge T
fteldheid 9 eene ziekte voorfpeilen, die een ander in
gelijken (laat niet zou bespeuren. Door een allerfijnst:
gevoel voorfpeilen vele infecten in hunne levenswijze
ons het wcfir , zelfs op den dag af.

De magnetisch

flapende ziet in de oorzaak het uitwerkfel

9

en verder

gaan zijne voorzeggingen niet.
Zoo wordt er bij denzeïvan ingefpannenheid, naden?
ken, onderzoek gevorderd, 't welk den magnetisch fla?
penden dikwijl eene zigtbare vermoeijing geeft, omietsf
te bepalen , te herinneren 5 te voorzeggen; ten bewijze,
dat hier wel eene fijnere, eene hoogere, doch ook eene
natuurlijke werkzaamheid plaats heeft.
„ In dezen magnetifchen flaap kan men van ver afgele»
gene perfonen en zaken kennis fcrijgen, zelfs van zeer
afgelegene voorwerpen indrukken ontvangen, gelijk uit
het Dagblad eener magneilfche behandeling van Mr.
ï>. g# van ghert zoo treffend blijkt
Her-
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Herinner U hierbij het ViO.fer bcwezene, als: onze
gewone zintuigen (lellen ons in verband met voorwer
pen, die milHoenen malen verder verwijderd zijn , duor
de middendoffen van l:cht en lucht.
Er is eene andere, allerfijnfte, veerkrachtige vloei(lof, die op het ze'nnwlMfel werkt, en gewaarwordiu*
g n veroorzaakt.
Deze H o f is dok v(&\v onzen geest , aan onzen wil on
derworpen; dus werkt zij op grootere en kleinere aft
(tandem
Ik vrees bijna U te beleedigen, met na de herhaling
dezer hewezcne waarheden nu nog o ver 'dk verfelnjiifel
uit te weiden. Doch liever doe ik te veel, dan te
weinig, om U het dièrlijk magnetïsmus als natuurver*
fchijnfd ie Verklaren.
Wij hooivn op urén afftands, omdat'de lucht ons
het geluid overbrengt.

Wij zien op millioencn mijlen,

omdat het licht het beeld der voorwerpen op het zenuwnet van ons oog prent; maar door middel van een©
andere even fijne middenftof eenige weinige mijlen ver
te zien, — dit is onbegrijpelijk! 1— Eï lieve! wat ver
raadt de verwondering hierover anders, dan dat wij
niet gewoon zijn, over gewone verfchijnfelen na te
denken, en uit de gewone tot de buitengewone te befluiten? — Bovendien, zoo gij U op het voorbeeld van
Mejuffrouw B... beroept, volgens het uitmuntend, in
wijsgerig onderzoek en geheel onpartijdige voordragt on»
vergelijkelijk fchoon verflag van den Heerv a n c h e r t ;
zoo zult gij nietminder het onzekere en dwalende in dit
ver zien moeten erkennen, dan gij nu in de zekere uitC4

kom»
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komften het onbegrijpelijke zoekt. — Des Heeren D &
leuzï's fchoone herinnering komt mij ook hierbij
voor den geest:

,, De magnetisch flapende is niet vrij

van ijdelheid." En „ de flaapwandelende (magnetisch
flapende) heeft alleen de vermogens van den werken
den mensch; maar deze vermogens zijn veel vrijer,
veel uitgebreider, veel fijner en juist daarom meer ge„
fchikt , om hem te verbijfteren, wanneer hij de gren
zen overfchreedt, binnen welke de ftof zijner oordeel
velling moet beperkt zijn/*

T I E N D E

B R I E F .

Xs deze bedenking van mijne fcherp denkende, fijn ge
voelende, juistoordeelendeVriendin herkomftig? Hoe,
zij zou door het dierlijk magnetismus ligtelijk tot het
oude bijgeloof worden teruggebragt, en verleid kunnen
worden, om aan fpoken, voorloopen, geestverschij
ningen en andere herfenfchimmen der duistere eeuwen
te gelooven? — Neen, Vriendin! deze gedachte is
^eker in eenen fomberen avond, in eene zwaarmoe
dige

geestsgefteldheid,

bij eene

kwalijk

gefielde

fpijsvertering uwe pen ontvallen. Onmogelijk kan zij in
een helder oogenblik, bij verftandig denken in U zijn
opgekomen.

Ik fchaam mij bijna, na het reeds ge*

fchrevciie over het dierlijk magnetismus, mij hierbij
nog op te houden; maar ik hoor deze taal zoo dik
wijls; zoo dikwijls leiden, anders opgeklaarde perfonen,

M A G N E T I S M ü S.

41

nen, wanneer zij de verfchijnfelen van het magnetismus
bij mij zagen, eene gelijke verklaring af, dat ik misichien te veel van mij zeiven zou uitgaan, zoo ik dit,
als geene wederlegging waardig, wilde befcbouwen.
De vrees, die gij en velen niet U gemeen hebben,
dat het magnetismus verfchijnfelen zou bevestigen, die
door den verftandigen ten allen tijde fteeds te regt, als
uit bijgeloof en eene ontftelde verbeelding te zijn voort
gevloeid , aangemerkte werden, moet zich op de vol
gende Helling gronden: Men kan anders flapen, dan
gewoonlijk; op eene andere wijze hoeren, op eena
andere wijze indrukken ontvangen, en gewaarwordin
gen verkrijgen, dan door de gewone zintuigen ; er kan
een hooger en fijner gevoel, dan gewoonlijk, bij den
mensch plaats hebben: derhalve kunnen er voorloopen,
fpooken en geestenverfchijningen zijn. — Ei lieve! zeg
mij eens, is dit gevolgwettiger, dan het volgende (om
tot mijne vroeger gegevene gelijkenis te komen): nu
mijn knecht den vreemdeling niet meer aandient, maar
de meid; nu men ook door kelder en keuken tot mij
kan komen, en niet flechts langs den buitentrap; zal
ik elk oogenblik voor vreemde bezoeken blootftaan, ja
ligtelijk door roovers en moordenaars overvallen wor
den P — En waarlijk, nog veel wettiger zou deze ge
volgtrekking zijn, dan die van het magnetismus tot
geestenverfchijningen»
Is U uit alles niet genoegzaam 'gebleken, dat het
magnetismus een natuurverfchijnfel, eene Hoffelijke wer
king is? En wat geregtigt U dan, om van dit ééne
verfchijnfel, van deze bijzondere natuurwerking meer
C5
tot
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tot geestenverfchijiiingen en andere beuzelarijen van liet
bijgeloof te besluiten, dan uit alle andere?

De doo-

ve, die liet gehoor ontvangt, zou dan regt nebben,
om te vreezen , verfchrikkelijke toovergelniden te zul
len hooren; de blinde, die liet gezigt verkrijgt, mogt
dan befluiien:. „ O! nu ik indrukken ontvang, die
ik nimmer gehad heb, nu ik duizenden van zaken ont
waar word, die ik te voren nimmer geweten heb; zal
ik van ailes indrukken en gewaarwordingen kunnen
verkrijgen, zal ik alles kunnen te weten komen, ea
wie weet, welke ijsfeüjke verfchijnfeleirmoeten zien!**—
Het magnetismus heeft ons met een zintuig meer be
kend gemaakt, het heeft ons nog eenen toegang tot
onze ziel,aangewezen, dien wij tevoren niet kenden;
maar welke betrekking, welk verband heeft dit met
voorloopen*'en geestverfchijningen ? — ,, Die gevoelige
zeimwftof, die door middel der geleidende zenuwen
op ons w^erkt, is zoo fijn, zoo ver verbreid !" — Is de
warmteftof, de electriekeftof, is het licht minder fijn,
minder uitgebreid? waarom hebben deze geene fpookgefchiedenisfen bevestigd? — ,, Die zenuwftof is aan
den menfchelijken wil onderworpen.'* — Dit is zij,
ook wanneer gij eenen ftoel verzet; derhalve kunt gij
ook bergen verzetten; ook wanneer gij uwe voeten be
weegt om te gaan; dus kunt gij ook, zoo gij flechts
wilt, vliegen l Eene juiste gevolgtrekking, niet waar ? ~
Men kan er toch zijn eigen inwendig geftel door
zien, zelfs inwendig andere menfchen; men kan er op
zoo verren afftand door zien!"

Toegeftemd, maar

ziet men dan fpooken en geesten?
„ De
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„ D e gemagnetifeerd gapende onderfcheidt en ge*
voelt veel, ? t welk wij toch tiiet voor (loffelijk kunnen
houden, zoo als deugdzame van ondeugende 'tnen*
fl-hen." — Zag dan IAVATER geesten, wanneer hij uit
de gelaatstrekken van den mensch deszelfs zedelijk kavakter opmaakte ?— Gij behoeft niet magnetisch teflapen, om de deugd van eenen JOANNES, de Hiood^
lieid van eencn' JUDAS te zien i geen rwonder dus ,
dat een veel fijner gevoel , een veel fcherper waarne*men niet Hechts bij een oppervlakkig aanfchotnven,
maar bij een geheel inwendig doorzien zoo veel meer
vermag.
Dan, laat mij liever het tegendeel aantoonen , —
aantoonen, hoe het magnetismus over eene reeks van
verfchijnfelen een licht heeft ontdoken^ 't welk den
na.cht verdrijft, waarin het bijgeloof leeft; hetwelk de
duifternis verdwijnen doet, waarin fpooken en geesten
waren.
Vele eeuwen heeft men zich in de grootfte verle
genheid bevonden omtrent eene reeks van gebeurtenisJen, of verhalen ten minfte, zonder te weten, of zij
al, dan niet geloofd moesten worden; eri durfde men
met een enkel magtwoord niet fteeds de waarheid be
twisten, men nam dan zijne toevlugt tot de ftrijdigfte
en ongerijmdfte verklaringen, die juist' door het ftrijdige en ongerijmde ^voedzel aan het biigeloof gaven#
Voorbeelden hiervan zou ik ligt kunnen bijbrengen uit
de Encyclopedie

9

art. Somnambule, uit het beroemde

weik van IIENNINGS over Geesten en Geestenzieners;
en, om anderen voorbij te gaan, zelfs uit de gefchiede-

nis
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nis der Egyptenarqi, der Grieken en Romeinen.
Doch onze eenvoudige briefvvisfeiing zou tot geleerde
onderhandelingen overflaan, en dit is noch uw wensch,
noch mijn doel. Het zij dus genoeg, van eenigen dier
verfchijnfelen te fpreken, om U het licht te doen eer
biedigen, 't welk het dierlijk magnetismus heeft aangebragt.
Beroemde reizigers berigten ons wel , bij voorbeeld
c o o K , dat fommige onbefchaafde volken door wrij
vingen geneeskrachten voortbrengen; doch minder ver»
wondering verwekte deze te weinig overwogene wer
king, dan die van den Ierlandfchen edelman VALENTIN GREATRAKES, die wegens de genezingen,
welke iuj alzoo aanbragt, ingevolge der onderfcheidene
denkwijze der menfchen, voor een toovenaar, bedrie
ger, of een wonderdoener en Aportel gehouden werd. In
1666 gaf men de befchrijving van die verbazende be
werkingen uit, dus in eenen tijd, waarin het bijge
loof uit zulke verfchijnfe'en voedfel trok.
Hoe veel ontkende niet het ongeloof! hoe veel fchreef
niet het bijbeloof aan bovennatuurlijke werkingen toe,,
hetwelk nu door het dierlijk magnetistnus bevestigd, en
tot de rij der wel treffende, doch niet te min verklaar
bare natuurverfchijnfelen

teruggebragt geworden is!

Aan buitengewone fijne aandoeningen geloofde men
niet, of men verbond er de ongerijmdfie begrippen,
werkingen eens denkbeeldigen duivels mede; en dus
loochende de meer opgeklaarde verfchijnfelen, die hij
niet doorzien of verklaren kon , terwijl de minder opge-
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geklaarde dezelve ten bewijze der meest bijgeloovige
begrippen aanvoerde.
De ééne lachte, wanneer hij van fijmpathie en anti
pathie hoorde fpreken, en verhief zich in ftouten waan
boven de vermeende Volksvooroordeelen; terwijl de an
dere zelfs op den klank dier woorden zich al den in
vloed en alle de werking der geesten vertegenwoordig
de. De ééne bezong de onbegrijpelijke bijgeloovigheid
des dwazen, die aanfchattengravers vertrouwenfchonk,
in bitteren icherts; de andere fidderde op de gedachte
van een gefloten verbond met den duivel» Zoo was
de altijd herfenfehimtnige wigchelroede nu een voor
werp van verfchrikkelijke duivelskunst, dan van heili
gen eerbied, dan van ftoute befpotting. Met één
woord: men geloofde te weinig of te veel, en daar
gij den beroemden STUART niet zult tegenfpreken,
wanneer hij zegt, dat bijzonder in dezen de uiterfleil
zich aanfluiten; zoo zal ook elk ongelojf bij U den
grondflag tot bijgeloof wezen.
Ik wilde ook wel van de zoo lang waargenomene,
nimmer wederfprokene, en tot aan de ontdekking van
het dierlijk magnetismus onverklaarbare, ten minde
zeer verkeerd verklaarde gefchiedenisfen der flaapwandelaren fpreken; maar gelijk de menigte der zwevende
vogelen den arend verbijftert, die gierig eene prooi
verlangt, waarom hij niet éénen treffen kan; zoo
verbijstert mij de menigte der voorbeelden, om één te
kunne ï uitkiezen. Doch waartoe is ook dit noodig ? —
neem zelve e e n s w e d e r h e t derde (lukje v a n H E N N i N G S
$ver de droomen en flaapwandelaren in handen, of fla

den
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den Ari£*van den Heer U N Z E R op in ondcficiieidene
vertogen; en gij vindt overvloedige voorbeelden, die
opgeven, hoe een geleerd boekdrukker in den flaap
een Grieksch proefblad mzaef en verbeterde; hoe een
Apotheker volgens de recepten de dranken gereedmaak*
te; een ander treffende verfen fteldej een ander ge*
woon hulsfelyk Werk verrigtte. Doch lees dit alles zel
ve ; lees zelve 7 hoe er onder de f laapwandelaars ge
weest zijn, die voorgaande gebeurtenisfen verhaalden,
toekomende voorvallen opgaven , en, tot aller verwon
dering voor die tijden, met de maag lazen; — hoe zij
dus flapende werkten, hoorden, zagen, en zelfs met
een treffend fijn gevoel en fchcrp oordeel onderfcheidden; en denk dan hierbij aan het gevoelen hierover van
de fchranderfte Mannen van dien tijd: hoe b. v. een
üNZER zegt: ,, lieden, die droomende waken, — is
tlat geene tegenflrijdigheid? .... Dit is hier inderdaad
het geval. Dit is het wonder, 't welk voor alle boveiv
natuurkundigen altlid een fteen dés aanfloots geweekt
is. Alles in den flaap te verrigten, wat mert wakende
zou kunnen doen? dingen uit te voeren< die men wa
kende niet zou durven, en zelfs niet zou kunnen
doen? en van dit alles zich zelveu niets bewust te
•zijn? niet te kunnen gelooven, dat men het gedaati
heeft, voor dat men hiervan door de aanhoudende ver
zekeringen van onwraakbare ooggetuigen 5 of door an
dere onWederfprekelijke blijken overtuigd wordt? —
Onbegrijpelijke ftrijdigheden !" En op eene andere
plaats. ,, Het wonderbaarse bij de nachtwandelaars
is, dat zij geiurende den tijd, dat de uiterlijke zintui-
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gen flapen, de naauwkeurigfle gewaarwordingen fctojnen tc
ontvangen, en de ziel het gemis der zintuigen op eeue on
begrijpelijke wijze fchijnt te vervullen. Uit de vrijwillige
beweging dier flapende menichen immers fchijnt te blij*
ken, dat zij zonder oogen zien, zonder ooren hooren,
en alles, waartoe zi) anders de zintuigen noodig heb
ben , zonder her geringde gebruik derzelven volvoeren
kunnen. Hiervan leest men verbazende dingen.'Lees
dit gevoelen, zeg ik, en ik behoef geen bewijs meer,
dat het dierlijk magnetismus , in ftede van bijgeloof te
bevorderen, juist die verfchijnfelen zoo bevredigend
verklaart uit natuurlijke oorzaken, die te voren als bo
vennatuurlijk befchouwd werden, en daardoor aan het
bijgeloof zoo veel voedfel gaven.
Wat is dit natuurlijk fomnambulismus anders, wat
anders deze werkende Caap, dan hetgeen thans door
het dierlijk magnetismus volbragt wordt? Bij het
eerfte onderdrukt eene bijzondere ziekelijke gedeldheid
het herfenftellel, en geeft het zenuwknoopenftelfel
lieerfchnppij; bij het laatfie wordt dit door den magnetifeur volbragf. Beide leveren in dezen volmaakt ge
lijke verfchijnfclen op. Neem nu eens weder uwen
HËNNINGS over Geesten en Geestenzieners 9 en bij
zonder over de drootnen en jlaapvtandelaars in handen ,
en gij ftaat verwonderd over de gedwongene verkla
ring, welke in dien tijd de verftandigften gaven, en
over de zoo gemakkelijke oplosfingen, die wij met en
door het dierlijk magnetismus verkregen hebben.

ELF-
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Ik heb op uwen laatften onderfcheidene aanmerkin
gen , welke voor te dragen, de pligt onzer vriendfchap
vordert. Dat gij noch de verfchijnfelen van het dier
lijk magnetismus loochent, noch dezelve als onbegrij
pelijke, bovennatuurlijke wonderwerken befchouwt,
maar thans in de rij der natuurkrachten en werkingen
plaatst, kan mij niet verwonderen, daar mijne brieven
juist ter bereiking van dat doel zouden (trekken. Ook
kan ik U geen ongelijk geven, wanneer gij vraagt:
,, hoe hebben toch verftandige Mannen, — Mannen, die
alles lezen en onderzoeken, en dus, behalve andere
hiertoe betrekkelijke, de gefchiedenis der flaapwandelaren kenden, zich met zoo veel ftoutheid tegen het
dierlijk magnetismus kunnen verzetten, zoo ftellig het
zelve kunnen loochenen, hetzelve zoo geheel onver
klaarbaar kunnen houden?" — daar de waarheid mij
gebiedt te belijden, dat het befluit uit onwetendheid
tot ongeloof fteeds is opgemaakt. De verontfchuldigingen toch, dat de fluijer des bijgeloofs en der geheim
zinnigheid wantrouwen en ongeloof moest veroorza
ken , zal voor den zelfdenkenden onderzoeker der
waarheid beleedigend zijn; dus zou deze verontfchuldiging mij zeker geenen dank doen behalen.
Doeh
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Doch gij gaat niet te min aan den anderen kant te
ver, zoo wel met de verfchijnfelen van het dierlijk
magnetismus (laat bet mij vrij uit zeggen) met geene
genoegzame bewondering meer te befchou'wen, als met
de werking niet verheven, niet bijzonder gewigtig ea
belangrijk genoeg te keuren»
Het dierlijk magneiismus is eene Natuurkracht, —>
eene Natuurwerking3 zoo als er meer, zoo als er vete
zijn; maar zal dan die doemwaardige onverfchilligheïd
en onaandoenlijkheid, de bij de gewone Natuurverfchijnfelen plaats vindt, terftond tot het magnetismus
worden overgebragt, omdat het in den kring der Na*
tutirwerkingen is opgenomen? Zal die achtelooze oaverfehiïïigheid bij den redelijken mensch immer verontfchuldigdkunnen worden, hoe gewoon ook de verfchijafelen mogen zijn? Moet het magnetismus ophouden*
onze diepe bewondering te verdienen, omdat het
eene Natuurwerking is ?— O ! ik frelijd U openharög*
dat elke Natuurkracht, wanneer ik er bepaaldelijk over
denk, mij met heiligen eerbied en diepe bewondering
voor den Almagtigen vervult/ Hierin is zelfs niets
groot of klein, niets zeldzaam of gewoon; en dat een
Steen naar beneden valt, is even onbegr^pefijk in ftelEge oorzaak, als de vaste loop der hemelligchamen,—
als de verfchijnfelen der electriciteit, des zeilfteens,
4es dierlijken magnetismus, der werking van ziel en
ligchaam op elkander» Van deze en zoo vele andere
dagelijkfche verfchijnfelen meer moet de fchranderffce
nog belijden, dat de grondkrachten buiten de grenzen
van zijn kenvermogen liggen. Heb ik das getracht*
EERSTE STUKJE.
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het dierlijk inagnetismus te verklaren, die verklaring
ftaat met alle anderen in de Natuurkunde gelijk, en
nimmer moet zij eene (trekking hebben , om niet fteeds
dat verfchijnfel met ftille bewondering te aanfchouwen.
Dit ook heefc plaats bij de meest gewone, bij,de al
tijd gekende verfchijnfelen, wanneer men God niet ver
geet, terwijl men zijn werk aanfchouwt.
„ Wie kan begrijpen, (zegtde beroemde D E L U C ) ,
„ dat een ligchaam kan werken, waar het.niet is? —
„ Twee ftofdeelen zijn van elkander verwijderd, en
„ zonder allerhoffelijke verbinding; en toch beweegt
„ zich het ééne om het andere. En zonder dat beiden iets'Wedervaart, zal zich het ééne viermaal zoo
5 , fnel bewegen, wanneer het aan het andere eens zoo
Welk eene tooverkracht mag dit
5> nabij gekomen is.
veroorzaken?
De Aarde en de Maan werken,
„ als door het toovervvoord van zwaarte, op elkande„ ren. Zelfs; wanneer de ftof verftand had, en naar
„ beweegredenen werkte, moest men nog boden aan„ nemen, door welkp zij van de tegenwoordigheid van
„ andere ligchamen, van hunnen ftoffelijken inhoud,
,, plaatfing en afiland onderrigting verkreeg, eer zij
„ zich daarnaar zou kunnen rigten."
Zoo fpreekt die edele man*over het alledaagfche ver-,
fchijnfel van de aantrekking der ligchamen en de bewe
ging der hemelbollen. — Eene gelijkfoortïge getuigenis
moet van duizend ,verféhijnfelen, die wij gewoon zijn
met namen,-t. w. zwaarte, aantrekking, verwantfchap, zamen'iang, inftinct, harmonie, — te verkla
ren, worden afgelejd; deze moeten zij afleggen, die
het
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het lticnfchelijk ligchaam en den menfchelijken geest
onderzoeken, wanneer zij van beider werkingen fpreken. v
Elk is begeerig te weten, waarom'zijn arm of
„ voet op bet oogenblik zich beweegt, zoo ras in de
„ ziel het denkbeeld ontfiaat, om dien te bewegen.
,, Wat vermogen -heeft dit denkbeeld op de (pieren ,
waardoor de arm of de voet bewogen wordt? Ver„ oor£aakt het eenen invloed der levensgeesten op de»
,, ze deelen? Zoo ja, dan ontftaat op nieuw de Vraag:
,, hoe kunnen de denkbeelden de levensgeesten naar
„ eene zekere plaats verzenden ? Wat zijn de denk„ beelden? Hoe werken zij op de levensgeesten?
„ Hoe en in welk deel is de eerde en ooifpronkelijke
werking der ziel op het ligchaam ? Hoe gefchiedt
„ bare werking? Iloe werkt het ligchaam op de ziel
,, terug? Door wat weg ontvangt de ziel de denk,, beelden van het licht, van het geluid, van zoet en
,, zuur, van hard en week, zoodra het licht onze
,, oogen, de trillende lucht onze ooren, de ontbonde,, ne zouten onze tong, en de ligchamen onze huid
„ aandoen? Bewegen zich bij het gevoel of bij de
„ gewaarwording de levensgeesten rugwaarts van de
„ oppervlakte van ons ligchaam naar de zitplaats der
3, ziel? Goed; maar hoe wordt dan door dezelve 9
,, als zij daar gekomen zijn, de ziel aangedaan? Hoe
wordt zij door deze aandoening de flerkte der gebo,, gene lichtftralen ontwaar? of de fnelle beweging der
,, luchtdeeltjes?" — Zie daar de bevestiging uit ons
welven genomen, — uit een verfchijnfei renomen,
D 3
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welk van A D A M tot aan ous beftaan heeft, en dal

niet tegengaande zoo vele onderzoekingen, nkttegen^
ftaande 200 vele wijsgeerige hypothefen , niettegenftaande het tot ons eigen ik behoort, ons in grondoorzaak
mg geheel onbekend is.

Tot deze en andere dage-

lijkfche verfchijnfelen, tot deze en andere getuigenisfen zou ik hen kunnen verwijzen, die eene verklaring
van het dierlijk magnetismus verlangen, welke niet
eene enkele vraag meer gedoogen zou. — Hoe weinig
denken deze na over het geen zij dagelijks voor oogen
lubben!
Heb ik dus getracht, het dierlijk magnetismus als
Natuurverfchijnfel te doen kennen, het blijft dan reeds
daardoor deelen in al het wonderbare, in al het onbe
grijpelijke , Y welk in de eerfte grondkrachten gelegen
is; doch het heeft buiten dien iets heiligs en eerbiedwekkeuds, en overtreft alzoo grootelijks vele andere
onbegrijpelijke ve> ichijnfcleii.
Beide en oorzaak en-uitwerking zou ik heilig,"zou
ik eerbiedwekkend durven noemen.

F ene kracht, een

geneesmiddel, 't welk op geheel het organisch geflei
den grootflen invloed heeft, wordt door elk verftandig
ïiiensch zoo niet met eenen zekeren eerbied, altijdnogtans met bedaclufaamheid en ernst befchouwd; 't welk
$lle ligtzinnigc aanwending of gebruik verre verwijderd
houdt. Maar waar is eene kracht, die de gehccle be
werktuiging zoo diep aantast, en in ftaat is, om het
verborgenfte Ieren des zenuwgeftels, ja zelfs de ziel
van den mensch aan te doen, en uit hare gewone be
trekkingen te rukken 5 als het dierlijk magnetismus?
Hier
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Hier werkt geene grove ftof, hier worden gecne enkeJe deelen, als bij vele geneesmiddelen *, aangedaan ;
hier oefent met eene bloot werktuigelijke kracht eenen
iitóïiiaar werktuigelijk vermogen geëvenredigden invloed
uit* Het phyfifche en psychifche, ligchaam en /iel,
moeten hier in "kracht zijn; beider vermogens moeten
werken, beider gezonde en edele gefteldheid wordt er
dus vereischt. Wie zou iigtzinnig genoeg wezen, om
zijn leven en zijne gezondheid te wagen aan de be
proeving van de kracht der geneesmiddelen, die eene
onervarene hand mogt aanbieden? — en het dierlijk
iï$ignetismiis,, 't welk op de ecrfle levenskrachten werkt >
ft welk den geheelen mensch aandoet, zou onacht
zaam, zou ligtzinnig aangewend worden! —Gij wacht
U voor den onreinen, gij fchuwt den dampkring van
hen, die aan befmettelijke ziekten lijden; en dat, wat
den geheelen mensch aandoet, wat met den geest,
met het ligchaam, —hoe zal ik het uitdrukten? — met
ons geheele wezen in verband gehragt wordt, waarbij
gij en ik vervallen, waarbij gij en ik in elkander vloeijen, en zich als in één weze?ft vereenigen, zou niet
de kieschte onderfcheiding, zou niet de voorzigtigfte
keuze vorderen? ~ Vriendin! ik behoef U hierop
fiechts te herinneren, om mij verzekerd te houden, dat
gij nooit van dit middel gebruik zult maken, dan op
raad en aanbeveling van den kundigen Geneesheer; dat
gij nooit het dierlijk magnetismus als eene werktuigelij
ke kracht, die fiechts handen vordert, zult befchouwen; ipaar dat gij daarbij edelheid van den geheelen
mensch naar ziel en ligchaam zult vorderen#
D 3
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Wat de uitwerking, wat de verfchijnfelen van het
dierlijk magnetismus betreft, zoo durf ik veilig -zeg
gen : kom en zieen uw geest is te hoog geftemd,
om zelfs eenige onverfchilligheid, ik laat ftaan ligt*
vinnigheid, te gedoogen. Gewoonte, ja, wïscht alIèngskens alle de indrukken van bewondering en eer
bied uit 9 en alleen daardoor zou het ook mogelijk
zijn, de verfchijnfelen van het dierlijk magnetismus
onverfchiiiig en onaandoenlijk te aanfehouwen. Doeh
ook eene langdurige gewoonte zal dit alleen vermogen;
maanden zijn niet genoegzaam, en. of het wel jareïi
kunnen doen, durf ik nog niet beflisfen. Is een'ge
vestigd oog, met bepaalden wil, in (laat, om ziel eri
ligchaatn uit derzelver gewone betrekkingen te rukken ,
en aaufehouw ik al zoo den diep flapeiiden in den voor
weïpige oogenblikken handelenden fliensch; bet verhei
vene van dat wezen, 't welk God naar zijn beeld ge~
fchapen heeft, vertegenwoordigt zich voor mijnen geest.
Bedaardheid, ftille rust, kalme tevredenheid zijn zoo
eerbiedwekkend in eiken trek van het gelaat te lezen,
èn hoe ook het gewone verband met de buitenwereld
verbroken moge'wezen, en noch'het oog ziet, noch
het oor hoort, en een fchijndoode het voorwerp on
zer zorge en welwillende behandeling fcliijnt te zijn;
echter is de geest werkzaam, werkzaam in zich zei
ven en werkzaam naar gewaarwordingen, die nu op
eene geheel andere wijze worden aangebragt. Wij
fpreken, als of wij de fchimmen uit het doodenrijk
willen doen opkomen; wij hooren onze vragey beant
woorden, als of de geesten met ons fpraken. — O
diep*
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diepten! wie der fcliranderfte onderzoekeren van den
menseh kan u peilen ?
den

Dan, zijn wij in de kennis van

menseh zoo veel dieper gedaald, is zoo veel

thans opgehelderd, wat te voren zoo duister was;
welligt geleidt ons het dierlijk magnetismus met hel
der licht tot meerdere verborgenheden van 's menfchen
geest, deszelfs. krachten en werkingen. Immers zoo wij
mogen hopen, eens de nu nog zoo duistere diepten
van den geest te peilen, 't zal dan door het dierlijk
magnetismus zijn» ~
Ook op d^zen flapend wakenden, rustend werken
den, levendig dooden ftaat volgt wel ras eene wederoptredihg in den gewonen kring des levens; doch
met herftelde krachten, met vernieuwde vermogens,
met vrolijker' geest en blijdere gewaarwordingen. Zoo
flaapt misfchien ook de 'menseh den doodtlaap; dan
ook zal zijn geest, doch nu van alle grove (tof ont
daan , blijven werken; — ook misfchien nog door eene
fijne ftof

in -verband kunnen zijn met de wereld,

waarmede anders gene zigtbare betrekking meer te
genwoordig is.

Zoo zal welïigt ook de ontwa

king in den jongden dag, de opftanding ten eeuwigen
leven zijn, wanneer het fterfelijke' het onfterfelijke,
het vergankelijke het onvergankelijke zal hebben aan
gedaan. —.

EINDE VAN HET EERSTE STUKJE*
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Ik was eerst voornemens, een kort verflag van mijne magne-,,
tifche behandeling hier te laten volgen; doch, behalve o«i tó*
dere redenen, heb ik er ook van afgezien 9 ömdat die behaildé*
lnrg* nog fteeds voortgezet wordt, en dus het berigt daarvan ba*
volledig had moeten zijn.
Daar er zich meer dan ééne merkwaardigheid bij dezelve
heeft opgedaan, en aanvankelijk het doel van genezing zoo tref
fend bereikt wordt, zai men de bekendmaking in het vervolg
mogen verwachten.

