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Naast de vanzelfsprekende relatie tussen het verlichtingsdenken -
gegrondvest door Bacon, Descartes, Leibniz en Newton - en de
natuurwetenschap, is er rond de eeuwwende 1800 ook sprake van een
heel andere ontwikkeling: de invloed van de romantische natuur-
filosofie, afkomstig van hoofdzakelijk Goethe en Schelling.
In zijn Farbenlehre trekt Goethe fel van leer tegen Newtons Opticks,
waarin laatstgenoemde beschrijft hoe hij wit licht met behulp van een
prisma in verschillende kleuren uit elkaar trekt:

Het is dit zogenaamde experimentum crucis, waarbij de
onderzoeker de natuur op de pijnbank spande, om haar to
dwingen datgene to bekennen wat hij van to voren bij zichzelf
vastgesteld had.

Tegenover Newtons atomistische determinisme stelt Goethe een dyna-
mische, organistische opvatting van de natuur.
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De invloed van de romantische Naturphilosophie op de
Duitse natuurwetenschappen
H.A.M. Snelders

Inleiding

Het tijdperk van het romantisch natuuronderzoek, dat zich in Duitsland
afspeelde tussen de publikatie van Schellings Ideen zu einer Philosophie
der Natur (1797), de dood van Hegel (1831) en de Kosmosvorlesungen van
Alexander von Humboldt in Berlijn (1827-1828), is een op zich zelf
staande periode in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Tegen
het eind van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw
stonden de natuurwetenschappen in Duitsland sterk onder invloed van de
romantiek en Naturphilosophie. Het ontstaan van de romantische bewe-
ging hing nauw samen met de politieke en sociale veranderingen in het
Duitse rijk, dat destijds verdeeld was in een groot aantal kleine staten,
geregeerd door meer dan 300 absolute heersers en ongeveer 1500 half-
souvereinen. Dat deze staten en staatjes toch een samenhang vertoonden
was vooral to danken aan de gemeenschappelijke taal, waardoor ook
Oostenrijk, grote delen van Zwitserland en een aantal randstaten gees-
telijk sterk waren verbonden met het Duitse rijk.

Toen de Franse revolutie aan het eind van de achttiende eeuw een nieuw
tijdperk in Europa inluidde, uitte zich dat in het versplinterende
Duitsland niet op eenzelfde wijze als in Frankrijk. In het Duitse rijk
werden de nieuwe idealen en opvattingen verwerkt en opgenomen in de
wereld van het dichten en denken, waardoor zich in het verloop van
enige tientallen jaren een geheel nieuwe Duitse literatuur, wijsbegeerte,
natuuronderzoek, filologie, geschiedschrijving en schilderkunst ontwik-
kelde. Men keek daarbij vooral terug naar de Middeleeuwen, waarmee
men zich het meest verwant voelde. Men beoefende de historische studies
om het verleden to gebruiken voor het oplossen van de vraagstukken van
het heden.
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Als wereld- en levensbeschouwing omvatte de romantische beweging de
gehele mens, vandaar dat ze zoveel aspecten vertoont en in feite niet
onder een noemer is to brengen. Er was geen sprake van een systema-
tische, in zich gesloten school, ze verkondigde zelfs geen nieuwe opvat-
tingen. In alle tijden immers zijn dergelijke romantische stromingen to
vinden.

De tegenstelling tussen de achttiende-eeuwse Aufkl irung en de roman-
tiek op het gebied van de natuurwetenschappen blijkt al direct uit de
opvattingen over de natuurverschijnselen: de newtoniaanse atomistische
verklaring van alle natuurverschijnselen werd verdrongen door een dyna-
mische en organistische verklaringsmogelijkheid.

De romantische natuurwetenschapsbeoefenaar zag de wereld als een le-
vend geheel. Hij wilde het gehele gebied van de menselijke kennis, met
name alle natuurverschijnselen, onder een noemer brengen. Hij ging
daartoe uit van de eenheid van alle natuurkrachten en maakte gebruik
van de polariteitsidee en dikwijls to vergaande analogieen, waarbij hij
zich vaak meer liet lijden door zijn gevoel dan door het kritische ver-
stand. Maar ondanks een vaagheid van uitdrukken wilde hij de natuur
niet zuiver verstandelijk deduceren uit a priori vaststaande grondslagen.
Geleerden als Ritter, Oersted, Von Arnim en Schweigger, alsmede Goethe
en A. von Humboldt, lieten zich in hun natuurwetenschappelijk werk
leiden door romantische denkbeelden. Bij hen allen vinden we een ver-
menging van natuurwetenschap en aan het 'innere Gef{ihl' ontleende
interpretaties, hoewel deze vrijwel geen invloed hadden op de resultaten
van hun wetenschappelijk werk. Ze waren met name geinteresseerd in
sterrenkunde en in de mysteries van onze eigen aarde, niet alleen de
buitenkant, maar vooral het inwendige ervan. Daar waren onbekende
schatten to vinden! Mijnbouwkunde en disciplines als geologie en minera-
logie oefenden op de romantische natuurwetenschapper een bijna ma-
gische aantrekkingskracht uit. Veel romantici, zoals Novalis, Steffens,
Von Baader en Schubert hadden aan de beroemde mijnbouwschool in
Freiberg gestudeerd.

Romantische Naturphilosophie

De invloed van de romantiek op de natuurwetenschappen is moeilijk
precies aan to geven. Zoals speculatie vrucht droeg in praktische ontdek-
kingen, zo moedigden praktische ontdekkingen zuivere speculatie aan.
Het blijkt nauwelijks mogelijk empirische wetenschappers en romantici
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duidelijk en consequent van elkaar to onderscheiden. De meeste geleerden
uit die tijd namen opvattingen aan die gewoonlijk als romantisch warden
omschreven, in het bijzonder die betreffende de eenheid van alle natuur-
krachten. Alleen de school van de Naturphilosophie, die onder invloed
van Schelling en Hegel het experiment ondergeschikt achtte en de waarde
ervan dikwijls ontkende en die alle natuurwetenschap uit a priori specu-
laties probeerde to construeren, omvat een extreme systematisering van
deze opvattingen.

De romantische Naturphilosophen konden uitvoerig gebruik maken van
de toenmalige stand van de natuurwetenschappen. De ontdekking van de
galvanische elektriciteit (Galvani, Volta), de scheikunde van de gassen
(Black, Cavendish, Priestley, Scheele) en de verbrandingstheorie
(Lavoisier) uit de laatste decennia van de achttiende eeuw oefenden een
zeer grote invloed uit op de romantische beweging. Sterk op de voorgrond
stond daarbij het probleem van het levensproces en de eenheid van de
organische en de levenloze natuur. Ook de gedachte aan polariteit in de
gehele natuur treffen we omstreeks 1800 veelvuldig aan, zowel specula-
tief in het chemisch dualisme van Winterl als empirisch gegrond in de
elektrochemische theorie van Berzelius. De romantici meenden polariteit
aan to treffen in de samenstelling van de lucht en het water: lucht bestaat
uit twee gassen, de leven-onderhoudende en de verbranding-veroorza-
kende zuurstof en de tegengestelde eigenschappen bezittende stikstof.
Water, nodig voor alle leven, bestaat uit zuurstof en waterstof welke een
tegengestelde rol spelen in de oxydatie- en de reductieverschijnselen.
Men zag zowel in de anorganische als in de organische wereld tegenstel-
lingen voorkomen. In de anorganische natuur zijn het de positieve en
negatieve elektriciteit, het noord- en zuid-magnetisme, de zuren en
basen, enz.

Polariteit is echter niet alleen aanwezig in galvanische en chemische ver-
schijnselen, maar ook in de organische wereld, in de tegenstelling tussen
plant en dier, man en vrouw, irritabiliteit en sensibiliteit. Deze opvatting
van een polariteit in de gehele natuur kreeg snel een opmerkelijke in-
vloed op de medische wetenschap, in het bijzonder op de aanhangers van
de Schotse arts Brown. Deze ontwikkelde in zijn Elementa Medicinae
(1778), uitgaande van de irritabiliteitstheorie van Von Haller, zijn prik-
kelleer: het leven is geen spontane vanzelf plaatsvindende, maar een door
prikkels gedwongen toestand. Het leven berust op het vermogen van het
organisme om op de inwendige prikkels (spierbeweging, gemoedsaan-
doeningen) en uitwendige (warmte, lucht, voedsel) to reageren. Heeft het

a
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organisme een gemiddelde graad van prikkelbaarheid, dan is het gezond.
Ziekte berust op een afwijking van het evenwicht, hetzij een overmaat
of een tekort aan prikkelbaarheid. Men zag dan ook als taak voor de
medische wetenschap om door toediening van de juiste dosering
'prikkelende' middelen aan het zieke lichaam de irritabiliteit to verhogen
of to verlagen tot de gemiddelde toestand was bereikt. Hoewel Brown zelf
alleen experiment en waarneming als uitgangsbeginselen erkende, leende
zijn theorie zich gemakkelijk tot een speculatieve uitbreiding. Vooral de
Bambergse artsen Roschlaub en Marcus werkten deze theorie in specula-
tieve zin uit; ook de dichter Novalis voelde zich er door aangetrokken.

In de biologie trad het begrip levenskracht sterk op de voorgrond. De
biologen die de levenskracht aannamen, gingen weliswaar niet zo ver als
later Schelling, Oken of Steffens, maar wel zochten ze meer dan verant-
woord was naar analogieen. Blumenbach, antropoloog en vergelijkend
anatoom in Gottingen, kwam uit regeneratieverschijnselen aan lagere
planten en dierlijke organismen, uit genezing van beenbreuken, enz. tot
de aanname dat er een doelbewuste kracht in de natuur werkzaam is.
Deze kracht, nisus formativus, zag hij als de belangrijkste kracht in
voortplanting, voeding en reproduktie. Hij kwam tot zijn beschouwingen
langs experimentele weg; hij scheidde streng de organische van de anor-
ganische natuur en wees de voorstelling van een trapsgewijs opklimmen
en van continuiteit in de natuur af.

De Halle'sche hoogleraar Reil maakte in zijn Von der Lebenskraft (1796)
een onderscheid tussen de door de zintuigen waarneembare materie en de
door zintuigen veroorzaakte voorstellingen. Hij wilde de levenskracht
terugbrengen op chemische reacties, een veel voorkomende opvatting
omstreeks 1795.

Vanaf Kant nam de invloed van de natuurfilosofie op de natuurweten-
schappen steeds meer toe. Schelling en Hegel zorgden voor de grootste
inspiratie en stuwkracht voor de 'echte' Naturphilosophen met hun dik-
wijls ontkennen van de waarde van het experiment. Steffens, Schubert,
Wagner en Oken werden terecht in 1819 door de filosoof en pedagoog
Blasche genoemd als leveranciers van een meetbare bijdrage tot de ont-
wikkeling van de natuurwetenschappen. En andere filosofen als Von
Baader, Schopenhauer, Krause en minder belangrijke figuren als
Eschenmayer en Windischmann beinvloedden eveneens het speculatieve
denken van die tijd. Maar natuurlijk was niet een ieder, die eenheid in
de natuur of polariteit omhelsde, een romantisch natuurwetenschapper.
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De vruchteloze pogingen in die tijd om de stoichiometrische en
affiniteitsverschijnselen met behulp van de klassieke newtoniaanse me-
chanica op to lossen, vormden echter een sterke impuls voor het zoeken
naar verbanden tussen chemie en elektriciteit. Mensen als Oken,
Schelling, Steffens en Novalis probeerden deze Tangs zuiver speculatieve
wegen to zoeken, maar in dezelfde tijd deden geleerden als Davy,
Dobereiner, Berzelius, Ritter en Faraday proeven die min of meer los van
de speculatie stonden.

Romantische natuurwetenschappers

De fysicus Johann Wilhelm Ritter is zonder twijfel een van de meest
fascinerende en typische natuurwetenschappelijke vertegenwoordigers
van de vroege romantiek. Na apothekersleerling en provisor in Liegnitz
to zijn geweest, studeerde hij farmacie en fysica aan de Universiteit van
Jena (1796). In dit middelpunt van de Duitse Fruhromantik was hij be-
vriend met Novalis die hem introduceerde in de kring van de romantici.
Zijn galvanische onderzoekingen maakte hem tot de wetenschappelijke
autoriteit voor de romantici voor wie de galvanische verschijnselen de
mogelijkheid waren de kloof to overbruggen tussen de organische en de
anorganische natuur, tussen chemie en fysica, tussen galvanisme en re-
produktie, waardoor hun ideaal, de eenheid in de natuur, nieuwe steun
vond vanuit de natuurwetenschappen zelf. Op zijn beurt werd Ritter
sterk beinvloed door de romantische opvattingen, waardoor hij steeds
dieper in de meest fantastische speculaties raakte. In Munchen, waar hij
in 1805 lid werd van de Beierse Akademie van Wetenschappen en conser-
vator van de mathematisch-fysische verzamelingen, wendde zijn belang-
stelling zich of van het galvanisme en richtte zich geheel op de zoge-
naamde siderische verschijnselen (dierlijk magnetisme, wichelroede,
siderische slinger, degendraaien).

Ritter verwierf zijn wetenschappelijke reputatie in de jaren 1798 tot 1804
met publikaties waarin uitstekende waarnemingen en ontdekkingen afge-
wisseld worden met de meest vreemde ideeen. Zijn doel was daarbij
"Erfahrungen and unmittelbare Folgerungen aus ihnen" en "keine neue
Hypothesen" to geven. Toch wisselde hij deze wens voortdurend of met
zijn neiging tot speculeren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een brief van 25
juli 1802 aan Oersted waarin hij uitleg geeft van "ein kostliches Gesetz
fur Distanzen der Planeten u. Cometen um die Sonne, u. die Unterschiede
der Umlaufszeiten von Planeten u. Cometen um die Sonne", welke hij
meent to hebben ontdekt en waarin getallenspeculatie de boventoon voert.
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Dit samengaan van speculatie en experiment is to illustreren met Ritters
antwoord op Herschels ontdekking van de infrarode straling (1800). Op
grond van zuivere analogieen meende Ritter dat symmetrie in de natuur
vereist dat ook aan de andere kant van het spectrum van het zonlicht een
onzichtbare straling is en dit leidde tot zijn ontdekking van het ultra-
violette licht (1801) uit de waarneming dat een met zilverchloride aan het
zonlicht blootgesteld stuk papier zwart werd. Hi j zag ook in het spectrum
van het zonlicht een chemische tegenstelling: het licht zelf nam bij hem
een centrale plaats in.

In het bijzonder zocht Ritter altijd in de natuur naar een grote en alge-
mene samenhangende wet tussen de verschillende gebieden van de weten-
schap, zoals tussen galvanisme en chemie, magnetisme en elektriciteit.
Zijn onderzoekingen brachten hem tot de conclusie dat het gehele leven
een galvanisch proces is. En omdat alle natuur een eenheid vormt, moest
het galvanisch beginsel zowel in de anorganische als in de organische
natuur bestaan. Over het algemeen laat het werk van Ritter zien dat hij
in de eerste plaats een experimentator was en geen Naturphilosoph in de
strikte zin van het woord, hoewel hij zijn opvattingen dikwijls in specu-
latief-romantische termen gaf.

De romantische beweging beinvloedde ook sterk het werk van de Deense
fysicus en chemicus Hans Christian Oersted, die vooral bekend is door
zijn ontdekking van de werking van de elektrische stroom op een mag-
neet. Deze ontdekking was een direct gevolg van zijn metafysisch geloof
in de eenheid van alle natuurkrachten. Hij publiceerde zijn vondst in een
klein pamflet getiteld Experimenta circa effectum conflictus electrici in
acum magneticam (1820), dat spoedig vertaald werd in de belangrijkste
Europese talen. Door de elektrische stroom als een 'elektrische Wechsel-
kampf (conflictus) to beschouwen, volgde hij duidelijk de school van
Schelling, hoewel hij met reserve tegenover Schellings Naturphilosophie
stond. Van diens Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) en Von der
Weltseele (1798) zegt Oersted, dat de wijze waarop de schrijver empi-
rische stellingen gebruikt zonder deze voldoende to onderscheiden van a
priori beweringen, veel waarde aan de boeken ontneemt, vooral omdat de
veronderstelde feiten dikwijls volkomen onjuist zijn.

Hoewel Oersteds experimentele werk hem uiteindelijk afwendde van de
echte speculatie, stond in de eerste periode van zijn leven de filosofie op
de voorgrond. De waarde van ieder experiment werd toen vooral bepaald
door de vraag of het met zijn (kantiaanse) wijsgerige ideeen overeen-

14



kwam. Het kantianisme, waarmee Oersted in zijn studie kennis had ge-
maakt, gaf hem een uitstekende achtergrond voor zijn later wetenschap-
peli j k werk waarin hij zich onthield van de toen opkomende natuur-
filosofische speculaties. Zijn kantiaanse periode bracht hem tot het besef
dat voor een natuurwet die absoluut geldig is, een a priori grondslag
noodzakelijk is. In Berlijn (1801-1802) verdiepte Oersted zich intensief
in de werken van Schelling; tijdens een verblijf in Parijs (1802) maakte
hij kennis met de aldaar op hoog peil staande wetenschapsbeoefening.
Toch was de invloed van de speculatieve Duitse geest groter dan die van
de Franse experimentele benadering, niettegenstaande zijn later wat
kritische houding tegenover de Naturphilosophie. Oersted kreeg een ze-
kere voorliefde voor vaag geformuleerde hypothesen, met name wanneer
die gericht waren op de eenheid in de natuur.

In de kring van de Duitse romantici stond Oersted in hoog aanzien. Op
verzoek van Friedrich Schlegel schreef hij voor het romantische tijd-
schrift Europa (1803) een artikel over de toenmalige stand van de natuur-
kunde. In tegenstelling tot velen van zijn tijdgenoten bezat Oersted een
grote en degelijke kennis van de natuurwetenschappen waardoor hij
blijkbaar veel minder ontvankelijk was voor een natuurfilosofische inter-
pretatie ervan. Terwijl Schelling door een zuivere gedachtenconstructie
de natuur beschreef als een zelfontwikkeling van het verstand, ging
Oersted juist tegengesteld to werk door to proberen nieuwe natuurbegrip-
pen to vinden door middel van praktische experimenten.

Een derde voorbeeld van een romantische natuurwetenschapsbeoefenaar
is Johann Salomo Christoph Schweigger, vooral bekend door zijn kristal-
elektrische theorie als alternatief voor de Daltonse atomistiek. Na zijn
studie in oudheidkunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Erlangen,
werd hij privaatdocent in Erlangen, leraar wis- en natuurkunde aan het
Gymnasium van Bayreuth en de Hohere Realschule in Neurenberg en in
1816 hoogleraar chemie en fysica aan de Akademie van Wetenschappen
van Miinchen, vervolgens aan de Universiteit van Erlangen en vanaf 1819
tot zijn dood in 1857 in Halle.

Schweigger geloofde in de antieke mythen niet alleen personificaties van
de natuurkrachten to vinden, maar ook resten van oeroude astronomische
en fysische wijsheid (1821). In de oertijd woonde er volgens hem in
Noord-Azie een yolk met grote astronomische kennis. Hij meende dat het
onmogelijk was, dat een volk belangrijke astronomische kennis bezat
zonder tegelijk ook fysische en chemische kennis. Daarom moeten we de
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sporen van deze 'Naturweisheit' uit de mythologie halen. Deze is niet to
beschouwen als alleen maar een "Gewebe willkuhrlicher durch dichterische
Phantasie erfundener Fabeln"; mythen zijn ontstaan "aus Miflverstand
einer untergegangenen Naturweisheit". Hij probeerde nu aan to tonen, dat
in de mysterien die op het eiland Samothrace werden gevierd, gegevens
over de natuur waren to vinden, die aan ingewijden in' hieroglyphischen
Bildern' werden overgeleverd. Daartoe bestudeerde hij oude afbeeldingen
van de Dioskuren, de tweelingbroeders Castor en Pollux, beiden voorge-
steld met een ster boven het hoofd (tocht van de Argonauten), dikwijls
als jonge ridders bekleed met een snort mantel (de chlamys) en gewapend
met een Tans. In 1823 publiceerde hij Ueber die elektrische Erscheinung,
welche die Allen mit dem Namen Kastor and Pollux bezeichneten.
Schweigger meende dat de oudheid de twee soorten elektriciteit kende,
welke met de namen Castor en Pollux werden aangeduid. In die tijd werd
het'innerste Wesen' van het elektromagnetisme voorgesteld in de mythen
van de 'idaische Daktylen' en in de 'hieroglyphische' voorstellingen van
de Dioskuren. Hij meende verder dat aan de afbeeldingen van de
Dioskuren allerlei ideeen voor fysische onderzoekingen en constructies
van apparaten waren to ontlenen. Een voorbeeld moge zijn opvattingen
toelichten.

In figuur 1 van afbeelding I uit Schweiggers Geschichte des Elektromag-
netismus and der sich ihm anreihenden physikalischen Bildersprache
(1826), zien we twee naakte Dioskuren. Schweigger identificeert Vas
durch die beiden Sterne auf den Hauptern dieser Figuren versinnlichte
Doppel feuer" met elektrische vonken. De beide sterren stellen de beide
elektriciteiten voor en de eronder staande figuren vertegenwoordigen de
"Art der Bewegung dieser Doppel feuers". Beschouwen we figuur 4, dan
volgt daaruit dat de rechter van de twee Kabiren de positieve, de linker
de negatieve elektriciteit voorstelt, immers de eerste figuur beweegt
linksom, de tweede rechtsom, in overeenstemming dus met de elektro-
magnetische verschijnselen, wanneer we aannemen dat de positieve elek-
triciteit overeenkomt met het noord-magnetisme en de negatieve elektri-
citeit met het zuid-magnetisme. Schweigger zag in de dioskurenafbeel-
dingen dus de bekende regel van Ampere voorgesteld.

In figuur 7 zien we in het midden de drie Gratien met een schelp in het
midden. Links en rechts daarvan staan de twee Dioskuren. Volgens
Schweigger moeten we de Dioskuren met de waternymfen, dat wil zeggen
de twee tegengestelde elektriciteiten met water, in verbinding brengen.
Dit werkt hij uit tot een apparaat, waarin de beide elektriciteiten via een

17



bewegende draad in water worden geleid. Op een dergelijke wijze pro-
beerde Schweigger uit afbeeldingen van Dioskuren de fysica van zijn tijd
'af to leiden'. Hij zag ook in de religieuze afbeeldingen van Indiers,
Chinezen en Japanners een verborgen'Naturweisheit'. In 1821 richtte hij
als aandenken aan zijn op een botanische reis vermoorde broer een
"Verein zur Verbreitung von Naturerkenntniss and hoherer sich anreihenden
Wahrheit" op, met als doel de missionarissen en zendelingen behalve een
christelijke leer ook een natuurwetenschappelijke kennis to geven om zo
de verborgen wijsheid in de natuur to ontdekken. Succes heeft zijn stre-
ven echter niet gehad.

Romantici en natuurwetenschappen

De romantics hebben ons een aantal belangrijke schatten nagelaten op het
gebied van de literatuur en van de kunst. De invloed van hun opvattingen
is ook groot geweest op het gebied van de natuurwetenschappen. De
meeste dichters en schrijvers die tot de romantiek worden gerekend had-
den een natuurwetenschappelijke vooropleiding genoten en bezaten daar-
door de basiskennis die tot vruchtbaar natuurwetenschappelijk onderzoek
kon leiden. We denken hier bijvoorbeeld aan romantische randfiguren als
Goethe en aan de dichter en arts Schiller.

Von Arnim heeft zich in zijn jeugd intensief beziggehouden met natuur-
wetenschappelijke studies. De natuurwetenschappelijke belangstelling van
Novalis spreekt uit zijn gehele oeuvre. De toneelschrijver, novellist en
dichter Von Kleist studeerde na een officiersopleiding wiskunde en wijs-
begeerte. De la Motte Fouque, dichter en romanschrijver, wilde na een
studie van de geschriften van Paracelsus, de vier elementen poetisch be-
handelen, hetgeen resulteerde in de Undine (1811). De dichter Von
Chamisso was evenals zij n Peter Schlemihl (1814) natuuronderzoeker. Hij
studeerde natuurwetenschappen in Berlijn, met name botanie, en ging
mee met de expeditie naar de Zuidzee (1815-1818) van de scheepskapi-
tein Von Kotzebue en de Russische graaf Romanzoff. Na zijn terugkeer
werd hij custos van de botanische tuin in Berlijn. De dichter Von Gentz
studeerde in Wenen botanie; Stifter, eveneens in Wenen, rechten, wis-
kunde en natuurwetenschappen.

Ludwig Achim von Arnim, vooral bekend door zijn belletristisch en poe-
tisch werk, waarvan hij het meeste schreef tussen 1809 en 1813 in de
kring van de Berlijnse romantici, was in zijn jeugd bijzonder geinteres-
seerd in de natuurwetenschappen. In 1799 publiceerde hij zijn Versuch
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einer Theorie der elektrischen Erscheinungen waarin hij de elektrische
verschijnselen probeerde to verklaren met de twee grondkrachten zoals
door Kant in de Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft
beschreven. Hij is aanhanger van de dynamische theorie van Kant, maar
is tegen de toen recente filosofische speculaties van Schelling met zijn
analogie tussen elektrische en chemische verschijnselen, hoewel hij des-
ondanks zijn theorieen a priori construeerde. In Von Arnims wetenschap-
pelijke artikelen ontmoeten we een serieus en bekwaam fysicus, die
vooral onder invloed stond van de romantische speculaties van Ritter en
die zijn experimentele resultaten combineerde met vage en dikwijls ver-
warde uiteenzettingen. Merkwaardig is dat Von Arnims wetenschappelijk
werk bijna geheel gescheiden is van zijn literair werk; dit in tegenstelling
tot Novalis. In diens nagelaten fragmenten vinden we een groot aantal
aforismen die betrekking hebben op wiskunde, natuurwetenschappen en
medici jnen. De eenheid van alle natuurkrachten stond voor hem centraal;
het oxydatieproces speelde een belangrijke rol. Net als bij Schelling
waren het de ontdekkingen op het gebied van het galvanisme welke
Novalis brachten tot analogiseren tussen de verschillende natuur-
verschijnselen. Alles bracht hij terug tot chemische processen. Zuurstof
beschouwde hij als de grondstof, de basis voor het delfstoffenrijk, water-
stof van het metaalrijk, koolstof van het planten- en stikstof van het
dierenrijk. Hieruit meende hij vier soorten van chemie en twee soorten
van chemische filosofie to moeten afleiden. Novalis' betekenis ligt echter
in de eerst plaats in zijn invloed op zijn mederomantici.

Evenals Schelling wilde ook Novalis alles klassificeren en systematiseren:
de natuur is een "encyklopddischer, systematischer Index, oder Plan unsers
Geistes". Maar hij was tegen het zoeken naar een dualisme in de natuur,
terwijl ook de polariteitsgedachte kritisch werd bekeken. Bij Novalis
stond de eenheid in de gehele natuur voorop. Deze eenheid in mens en
natuur ging bij hem zo ver, dat hij de laatste niet alleen als een
"Universaltropus, ein symbolisches Bild des Geistes" beschouwde, maar
zich zelfs afvroeg of dieren, planten en stenen ook niet tot de mensheid
behoren. In tegenstelling tot Schellings 'Urduplicitat' (eeuwige polariteit)
nam hij een 'Urinfinitismus' in de natuur aan: eenheid en eeuwige nade-
ring naar het oneindige als overgang naar een andere wereld.

Naturphilosophen

Naast het in het voorgaande besproken romantische natuuronderzoek
komen we de romantische Naturphilosophie tegen, die er overigens niet
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altijd streng van to onderscheiden is. In ieder geval onderscheidt de
romantische Naturphilosophie zich van andere vormen van natuurfiloso-
fie. Deze zijn metafysische natuurbeschouwingen, terwijl de romantische
Naturphilosophie tendeert naar een speculatieve natuurbeschouwing. Ze
is gebaseerd op de wijsgerige stelsels van Schelling en in mindere mate
van Hegel, Von Baader, enz. Van de Duitse wijsgeren oefende Schelling
de grootste invloed uit op de natuurwetenschappen. Hi j was (met Hegel)
zonder twijfel de grootste inspirator van de Naturphilosophie.

I

De Naturphilosophen wilden de natuurwetenschap ondergeschikt maken
aan de filosofie. Uitgaande van de opvatting dat weten en zijn, denken
en werkelijkkheid, identiek zijn, geloofden de Duitse Naturphilosophen
uit de eerste decennia van de negentiende eeuw de natuurwetten langs
zuiver deductieve weg to kunnen afleiden. Het was een speculatief ge-
construeerde filosofie, die, gedeeltelijk in de plaats van, gedeeltelijk als
gelijkberechtigd met de waarneming en de ervaring, als volwaardig mid-
del werd beschouwd om tot inzicht en kennis van de natuur to komen.

Voor Schelling is de natuur het totaal van al het zijnde. Het zijnde is
absolute werkzaamheid en daarom is de natuur alleen to beschouwen als
absolute werkzaamheid. De natuur is dan ook een groot organisme, waar-
in de materie door dynamische processen als magnetisme en elektriciteit
opgevoerd is tot het leven en uiteindelijk tot de geest. In zijn Naturphilo-
sophie staat de eenheid van alle natuurkrachten centraal; alles vindt plaats
door tegenstellingen die zich verhouden als positief en negatief. Materie
oefent invloed uit door aantrekkende en afstotende krachten, magnetisme
door tegengestelde polen, elektriciteit door positieve en negatieve elektri-
citeit en chemische affiniteiten zijn gebaseerd op tegenstellingen in de
verbindingen. Volgens Schelling zijn zowel de afzonderlijke natuurver-
schijnselen als de gehele wereld als systeem alleen to begrijpen uit tegen-
gesteld werkzame krachten, welke tegelijk in eenheid en conflict met
elkaar zijn en welke tot de idee voeren van een organiserend, de wereld
als systeem vormend principe. Heterogeniteit (dualisme) en homogeniteit,
of zoals hij het later noemt dupliciteit en identiteit, zijn de oorspronke-
lijke categorieen van zijn natuurverklaring; ze worden samengevat in het
begrip polariteit.

In zijn Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799) geeft
Schelling een overzicht van zijn natuurfilosofische opvattingen. In de
verschillende materiesoorten zijn de tegengestelde grondkrachten in ver-
schillende verhoudingen aanwezig. De algemene materie (het ruimtevul-
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lende) ontstaat door de samenwerking van drie krachten: afstotende en
aantrekkende en de synthese van beide, die zich als zwaartekracht ver-
toont. De gehele natuur is een eenheid; zowel in de anorganische als in
de organische wereld zijn dezelfde krachten werkzaam. De gehele mate-
rie, het totaal van al het zijnde, wordt gezien als een ontwikkeling in
trappen: in de anorganische wereld zijn in opklimmende volgorde de
trappen de chemische verschijnselen (vertegenwoordigd door het licht),
de elektriciteit en het magnetisme; in de organische natuur (welke zich
op een hogere trap bevindt) zijn het de reproduceerbaarheid, de irritabi-
liteit en de sensibiliteit. In al deze verschijnselen zijn tegenstellingen
werkzaam, welke zich door opheffing verheffen tot een hogere eenheid.
In de organische natuur wordt de plantenwereld vrijwel geheel beheerst
door de reproduktiekracht en de irritabiliteit, de insekten vertegenwoor-
digen vooral de irritabiliteit, de amfibieen weer de strijd tussen de irrita-
biliteit en sensibiliteit, terwijl de zoogdieren met de mens aan het hoofd
de sensibiliteit vertegenwoordigen. Omdat de organismen de natuur in het
klein zijn, moeten de drie krachten ook in de afzonderlijke individuen
zijn aan to wijzen: de reproduktiekracht heerst in de groei en de vege-
tatieve functies, de irritabiliteit in de spierbeweging en de werkzaamheid
van de zenuwen, de sensibiliteit in de functies van de zintuigen en het
verstand.

De belangrijkste vertegenwoordigers van de Schellingse Naturphilosophie
vinden we bi j tweederangsfiguren. Met de opvatting dat het wezen van
de materie uit twee grondkrachten bestaat, was het maar een kleine stap
to geloven dat alle dingen in de natuur, een ziekte niet minder dan een
kristal, op dezelfde polaire manier waren opgebouwd. Leerlingen en aan-
hangers van Schelling, onder wie mensen als Steffens en Oken, ontwik-
kelden een fantastisch spel van analogieen, vergelijkingen en dichterlijke
verklaringen van de natuur en zijn verschijnselen en zij verzetten zich
tegen empirisch onderzoek als basis voor de studie van de natuurweten-
schappen. Voor hen was niet de ervaring de leidraad noch de prikkel een
aanleiding voor wetenschappelijk onderzoek, maar het vrije denken,
zonder rekening to houden met de ervaring. Omdat de menselijke geest
deel van de natuur is en de natuur weerspiegelt, gelijken de wetten van
ons verstand op die van de natuur en kunnen we hopen wetenschappe-
lijke ontdekkingen vanuit onze leunstoel to doen.

Natuurfilosofische interpretaties zijn vooral to vinden in de levens-
wetenschappen, maar we komen ze ook tegen in de fysica, geologie en in
mindere mate chemie. Scheikundigen als Dobereiner, Serturner, Runge
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en Schonbein stonden weliswaar sterk onder invloed van de opvattingen
van Schelling, maar - dank zij hun praktische opleiding buiten de uni-
versiteit - heeft hun chemische kennis er niet of nauwelijks onder gele-
den.

Onder de Naturphilosophen nam Lorenz Oken een vooraanstaande plaats
in, niet alleen omdat hij zijn natuurfilosofische speculaties systematisch
toepaste op het gehele gebied van de natuurwetenschappen, maar ook
door het door hem uitgegeven tijdschrift Isis (dat hij redigeerde tussen
1817 en 1848), een belangrijke bron voor onze kennis van de Natur-
philosophie uit die periode.
Reeds in zijn studiejaren in Freiburg (1802) ontwikkelde Oken een eigen
natuurfilosofisch systeem onafhankelijk van dat van Schelling. Als
pantheist verklaarde hij dat alles wat we zien (gestolde) gedachten zijn
van God. Het denken van God heeft geen begin en Been eind; vandaar
dat ook de wereld geen begin en geen eind heeft.
Okens meest bekende natuurfilosofische werk is zijn driedelige Lehrbuch
der Naturphilosophie (1809-1811). Voor hem is de wetenschap een reeks
van noodzakelijk uit elkaar volgende wetten, welke op een bepaalde
grondregel berusten. Omdat de zekerheid in de wiskunde alleen berust op
het feit dat geen regels erin werkelijk wezenlijk verschillend zijn van
andere regels, meent hij: "Die Naturphilosophie ist nur Wissenschaft, wenn
sie mathematisierbar ist, d.h. der Mathematik gleich gesetzt werden kann."

Hi j probeert nu de idee van het absolute of eeuwige met de hoogste idee
van de wiskunde of haar grondprincipe, de nul, to verklaren. In het getal
ziet hij de sleutel tot de gehele natuur; zoals de wiskunde eenheid is, zo
ook de natuur.
Okens systeem is trichotomisch van opbouw. Omdat het "Prinzip der
Mathematik aus drey Ideen" bestaat, moet het eerste principe, de nul, ook
uit drie delen bestaan. Hetzelfde geldt voor de natuur. De eerste act
daarin is ook actief in drie vormen welke overeenkomen met 0, + en -.
In God vinden we ook de drie beginsels terug (het wezen van God, de
entelechie van God en de vorm van God), evenals in de leer van de eerste
verwerkelijking van het absolute in de grondmaterie (als zwaarte, licht
en warmte).

Ondanks deze zuiver speculatieve uiteenzettingen verwierp Oken, in
tegenstelling tot Schelling en Hegel, de ervaring niet als iets triviaals,
zoals uit zijn werk op het gebied van de vergelijkende zoologie, anato-
mie en fysiologie blijkt. Onder zijn leerlingen vinden we bekende geleer-
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den als de arts en filosoof Carus, de anatoom Burdach, de idealistische
morfologen Schimper en Braun, de Zwitserse natuuronderzoeker Agassiz
en de botanicus Von Nageli. Ook de fysicus Fechner stond in zijn jeugd
onder sterke invloed van Okens ideeen, maar hij zag spoedig in dat men
met speculatie alleen alles kan bewijzen wat men maar wil.

Op het gebied van de geologie was Henrik Steffens een zeer belangrijke
en levenslange volgeling van Schelling en de Naturphilosophie. In zijn
Beytrdge zu innern Naturgeschichte der Erde (1801) formuleerde hij zijn
uitgangspunt: de natuur is de eerste stap naar de geest waaruit hij ont-
wikkeld wordt in een stapsgewijze progressie naar zichzelf. In 1829 pu-
bliceerde hij zijn Polemische Bldtter zur Beforderung der spekulativen
Physik, waarin hij uitvoerige kritieken gaf op de heersende fysische,
chemische, fysiologische en geologische theorieen vanuit "einem specu-
lativen Standpunkt . Evenals Steffens was de arts Gotthilf Heinrich
Schubert een vooraanstaand Naturphilosoph, vooral bekend door zijn
Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens (1806-1821) en de
Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften (1808).

Epiloog

De invloed van de romantiek in het algemeen en de Naturphilosophie in
het bijzonder op de natuurwetenschappen in Duitsland is niet alleen groot
geweest, maar heeft ook lang geduurd (tot 1830-1840). Zelfs geleerden
als Goethe en A. von Humboldt, hoewel tegenstanders van het echte
natuurfilosofische denken, zochten naar eenheid en polariteit in de na-
tuur. Dat de Naturphilosophie zo'n grote invloed uitoefende op de natuur-
wetenschappen uit het begin van de negentiende eeuw was niet alleen een
gevolg van de intrinsieke mogelijkheden die het systeem gaf, maar ook
van het feit dat een aantal van de tegenstanders zich er niet altijd tegen
heeft verzet. De wiskundige Gauss sprak zich vooral in zijn brieven uit
tegen vertegenwoordigers van het Duitse idealisme, maar alleen in zo-
verre ze over wiskundige onderwerpen spraken (met name tegen Hegel
en diens volgelingen). De geoloog Von Buch stond afwijzend tegenover
de Naturphilosophie, maar maakte gebruik van romantische begrippen en
dikwijls van to vergaande analogieen. In 1806 beschreef hij de geolo-
gische wetenschap in zuiver natuurfilosofische termen. Hij sprak over
"die Streit der Krdite" en zag de kristallisatiekracht als de oorzaak dat uit
de ongedifferentieerde bolvorm van de aarde graniet ontstond, waarna
door conflict met de zwaartekracht de gneis wordt verkregen.
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De felste aanvallen op de Naturphilosophie vinden we onder praktisch
ingestelde geleerden zoals de apothekers Gottling en Lampadius, de
natuurkundigen C.H. Pfaff en Erman, de scheikundigen L. Gmelin en
Von Liebig en de botanicus Schleiden. Vooral belangrijk was Gilbert,
uitgever van de Annalen der Physik, die aanvallen tegen de Natur-
philosophie publiceerde en weigerde in het tijdschrift artikelen met
natuurfilosofische interpretaties op to nemen, tenzij de betrokken
auteur(s) het experiment niet hadden verwaarloosd. Een bijzondere plaats
onder de tegenstanders van de Naturphilosophie nam Berzelius in, vooral
door de invloed die hij uitoefende op zijn Duitse leerlingen die op zijn
laboratorium in Stockholm werkten en daar kennis maakten met de aan
de Duitse universiteiten verwaarloosde experimentele scheikunde.

Dat de Naturphilosophie ook vruchtbaar kon werken op de ontwikkeling
van de natuurwetenschappen, blijkt uit Oersteds ontdekking van het ver-
band tussen de elektrische en magnetische verschijnselen (1820) en uit de
wet van energiebehoud (omstreeks 1840) waarin de invloed van de Natur-
philosophie duidelijk waarneembaar is. Omstreeks 1840 was het tijdperk
van de Naturphilosophie in Duitsland ten einde, hoewel de botanicus en
politicus Usteri al in 1827 opmerkte dat de to verfoeien Naturphilosophie
geen rol meer speelde in de natuurwetenschappen. Terecht keek Liebig
in 1853 op deze periode terug als op een afgestorven boom die het
mooiste gebladerte en de prachtigste bloemen droeg, maar geen vruchten
voortbracht. Het tijdperk van de Duitse Naturphilosophie leert ons dat
een geheel op intuitie berustende beoefening van de natuurwetenschap-
pen niet tot blijvende resultaten voert en ten ondergaat in machte-
loosheid.
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Romantische natuurfilosofie en natuurkunde
F.H. van Lunteren

Inleiding

Goethes Faust verachtte het snort van fragmentarische kennis dat was
afgeperst met behulp van klemmen en schroeven. In plaats daarvan ver-
langde hij naar inzicht in de verborgen actieve krachten van de natuur,
in de harmonie van het geheel en de delen. Faust was niet de enige in die
tijd, of liever Goethes tijd, die de zielloze mechanistische natuurweten-
schap van de Verlichting afwees, en die streefde naar een meer spirituele,
meer dynamische benadering van de natuur, kortom naar een romantische
zienswijze. De dichter Keats beklaagde zich in zijn Lamia over de kille
wetenschap die de natuur al haar charmes ontnam, die de ontzagwek-
kende regenboog ontleedde tot in de kleinste details, zijn mysterie ont-
nam, en tenslotte onderbracht in de gortdroge catalogus van de alledaagse
dingen: "Philosophy will clip an angel's wings". Coleridge schreef
Wordsworth over de mechanische wetenschap die alles wat waardevol is
in het menselijke intellect doodsslaat.

Veel romantici lieten het niet bij deze afwijzing. Hun houding ten op-
zichte van de natuurwetenschap van hun tijd was dubbelzinnig. In het
algemeen toonden zij grote belangstelling voor de resultaten van natuur-
wetenschappelijk onderzoek. In veel gevallen hebben zij zelf degelijk
empirisch onderzoek verricht. Waar zij naar streefden was een andere,
completere benadering van de natuur, hetzij door vervanging van de
gangbare wijze van onderzoek, hetzij door een aanvulling daarop. Ooit
in een gouden oertijd was de mens een met met zichzelf en de natuur.
Sindsdien waren beide van elkaar vervreemd. Het streven was om deze
goddelijke staat van eenheid, van verlossing opnieuw to realiseren, om als
het ware de zondeval ongedaan to maken. Het resultant van hun inspan-
ningen was een diversiteit aan alternatieve natuurbeschouwingen. De
meest invloedrijke van deze beschouwingen was Schellings'Naturphiloso-
phie', een samenhangend alomvattend natuurfilosofisch systeem.
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De romantische benaderingen van de natuur vielen meestal niet erg in de
smaak van de negentiende-eeuwse natuurwetenschappers. Met name toen
de beweging op haar einde liep waren de veroordelingen niet van de
lucht. "De zwarte dood van onze eeuw" schreef de chemicus Liebig; "een
Walpurgis nachtmerrie", beweerde zijn collega, de Duitse fysioloog Du
Bois Reymond. In 1841 schreef Von Humboldt dat de afgelopen decennia
een betreurenswaardige periode waren geweest, waarin de Duitse weten-
schap ver bij de Engelse en de Franse achterop was geraakt. Historici
hebben deze karakterisering aanvankelijk zonder meer overgenomen. De
laatste tijd is dit beeld wat genuanceerd.

Alvorens dieper in to gaan op het romantische natuurbeeld is het wense-
lijk om enig inzicht to verschaffen in de wetenschappelijke ontwikke-
lingen waartegen de romantici zich met name hebben afgezet. Ik zal
daarom een beknopt beeld schetsen van de transformatie van de natuur-
kunde in het tijdperk der Verlichting. Vervolgens zal ik kort ingaan op
de 'Naturphilosophie', als reactie op het verlichtingsbeeld. Daarna zal ik
een tweetal interacties tussen de natuurkunde en de romantische natuur-
beschouwing bespreken. In het ene geval is er sprake van een duidelijk
conflict, namelijk Goethes polemiek tegen Newtons kleurenleer. In het
andere geval is er sprake van een meer harmonische relatie tussen beide,
namelijk Oersteds door de 'Naturphilosophie' geinspireerde ontdekking
van het elektromagnetisch effect, wellicht de belangrijkste natuurkundige
ontdekking van de negentiende eeuw.

De ontwikkeling der natuurkunde in de achttiende eeuw

Ondanks de zogenaamde wetenschappelijke revolutie van de zeventiende
eeuw, bewerkstelligd door wetenschappers als Galileo, Kepler, Huygens
en Newton, was de natuurkunde rond 1700 qua doelstelling, methode en
reikwijdte nog sterk aristotelisch getint. Fysica was theoretisch, een
boekenwetenschap, vergelijkbaar met theologie, logica, wetskennis, en
dergelijke. Natuurkundeboeken presenteerden een alomvattend, samen-
hangend, kwalitatief systeem van de natuur. Het onderwerp omvatte alle
hedendaagse natuurwetenschappen en nog iets meer (kosmologie, minera-
logie, meteorologie, eigenschappen van lucht, water en vaste stoffen, bio-
logie en zelfs psychologie). De natuurkunde hield zich primair bezig met
het wezen of de beginselen der dingen, niet met grootte, gewicht of snel-
heid, de zogenaamde accidentele eigenschappen der dingen. Meten en
rekenen deden wiskundigen.
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Gedurende de achttiende eeuw brak de fysica los van de plaats die zij
sinds de Oudheid in de organisatie van kennis had ingenomen. Apparaten
en instrumenten kregen een steeds belangrijkere plaats in de fysica.
Luchtpompen, barometers, thermometers, weegschalen, krachtmeters en
elektriseermachines waren de materiele oorzaak van de vernauwing van
de natuurkunde tot proefondervindelijke wijsbegeerte. Tegen het einde
van de eeuw had de natuurkunde zich losgemaakt van de scheikunde en
de biologie. De natuurkunde hield zich bezig met de algemene eigen-
schappen der materie, in het bijzonder met warmte, licht, elektriciteit en
magnetisme. De eigenschappen van specifieke lichamen of stoffen be-
hoorden tot het terrein van de scheikunde.

Groeiend inzicht in fysische verschijnselen, daarmee gepaard gaande vor-
ming van meer verfijnde begrippen, en een toenemende precisie van
meetinstrumenten, leidden ertoe dat natuurkunde steeds meer een kwan-
titatieve wetenschap werd. Elementaire wiskundige verhoudingen werden
ontdekt (of geponeerd) zoals de relatie tussen elektrische aantrekking tus-
sen twee ladingen en de onderlinge afstand, het verband tussen lading en
spanning, tussen temperatuur, hoeveelheid warmte en uitzetting. Eind
achttiende, begin negentiende eeuw ontfermden wiskundig geschoolde
wetenschappers zich over de fysica en ontwikkelden met behulp van mo-
dellen geavanceerde wiskundige theorieen. Onder toedoen van met name
Franse wetenschappers als Coulomb, Laplace, Poisson, Malus, Biot,
Ampere, Fourier, Arago en Fresnel onderging de natuurkunde een com-
plete metamorfose.
Gelijktijdig met het veranderen van de reikwijdte en methode van de
fysica veranderde ook het doel van de fysica. Inzicht in het wezen der
dingen werd geleidelijk opgegeven als een zinloos en onhaalbaar ideaal.
Het standaardvoorbeeld van onbereikbare kennis was de aard van de door
Newton ontwikkelde gravitatiekracht. Deze kracht was weinig meer dan
een wiskundige uitdrukking voor het onderlinge gedrag van materiele
lichamen. Men kon er de plaatsen en snelheden van de planeten, satellie-
ten en kometen mee berekenen, maar verklaren waarom de zon de aarde
aantrekt, en de aarde een steen, dat deed de theorie niet, en beoogde de
theorie ook niet.

In de achttiende eeuw ontstond een geleidelijke overeenstemming onder
natuurwetenschappers dat de vraag naar het wezen der dingen of naar de
diepere oorzaken der natuurwetten een zinloze vraag was. Het menselijk
verstand was niet gemaakt om dit soort metafysische, oftewel boven-
natuurkundige vragen to beantwoorden. Pogingen om dat toch to doen
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liepen enkel uit op fantastische, zinledige speculaties, zonder enige
werkelijkheidswaarde. De natuurkunde maakte zich aldus geleidelijk los
van de metafysica. Het waren met name de Franse verlichtingsfilosofen
die hier sterk de nadruk op legden, zich daarbij beroepend of de filosofie
van Locke en het werk van Newton. "IJdelheid der i jdelheden", zei
Voltaire, over de metafysica, "de mens is gemaakt om to meten en to we-
gen, niet om het wezen der dingen to doorgronden.' En alle anderen,
Condillac, D'Alembert, Diderot, Condorcet zeiden het hem na.
Dit alles betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen sprake was van
theorievorming. Alleen het ideaal van uiteindelijke verklaringen en in-
zicht in de essentie der dingen werd volledig opgegeven. Er lag echter
wel degelijk een wereldbeeld ten grondslag aan de natuurkundige kennis.
De materiele wereld werd gezien als zijnde opgebouwd uit onbezielde,
uitgebreide, ondoordringbare materiedeeltjes die allerlei krachten op
elkaar uitoefenden, niet alleen een gravitatiekracht maar ook krachten die
alleen op microscopische afstand werkten. Om de verschijnselen van
warmte, licht, elektriciteit en magnetisme to verklaren werden ook nog
eens een warmtesubstantie, lichtdeeltjes, twee elektrische stoffen en twee
magnetische stoffen aangenomen.
Dit model was uiterst handzaam en inzichtelijk. Hoeveelheid warmte
stond voor de hoeveelheid warmtedeeltjes, hoe groter de dichtheid van
die deeltjes des to hoger de temperatuur. Evenzo correspondeert de elek-
trische lading met de hoeveelheid elektrische stof en de spanning met de
dichtheid van die stof. Net als de materiedeeltjes oefenen ook de deeltjes
van al deze substanties krachten op elkaar uit. Zo werd de onderlinge
afstoting van de warmtedeeltjes verantwoordelijk gesteld voor de uitzet-
ting van verwarmde lichamen en de aantrekking tussen materie en licht-
deeltjes geassocieerd met de buiging en breking van lichtstralen. Waarom
en hoe die krachten werken doet er niet toe. Waar het om gaat is het for-
muleren van wiskundige uitdrukkingen voor deze krachten en de daarbij
behorende processen.

Dit was de situatie rond 1800: enerzijds een steeds grotere nadruk op ex-
perimenten en metingen als bron van kennis, aan de andere kant een
streven naar mathematisering, naar het vangen van de levenloze natuur
in wiskundige wetmatigheden. De natuur werd daarbij gezien als een
complexe machine zonder veel samenhang tussen de verschillende onder-
delen. Deze aanpak maakte de wereld berekenbaar, dus voorspelbaar en
manipuleerbaar. Laplace, de grote gangmaker in de mathematisering der
natuurkunde, merkte in dit verband het volgende op:

30



Een geest die alle krachten tussen de deeltjes, en de plaatsen en snel-
heden van de deeltjes op een ogenblik zou kennen, zou met volstrekte
zekerheid zowel het verleden als de toekomstige toestand van de wereld
kunnen berekenen.

lets soortgelijks had hij zelf al gedaan voor de astronomie. Met behulp
van geavanceerde wiskunde had hij alle bewegingen van de planeten en
hun satellieten onderworpen aan een stelsel van wiskundige vergelij-
kingen. Toen Napoleon hem vroeg waarom God in zijn werk niet voor-
kwam antwoordde de astronoom dat hij deze hypothese niet nodig had.

Naturphilosophie

Dat soort fysica daar hielden de romantici niet van. De natuur was in hun
ogen gereduceerd tot een verstikkende materialistische en determinis-
tische gevangenis van de geest. Zij hadden heimwee naar de oudere na-
tuurbeschouwingen, waarin de natuur een organische samenhang ver-
toonde, en materie en geest nog niet gescheiden waren. In het aristote-
lische wereldbeeld bestond elk object uit een materieel principe en een
vormprincipe. Dit laatste bepaalde de zin, het doel en de essentie van iets.
Het maakte ieder ding tot meer dan enkel ruwe dode materie. Zelfs een
stuk steen had een doel en betekenis en een zekere activiteit, al was het
maar het bewegen naar het middelpunt van de wereld, zijn natuurlijke
bestemming. De vorm, oftewel het geestelijke, doelmatige, actieve, zin-
gevende was nooit gescheiden van het levenloze, passieve, materiele en
zinledige. Daarbij stonden alle delen van het universum in een organische
samenhang. De natuur was levend en liet zich niet nabootsen door me-
chanische modellen. De vroeg-moderne wetenschap nu had beide ele-
menten met geweld uit elkaar getrokken. De natuur werd tot een passief,
levenloos mechanisme gereduceerd dat onderworpen werd aan abstracte
wiskundige wetmatigheden.

De romantische natuurfilosoof beschouwde het als een van zijn voor-
naamste taken om de verloren gegane eenheid van geest en natuur to her-
stellen. Het aanknopingspunt daarvoor vond men bij Kant. Kant had im-
mers aangetoond dat de door ons gekende wereld geen objectief, los van
de mens gegeven bestaan kent, maar dat de structuur van ons kenvermo-
gen zelf vorm geeft aan die werkelijkheid. Noties van ruimte en tijd en
oorzaak-en-gevolg-relaties zijn geen onderdeel van de wereld buiten ons,
maar worden door ons aan die wereld opgelegd. Er zit aldus een aprioris-
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tisch element in onze kennis. De door ons gekende wereld, de wereld der
verschijnselen, ontstaat uit de confrontatie tussen een objectieve, onken-
bare wereld, oftewel das 'Ding an sich', en ons kenvermogen. Voor zover
het gaat om het aandeel van ons kenvermogen in deze verschijnselen
kunnen we zekere uitspraken doen. Als het echter gaat om de details van
de natuurverschijnselen, zijn we volstrekt afhankelijk van de waarne-
ming, en kunnen we slechts voorlopige, contingente uitspraken doen ver-
trouwend op de inductie.
De natuurfilosofen omarmden de subjectieve aspecten van Kants kri-
tische filosofie, maar hadden geen boodschap aan zijn onkenbare 'Ding
an sich'. Dit zwaktebod miskende de harmonie van geest en materie. De
belangrijkste exponent van de romantische natuurbenadering, Schelling,
construeerde de gehele werkelijkheid uit polaire principes, de actieve en
passieve spirituele krachten. Het uiteindelijke doel van de 'Naturphilo-
soph' was vrijheid, niet de vrijheid van de Franse revolutie maar een
hogere, spirituele vrijheid. Mens en natuur werden door Schelling beide
gezien als produkt van de absolute geest, de wereldziel, de spirituele
immanente oorzaak van de wereld, oftewel God. Wij alien maken deel uit
van deze God, dragen deze God in ons. De absolute vrijheid van deze
geest maakt het ons mogelijk eveneens vrij to worden. De externe wereld
van objecten is niet de begrenzing of de gevangenis van onze geest, maar
een produkt van de geest. De actieve geest realiseert zichzelf middels een
creatief proces waarbij stapsgewijs de gehele natuur gevormd wordt als
een opklimmende reeks van steeds hogere niveaus. Aldus zien we de na-
tuur als een georganiseerd dynamisch proces, als een samenhangend ge-
heel. Het uiteindelijke doel van dit proces, van deze trapsgewijze 'Stei-
gerung', is de menselijke geest.
Als de geest allesbepalend is dan draagt zij ook haar eigen begrenzingen
in zichzelf. In de geest bestaat een conflict tussen de actieve, naar vrij-
heid strevende kracht, en de passieve, begrenzende kracht. Uit dit con-
flict ontstaat de gehele natuur, de externe wereld. De antagonistische
principes manifesteren zich in de natuur als tegengestelde polaire krach-
ten van aantrekking en afstoting. De natuur is geen statisch geheel maar
inherent produktief. Uit de opheffing der tegenstellingen ontwikkelen
zich hogere principes. Het laagste niveau is dat van de neutrale materie.
Deze bestaat niet uit deeltjes of atomen maar is opgebouwd uit twee te-
gengestelde krachten. De eigenschappen der materiele lichamen hangen
of van de verhoudingen der krachten. Daar waar de krachten in even-
wicht zijn, verheffen zij zich tot een hoger niveau, en transformeren zij
zich in chemische en fysische krachten, zoals de magnetische en elek-
trische krachten. Weer een stap hoger komen we op het niveau van de
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organische of levende wereld. Hier manifesteren de krachten zich als
levensprincipes, zoals prikkelbaarheid, sensibiliteit, en reproduktie. Op
het allerhoogste niveau staat uiteraard de menselijke geest. Aldus werd
de samenhang, doelmatigheid en spiritualiteit van de wereld hersteld en
de schijnbare tegenstelling tussen subject en object opgeheven.
Er is hier sprake van een curieuze omkering van de gebruikelijke hierar-
chie van de natuurwetenschappen. De hoogste, meest vooraanstaande we-
tenschap is volgens Kant zij die zich bezighoudt met het meest abstracte,
algemene en aan wiskundige wetten onderworpene. In de fysica zijn dit
de wiskundige takken, zoals de mechanics en de astronomie. In de 'Na-
turphilosophie' van Schelling (en in het latere systeem van Hegel) is het
andersom. Daar klimt de hierarchie op in de richting van groeiende con-
creetheid, vrijheid, individualiteit. In alle natuurverschijnselen is er spra-
ke van een wezenlijke primaire dualiteit die zich op verschillende niveaus
herhaalt. Dat manifesteert zich in talrijke analogieen die alle teruggaan
op eenzelfde oervorm en die getuigen van de wezenlijke eenheid van de
natuur. Omdat de natuur bovendien een is met onze geest moeten we
deze samenhang in principe zelf kunnen blootleggen met behulp van onze
intu?tie (Schelling) of onze rede (Hegel).

Wat betekende dit in de praktijk voor het fysisch onderzoek? In de eerste
plaats een streven om de analogieen in de natuurverschijnselen op to spo-
ren en bloot to leggen. Om symmetrieen to ontdekken en nieuwe verban-
den op to sporen. In de natuurfilosofische beschouwing bestonden er geen
substantiele verschillen tussen de verschillende fysische krachten. In
principe kon iedere kracht worden getransformeerd tot een hogere
kracht. Dit beeld contrasteerde sterk met het vigerende beeld waarin alle
fysische krachten werden geassocieerd met verschillende substanties.
Deels onder invloed van de 'Naturphilosophie' verwierpen een aantal
onderzoekers het newtoniaanse mechanistische model, en gingen daad-
werkelijk op zoek naar het vermoedde verband tussen de verschillende
natuurkrachten. Bekende succesvolle voorbeelden zijn de fysici Ritter,
Seebeck en Oersted.

Oersteds ontdekking van bet elektromagnetisch effect

In de zomer van 1820 verscheen een pamflet van vier pagina's waarin
wellicht de belangrijkste fysische ontdekking van de eeuw bekend werd
gemaakt. Het betrof hier de merkwaardige uitwerking van een stroom-
draad op een magneet, of liever een kompasnaald. Deze vondst kwam
voor velen volstrekt onverwacht. In de eerste plaats hadden autoriteiten
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Afbeelding 1

Oersteds demonstratie van het elektromagnetisme (gravure tweede helft 19de
eeuw).
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als Coulomb en anderen overtuigend aangetoond dat elektriciteit en mag-
netisme twee totaal verschillende zaken waren, ja totaal verschillende
substanties betroffen die geen enkele wisselwerking met elkaar bezaten.
Ook voor Oersted kwam de specifieke uitwerking van de draad op de
magneetnaald als een verrassing. Dat wil zeggen, het feit dat de naald
zich loodrecht op de draad probeerde to orienteren, verbaasde hem.
Echter niet het feit dat er een diepere relatie tussen elektriciteit en mag-
netisme leek to bestaan. Immers, Oersted had al bijna tien jaar naar een
dergelijke relatie gezocht. In die zin was er zeker geen sprake van een
toevalsontdekking, zoals vroeger wel beweerd werd. (Zie afbeelding 1.)
De hamvraag is nu natuurlijk: waarom zocht Oersted naar een verband
tussen elektriciteit en magnetisme? Hier nu manifesteert zich de invloed
van de romantische natuurbeschouwing. Oersteds onderzoek werd gein-
spireerd door een sterk geloof in de samenhang of verwantschap van de
verschillende natuurkrachten, een geloof dat de invloed verraadt van
Schellings 'Naturphilosophie'. Lezing van het artikel bevestigt deze in-
druk. Hoewel de 'Naturphilosophie' nergens ter sprake komt, het artikel
iiberhaupt voornamelijk een bespreking vormt van experimenten zonder
filosofische beschouwingen, openbaart Schellings invloed zich onmiddel-
lijk in de terminologie. Dit blijkt al in de titel. Oersted spreekt niet over
de werking van een elektrische stroom, zoals toen in Frankrijk gebruike-
lijk was, maar over de werking van een elektrisch conflict. De term
`conflict' werd door Schelling herhaaldelijk gebezigd. Oersted gaf de vol-
gende verklaring van de waargenomen verschijnselen. Door de negatieve
en de positieve pool van de batterij kort to sluiten met behulp van een
metalen draad, ontstaat er in die draad een conflict tussen de beide elek-
trische krachten. Er treedt geen blijvend evenwicht op tussen de tegen-
gestelde krachten maar er is sprake van een opeenvolging van een op-
bouw en afbraak van een krachtenevenwicht, met andere woorden van
een voortdurend conflict. Dit conflict waaiert uit in de ruimte die de
draad omringt, en wel op een spiraalsgewijze manier. Aldus ontstaat er
een werking op de polen van een naburige magneetnaald.

Laten we eens kijken naar de achtergronden van Oersteds relatie tot de
'Naturphilosophie'. De Deen Hans Christian Oersted was geboren in 1777
als zoon van een apotheker. In de jaren negentig studeerde hij natuur-
wetenschappen en filosofie aan de universiteit van Kopenhagen. Hij ont-
wikkelde met name een grote belangstelling voor Kants kritische filoso-
fie. Hij werd al spoedig een fervente aanhanger van het kantiaanse ge-
dachtengoed.
Zijn dissertatie behandelde Kants metafysische grondslagen der natuur-
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wetenschap. Onder invloed van Kant verwierp hij het atomistische sys-
teem, ten gunste van Kants dynamische systeem, dat de materie op-
bouwde uit tegengestelde krachten. Hij was aanzienlijk kritischer over
het werk van Schelling. Hij bewonderde Schellings ideeenrijkdom, maar
verwierp diens speculatieve methoden. Enkele jaren later ontmoette hij
de fysicus Ritter tijdens zijn'Wanderjahre' door Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Ritter was een verdienstelijk experimentator met een groot
enthousiasme voor Schellings 'Naturphilosophie'. Ritters belangstelling
ging in de eerste plaats uit naar het galvanisme. Dat was geen toeval.
Volgens Ritter stond het galvanisme aan de bron van het leven, het
vormde aldus de overbrugging van de kloof tussen de anorganische en
organische natuur. Oersted raakte al snel in de ban van Ritters ideeen.
Samen met Ritter onderzocht hij enige tijd galvanische processen. Van
Ritter nam hij waarschijnlijk het geloof in de verwantschap van galva-
nisme en magnetisme over.
In 1802 volgde Oersted een half jaar lang colleges van vooraanstaande
natuurfilosofen in Berlijn onder wie Schelling zelf. Het jaar daarop was
hij in Parijs waar hij geconfronteerd werd met een geheel ander weten-
schappelijk klimaat. Hier raakte hij sterk onder de indruk van de nauw-
keurige en systematische wijze van experimenteren van de Fransen. Deze
beide aspecten karakteriseren al het latere werk van Oersted. Enerzijds
het zoeken naar eenheid voortkomend uit een samenspel van polaire
krachten, een zoeken dat gepaard gaand met een hang naar dualistische
dynamische systemen, anderzijds een afkeer van aprioristische redene-
ringen en een een heilig respect voor het experiment, welke in zijn ogen
altijd in het laatste woord heeft.
Gedurende enkele jaren toont Oersted zich een aanhanger van specula-
tieve chemische systemen, met name dat van de Hongaar Winterl. Als
Wintelrs systeem geleidelijk aan ontkracht wordt door empirische onder-
zoekingen van andere chemici veliest ook Oersted zijn vertrouwen in
deze speculaties. In 1812 presenteert Oersted zijn eigen chemische sys-
teem. Hij onderscheidt twee chemische 'Grundkrafte' en tracht allerlei
werkingen terug to voeren op de verschillende verhoudingen van de beide
grondkrachten. De chemische affiniteiten, warmte, licht, de elektrische
en magnetische krachten zag hij alle als modificaties van de oorspronke-
lijke basiskrachten. Hij wijst erop dat het galvanisme zowel chemische
als thermische en lichtverschijnselen kan produceren. Met de voltaische
zuil is het mogelijk stoffen to ontleden. In de stroomdraad die de zuil
verbindt wordt warmte ontwikkeld. Nemen we de draad smaller, dan gaat
deze gloeien, met andere woorden er treden lichtverschijnselen op.
Oersted voorspelt dan dat bi j een nog hogere concentratie van het con-
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flict, dat wil zeggen bij gebruik van nog smallere draden, ook magneti-
sche effecten zullen optreden.
Dergelijke magnetische effecten heeft Oersted uiteindelijk ook gevonden,
zij het pas jaren later en niet geheel Tangs de door hem voorspelde weg.
In werkelijkheid namelijk bezitten smallere draden een hogere weerstand,
waardoor de stroom geringer wordt en de eventuele magnetische effecten
kleiner. Zolang de magnetische krachten klein zijn in vergelijking met de
kracht van het aardmagnetisch veld op de magneetnaald zullen de effec-
ten zich aan de waarneming onttrekken. Bovendien verwacht Oersted dat
een magneetnaald zich evenwijdig aan de draad zal richten en niet lood-
recht erop. Pas in 1820 vindt Oersted het door hem gezochte effect.

In de daarop volgende decennia worden nog veel meer van dergelijke
wisselwerkingen tusen verschillende natuurkrachten gevonden. In 1822
ontdekt de fysicus Seebeck een manier om met behulp van warmte elek-
trische stromen op to wekken. In 1831 vindt de Engelsman Faraday een
methode om met behulp van een bewegende magneet stromen op to wek-
ken. En in 1845 ontdekt dezelfde Faraday een werking van magnetisme
op licht. Seebeck was eveneens beinvloed door Schellings 'Naturphiloso-
phie'. Faraday was echter geen aanhanger van het romantische gedach-
tengoed. In Engeland bestond al langer een traditie waarin deeltjes ver-
worpen werden ten gunste van krachten.

Wat was het gevolg van al deze ontdekkingen voor de natuurkundige
theorieen? De lichtdeeltjes, warmtedeeltjes en magnetische substanties
gingen geleidelijk aan overboord. Betekende dit nu het einde van het
mechanistische wereldbeeld? Integendeel halverwege de eeuw had dit
beeld juist aan kracht gewonnen. Alle fysische werkingen werden nu
verklaard in termen van beweging van materie, hetzij van grove materie,
de materie waaruit alle aardse lichamen zijn opgebouwd, hetzij uit sub-
tiele ethermaterie, de materie waaruit het medium bestond dat de gehele
ruimte vulde. Warmte werd gezien als een trilling of andere beweging van
materiedeeltjes, licht als een zich voortplantende trilling of golf in de
ether en magnetisme en elekticiteit als nag onbekende mechanische pro-
cessen in de ether. Al rond 1820 waren er in Frankrijk zelf al belangrijke
aanzetten tot een dergelijke mechanische reductie met behulp van een
mechanistische ether. In feite was het mechanistische model plooibaar
genoeg om de nieuwe experimenten ten eigen bate to benutten. Uiteinde-
lijk was het streven naar syntheses ook een van de doelen van de natuur-
kunde. Dit streven verschilt echter sterk van dat van de romantische na-
tuurfilosoof.
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De eenheid van de fysicus is een andere dan die van de natuurfilosoof.
De eerste wordt gekenmerkt door een snort van reductionisme dat de
romanticus verafschuwde. Een voorbeeld kan het verschil in benadering
verduidelijken. In zijn hoofdwerk, de Principia (1687), unificeerde
Newton de aardse en de hemelmechanica. Een planeet gedraagt zich vol-
gens zijn theorie op exact dezelfde wijze als een steen op aarde. Hij is
aan dezelfde wetten onderworpen, namelijk enerzijds de zwaarte-
krachtswet, anderzijds de bewegingswetten. Dit idee was menig roman-
ticus een gruwel. Volgens Schelling en Hegel is de hele theorie van
Newton niets anders dan zinledig abstract- wiskundig gegoochel, ver-
mengd met een begripsmatige verwarring. De val van een steen bevindt
zich op het niveau van de deels vrije, deels gedwongen beweging, en laat
zich met enige moeite beschrijven als zijnde onderworpen aan een exter-
ne kracht, namelijk die van de aarde. Maar hoe anders ligt dit bij de
planeten. Lichamen. die op een oneindig veel hoger niveau staan dan een
steen, en die een grote mate van individualiteit bezitten. Zij, die, aldus
Hegel, zo vrij als de goden zelf bewegen. Hier is geen sprake van een
gedwongen beweging, alsof ze worden rondgeslingerd als een steen aan
een touw. Zeker, de beweging van de planeten kent regelmaat, of liever
harmonie, de harmonie van Keplers wetten. Maar deze wetten vormen
primair een uitdrukking van hun eigenheid en verhevenheid, niet van
hun onderworpenheid aan blinde krachten. Ook in dit opzicht kan men
de 'Naturphilosophie' zien als een gedeeltelijke terugkeer naar klassieke
en dan met name platonische concepties.

Goethes kleurenleer

Niet alleen Newtons (hemel)mechanica ondervond scherpe kritiek. Veel
geruchtmakender dan Schellings en Hegels verwerping van de new-
toniaanse astronomie was een polemiek die gericht was tegen Newtons
kleurenleer. Deze aanval werd niet ingezet door een van de 'Naturphilo-
sophen', maar door Johann Wolfgang von Goethe.

Goethe verschilde in veel opzichten van de natuurfilosofen. Hij was te-
veel realist om de natuur to kunnen zien als een creatie van de menselijke
geest. Hij geloofde wel in de mogelijkheid van de menselijke geest om
inzicht to krijgen in de natuur; dat wil zeggen in de mogelijkheid om
oerfenomenen to herkennen, en van daaruit andere verschijnselen to kun-
nen begrijpen als transformaties van deze oerfenomenen. Ook voor
Goethe was de natuur een geheel, hij bezat een soort pantheistisch ge-
loof. Ook hij zocht naar polariteiten, en naar analogieen. Hij meende
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echter dat Schelling to veel op hol geslagen was. Goethe hechtte veel
meer belang aan nauwkeurige waarnemingen en strikte redeneringen. Van
de mystieke intuitieve evocaties van Schelling moest hij, evenals Oersted,
weinig hebben.
Goethes wetenschappelijke ambities evenaarden of overtroffen zelfs zijn
artistieke aspiraties. Goethe heeft zich ingrijpend bezig gehouden met de
plantkunde, dierkunde, geologie en de natuurkunde, in het bijzonder de
leer der kleuren. Goethe, algemeen erkend als de grootste dichter van
zijn tijd, zei in zijn gesprekken met Eckerman het volgende over zijn
werk:

Ik beroep me in het geheel niet op op wat ik heb gepresteerd als dich-
ter. Goede dichters waren mijn tijdgenoten, zelfs betere leefden voor
mij, en anderen zullen na mij leven. Maar dat ik de enige ben van mijn
tijd die de waarheid kent in de moeilijke leer der kleuren, daar ben ik
trots op, en dat geeft mij een gevoel van superioriteit ten opzichte van
anderen.

Dit was geen bevlieging, Goethe heeft deze bewering herhaaldelijk uitge-
sproken.
Zijn natuurkundige werk vond zijn schriftelijke neerslag in het monu-
mentale, driedelige Zur Farbenlehre van 1810. Het werk dankt zijn faam
niet zozeer aan zijn wetenschappelijke belang of historische betekenis als
wel aan de aanval op de kleurentheorie van Newton. Sinds het begin van
de achttiende eeuw was Newton kleurentheorie algemeen geaccepteerd,
eerder nog zelfs dan zijn zwaartekrachtstheorie. De algemene opinie was
dat Newtons optische experimenten een onweerlegbare ondersteuning van
de theorie betekenden. Het vergde nogal wat moed om deze gevestigde
leer een hele eeuw later nog eens aan to vallen.

Wat nu behelsde de theorie van Newton en welke bezwaren had Goethe
tegen Newtons werkwijze? Newton had met behulp van een prisma ge-
demonstreerd dat een straal van wit licht kon worden opgesplitst in stra-
len van verschillende kleuren. Volgens Newton was wit licht niets anders
dan een mengsel van de verschillende kleuren. Met andere woorden: deze
kleuren worden niet bij de breking van het licht in het prisma gevormd
maar zijn daarvoor al in hun pure vorm in het witte licht aanwezig. Hoe
kwam hij tot deze wat merkwaardige conclusie?

Laten we de experimenten eens nader bekijken. Newton verduisterde zijn
kamer en liet door een rond gaatje in het luik van het raam licht vallen.
Met behulp van het prisma vormde zich een kleurenspectrum op de
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Afbeelding 2

'Newton onware en bedrieglijke afbeeldingen' (uit: Goethes Zur Farbenlehre).
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wand. Dit spectrum had een langgerekte vorm, ongeveer vijf keer zo lang
als breed. Je zou verwachten dat het beeld van de oorspronkelijke ronde
straal eveneens rond zou zijn. Dit verrastte Newton en in zijn pogingen
om het to begrijpen kwam hij tot een cruciaal experiment. De lichtstraal
afkomstig uit het prisma ging vervolgens door een kleine opening in een
scherm dat direct achter het prisma was geplaatst. Een tweede scherm
bevond zich op ongeveer drie meter afstand hiervan. Een deel van het
licht ging hier opnieuw door een gaatje en werd daarna voor de tweede
maal gebroken door een prisma alvorens de wand to bereiken. Tijdens de
proef draaide Newton de prisma bij het raam langzaam om een horizon-
tale as zodat achtereenvolgens de verschillende delen van het spectrum
door het gaatje in het eerste scherm heen vielen. Hij onderzocht op welke
plaatsen het tweede prisma de aldus geselecteerde kleuren op de muur
terecht liet komen. En hij constateerde dat het licht aan de violette zijde
van het spectrum aanzienlijk sterker gebroken werd dan het licht aan de
rode zijde. Zijn conclusie was dan de volgende: licht bestaat uit stralen
van een verschillende breking. En hij beweerde bovendien dat dit met
een wiskundige zekerheid uit zijn experimenten volgde. In zijn Opticks
(1704) vulde hij deze experimenten met nog vele soortgelijke aan om zijn
haast wiskundig opgezette betoog nog sluitender to maken.

Welke bezwaren had Goethe tegen Newtons theorie, wat stond hem tegen
in deze theorie? Allereerst, was volgens Goethe de theorie in strijd met
de verschijnselen. Ten tweede was hij gebaseerd op een methode die uit-
ging van een foutief verband tussen theorie en waarneming. En ten derde
ergerde Goethe zich aan de kritiekloze wijze waarop de wetenschappe-
lijke wereld zich voor meer dan een eeuw geconformeerd had aan
Newtons autoriteit.
Wat was er mis met Newtons methodologie? Volgens Goethe waren
Newtons experimenten, zoals beschreven in de Opticks, niet zozeer be-
doeld om de kleuren to onderzoeken, maar om een vooropgezette theorie
to bewijzen. Het was kortom een tendentieuze weergave van de ver-
schijnselen, meer retoriek dan onbevangen onderzoek. Dit blijkt ook uit
de in Goethes ogen uiterst gekunstelde omstandigheden waaronder
Newton het licht onderzocht. Het licht wordt door kleine gaatjes geperst,
verengd tot een smalle straal, door prisma's van een specifieke vorm ge-
leid, vervolgens weer door een ander gat ingeperkt, en uiteindelijk op
een wand geprojecteerd. (Zie afbeelding 2.) Het wordt als het ware opge-
sloten en gemarteld, en uit de aldus ontstane resultaten denkt Newton
algemene conclusies to kunnen trekken. Goethe meende dat het nodig was
het licht en de kleuren vanuit een veel bredere opzet to bestuderen. Hij
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heeft dan ook een enorme hoeveelheid waarnemingen gedaan van diverse
kleureffecten. Karakteristiek voor Goethes werkwijze was dat hij de
kleureffecten van het volle (oftewel het vrije) daglicht bestudeerde, en
dat hij de kleuren direct door het prisma waarnam. Hier dringt zich het
beeld op van de betrokken onderzoeker die het daglicht direct tegemoet
treedt in plaats van het op afstandelijke wijze waar to nemen.
Goethe beschrijft in zijn Zur Farbenlehre op onderhoudende wijze hoe
hij tot zijn dissonante opvattingen over de kleuren gekomen is. Volgens
zijn relaas was het zijn belangstelling voor de schilderkunst en met name
het coloriet welke hem tot een studie van ontstaan en samenstelling van
kleuren leidde. Toen hij in een pas gewitte kamer door een geleend pris-
ma naar een der witte wanden keek, verwachtte hij een kleurenspectrum
to zien. Tot zijn verbazing bleef de muur volledig wit. Daar echter waar
Goethe de blik richtte op het grensgebied van licht en donker, bijvoor-
beeld bij de kozijnen, nam hij diverse kleuren waar. Hoewel deze waar-
nemingen niet direct in strijd zijn met de bestaande kleurentheorie,
meende Goethe dat bier wel degelijk een conflict lag.
Geleidelijk aan raakte Goethe meer en meer overtuigd van de onjuistheid
van de bestaande theorieen aangaande de kleuren. Niet alleen verzamelde
hij steeds meer waarnemingen, daarnaast bestudeerde hij de geschiedenis
van de optica om to achterhalen langs welke weg Newton en zijn navol-
gers op een dwaalspoor waren terechtgekomen. De diepere achtergrond
van Newtons theorie was volgens Goethe zijn mechanistische corpuscu-
laire theorie van het licht zelf. Inderdaad meende Newton dat licht be-
stond uit rechtlijnig voortsnellende deeltjes. Goethe zelf weigerde zich
uit to spreken over de natuur van het licht. Hij wou de verschijnselen
voor zich laten spreken, recht doen aan de natuur, haar niet vangen in
oneigenlijke abstracties.

Wat nu plaatste Goethe tegenover Newtons kleurentheorie? Goethe
keerde min of meer terug naar de opvattingen van voor Newtons tijd.
Licht, oftewel wit licht, is volgens Goethe een puur, niet verder redu-
ceerbaar iets. Ter verklaring der kleuren greep hij terug op het nude idee
dat kleuren ontstaan uit een vermenging van licht en donkerte. We vin-
den bier weer een polaire tegenstelling. Hij was er zich natuurlijk van
bewust dat zwart en wit in de regel grijs opleveren, maar hij beroept zich
op de tussenkomst van een troebel medium. Alle lichamen zijn volgens
Goethe in meerdere of mindere mate troebel en zien er daarom gekleurd
uit in het daglicht. Zelfs transparante media, zoals bijvoorbeeld glas zijn
in zekere zin troebel en kunnen daarom kleuren produceren. Hoe dit ge-
beurt, verklaart Goethe niet. Het betreft hier volgens hem een oerfeno-
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meen. Goethe vond dit oerfenomeen niet in een in een kerker mishandel-
de lichtstraal, maar in de ondergaande zon. Hoog aan de hemel toont de
zon zich bijna wit. Naarmate de zon de horizon nadert legt het licht een
langere weg door de aardse atmosfeer of en verandert in geel, vervolgens
oranje en uiteindelijk rood. Tegelijkertijd verandert de kleur van de he-
mel van helder blauw naar indigo. Volgens Goethe zijn dit oerfenomenale
interacties van licht en duisternis, het licht van de zon en het duister van
de oneindige ruimte. In Goethes visie waren de door Newton waargeno-
men verschijnselen artefacten, enkel het samengestelde produkt van bij-
zondere en gekunstelde omstandigheden, en zeker niet de primitieve ver-
schijnselen waar Newton en zijn navolgers ze voor hielden. Omgekeerd
beschouwden (en beschouwen) de aanhangers van de traditionele opvat-
tingen juist de door Goethe aangehaalde waarnemingen als samengesteld
en veelal van psychologische card.

In het algemeen was Goethe niet altijd even succesvol in het verklaren
van diverse verschijnselen met behulp van zijn oerfenomenen. Het was
met name hierop dat zijn critici hamerden. De fysici van en na zijn tijd
lieten zich weinig gelegen liggen aan Goethes optische onderzoekingen.
Zij schoven het terzijde als het werk van een dichter, niet dat van een
wetenschapper. Dichters cultiveren het gevoelsmatige, affectieve leven,
in tegenstelling tot de sobere wetenschappers, die zoeken naar rigoreuze
objectieve wetmatigheden die aan de verschijnselen ten grondslag liggen.
Goethe verwierp een dergelijke tweedeling van kunst en wetenschap.
Beiden moesten er naar streven recht to doen aan de natuur, haar volledig
trouw to zijn. Door haar eenzijdigheid was de wetenschap verstrikt ge-
raakt in haar fantastische abstracte verzinsels. Goethe is er echter niet in
geslaagd de wetenschap in de door hem gewenste zin to transformeren.
Voor zover de door hem waargenomen verschijnselen vandaag de dag als
authentiek worden gezien, hebben deze (achteraf gezien) echter meer be-
trekking op de theorie der waarneming dan op die van de eigenschappen
van het licht. De golventheorie van het licht van de Fransman Fresnel,
welke in het tweede kwart van de negentiende eeuw algemeen aanvaard
werd, maakte het mogelijk de kleuren op puur wiskundige manier to be-
handelen, namelijk door ze to koppelen aan golflengtes. Hierdoor kregen
Newtons opvattingen over de kleuren een solide theoretische ondergrond,
zij het een die Goethe vermoedelijk verafschuwd zou hebben.
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Geidealiseerde werkelijkheid: de biologie in het begin
van de negentiende eeuw
RP. W. Visser

Indien we het begin van de biologiegeschiedenis willen koppelen aan een
enkel jaartal dan kan dat niet anders zijn dan 1802. In dat jaar werd de
term biologie, kort daarvoor in 1800 door de Duitse arts Karl Friedrich
Burdach'uitgevonden', voor het eerst gebruikt op de manier zoals wij dat
nu nog doen. Het is opmerkelijk dat dit gebeurde door twee onder-
zoekers die geheel onafhankelijk van elkaar op hetzelfde idee zijn
gekomen. De mensen waar het hier om gaat zijn de Franse natuurhis-
toricus Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) en de Duitse arts Gottfried
Reinhold Treviranus (1776-1837).
Beiden omschreven de nieuwe discipline in grote lijnen op dezelfde wijze.
Treviranus deed dat het meest uitvoerig en wel in zijn boek Biologie oder
Philosophie der belebten Natur (1802-1806, 3 delen). Hierin beschreef hij
de biologie als de wetenschap die zich bezighoudt met het verschijnsel
leven. In concreto richt het onderzoek zich op de uiteenlopende
verschijningsvormen van dit fenomeen en op de oorzaken ervan.
Zowel Treviranus als Lamarck maakten duidelijk dat het door hen
voorgestelde onderzoek van de organische wereld wezenli jk verschilde van
dat wat in de voorgaande eeuw had plaatsgevonden. De achttiende-eeuwse
natuurlijke historie werd beheerst door de systematiek zoals die door de
Zweedse onderzoeker Carolus Linnaeus in de eerste helft van de eeuw was
geintroduceerd. In de systematiek ging het niet om wat planten en dieren
gemeenschappelijk hebben, het leven, maar om dat wat soorten en andere
groepen van elkaar onderscheidt. Treviranus en Lamarck stelden
hiertegenover hun nieuwe object van onderzoek en tevens legden ze, veel
meer dan dat in de achttiende eeuw het geval was geweest, de nadruk op
het belang van de studie naar de oorzaken van de levensverschijnselen.

Het streven om de biologie tot een zelfstandige discipline to maken is niet
uit de lucht komen vallen. Treviranus' denkbeelden zijn sterk geinspireerd
door Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft (1790). In het tweede deel
hiervan, getiteld 'Kritik der teleologischen Urteilskraft, legde Kant het
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fundament voor de studie van de levende natuur waarop Treviranus heeft
voortgebouwd.
Kant achtte de verklaringsmodellen van de natuur- en scheikunde niet
geschikt voor de studie van levende wezens. In de anorganische natuur
heeft men altijd to maken met lineaire oorzakelijkheidsrelaties: A
veroorzaakt B, B veroorzaakt C, etc. In de organische wereld daarentegen
vinden we relaties in de vorm van: A veroorzaakt B, B veroorzaakt C en
C veroorzaakt A. Vertaald naar het levend organisme kunnen we zeggen
dat elk deel afhankelijk is van alle andere delen. De levensprocessen
lijken to worden beheerst door een doelgerichte oorzaak. Vandaar dat
wordt gesproken van teleologische processen (telos=doel). Zulke processen
vinden we alleen in de levende natuur.
Volgens Kant is de menselijke geest uitsluitend in staat verklaringsmo-
dellen to construeren volgens het lineaire schema. Het verklaren van
teleologische oorzakelijkheid gaat onze verstandelijke vermogens to
boven. De onderzoeker kan niets anders doen dan deze oorzakelijkheid en
de daarmee samenhangende organisatie van levende wezens als gegevens
aanvaarden. Kant betoogde dat het organisme zich aan ons voordoet alsof
het doelgericht is maar dat we nooit met zekerheid kunnen vaststellen of
het dat ook werkelijk is.
De teleologische kenmerken worden voortgebracht door speciale prin-
cipes, onder andere aangeduid met de term' Bildungstrieb', die niet
vatbaar zijn voor enige fysisch-chemische verklaring. Niettegenstaande
deze beperking was Kant overtuigd dat men met behulp van de natuur-en
scheikunde vrij ver kon komen in het begrijpen van de fundamentele
krachten die de organische wereld formeerden. Dat Kant het wel degelijk
mogelijk achtte om tot een echte wetenschap van het leven to komen, was
een gevolg van het feit dat hi j meende dat de organische zowel als de
anorganische wereld werd gestuurd door een samenhangend stelsel van
fundamentele wetten. De biologische wetten konden worden ontdekt door
empirisch en mechanisch onderzoek.
In deze filosofie worden de uitersten van het reductionistisch mecha-
nicisme en het extreme vitalisme omzeild. Er ontstaat een middenpositie
die behalve als teleomechanisme ook wel als vitaal materialisme wordt
aangeduid.

In zijn A History of European thought heeft Merz het begin van de
negentiende eeuw niet voor niets de morfologische periode genoemd. Het
vergelijkend onderzoek naar de bouw van planten en dieren was de
gezichtsbepalende activiteit voor de vroeg negentiende-eeuwse biologie.
Uitgaande van de opvallende anatomische overeenkomsten, trachtte men
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hierbij de diversiteit van de plant- en diersoorten to herleiden tot een of
enkele fundamentele bouwplannen, veelal aangeduid als archetype,
oertype, oerplant, oerdier of gewoon type.
Naast de eenheid van bouwplan werd in de vergelijkende anatomie ook
aandacht geschonken aan de zogenaamde seriele homologie, waarbij de
morfologie van iedere soort werd geinterpreteerd als de herhaling van een
of meerdere basale structuren. Een bekend voorbeeld hiervan is Goethe's
leer van de metamorfose der planten. Volgens deze theorie dienen alle
plantenaanhangsels, met uitzondering van de wortel, to worden
beschouwd als modificaties van een blad.
De meer empirisch ingestelde morfologen kenden aan het archetype geen
reeel bestaan toe. Het fungeerde soms als platoons idee maar meestal toch
als een hypothetisch concept, als een hulpmiddel om de verschijnselen to
interpreteren. In kantiaanse termen had het meer een regulatieve dan een
constitutieve functie.
Een geheel andere waardering kreeg het type-begrip van de onderzoekers
uit de school van de romantische Naturphilosophie. Het bouwplan-idee
oefende op hen een grote aantrekkingskracht. De eenheid van bouwplan
beschouwden zij als een transcendent patroon dat door de menselijke
geest op de werkelijkheid werd geprojecteerd. De geldigheid ervan was
niet afhankelijk van empirische observaties.
Voor de romantische morfologen was het archetype niet zo maar een
schema, een hulpmiddel. Zij verlieten de door Kant gegeven regels en
meenden dat het bouwplan ook werkelijk in de natuur bestaat en dat het
voor de onderzoeker kenbaar is. Van een regulatieve kreeg het een
constitutieve betekenis. De theorieen van deze morfologen waren vaak
tamelijk speculatief van card. De denkbeelden van de Duitse arts Lorenz
Oken (1779-1851) zijn daarvan een karakteristiek voorbeeld.
Oken, een leidinggevend figuur in de Duitse wetenschappelijke wereld
van zijn tijd, zag de hele natuur op vrij letterlijke wijze weerspiegeld in
de mens die hij omschreef als "de hoogste expressie van de wereldziel".
Het dierenrijk beschouwde hij in zijn geheel als een analogon van de
mens. De afzonderlijke diergroepen correspondeerden met bepaalde
menselijke organen: de vissen met de tong, de vogels met het oor en de
zoogdieren met het oog. Op zijn beurt sloot het dierenrijk het plantenrijk
in: het wortelstelsel was analoog met het geslachtsapparaat, de plante-
stengel met de darm etc.
Afgezien van dit soort speculatieve beschouwingen heeft de morfologie
uit het begin van de negentiende eeuw een belangrijke bijdrage geleverd
tot de verdere ontwikkeling van de biologie. Het empirisch onderzoek
produceerde een schat aan gegevens over anatomische overeenkomsten
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tussen allerlei dieren. Charles Darwin (1809-1882) heeft hieraan later
belangrijke argumenten ontleend voor zijn evolutietheorie.
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Sympathie en Somnambulisme
Het dierlijk magnetisme ten tijde van de Romantiek

J. Vi jselaar

Een van de grote wijsgerige vraagstukken waarmee men zich ten tijde
van de Romantiek in Duitsland verwoed bezighield betrof de verhou-
ding tussen Natuur en Geest. Bij de bezinning op dit probleem kwam
de mens een heel bijzondere betekenis toe. De mens immers werd door
de toenmalige denkers bestempeld als 'de hoogste verwezenlijking van
de geest in de natuur'. Al maakte de mens deel uit van de natuur hij
beschikte volgens hen tezelfdertijd over (zelf)bewustzijn en vrijheid,
bij uitstek kenmerken van geest. De verhouding tussen mens-natuur-
geest vormde het onderwerp der zogenaamde Natuur-Filosofie.

Binnen de verhouding tussen mens en 'Natuur', die door velen geken-
schetst werd als een systeem van sympathetische betrekkingen, speelde
volgens tal van geleerden het zogenaamde dierlijk magnetisme of mes-
merisme een bijzondere rol. Dat het dierlijk magnetisme volgens som-
migen veel, zoniet alles to maken had met de Natuur-Filosofie moge
blijken uit het volgende citaat uit een brief van de Nederlander Pieter
Gabriel van Ghert:

Hoe dit ook zij, men kan voorlopig niet ontkennen, dat de verschij-
ning van het dierlijk magnetismus, den wijsgeer goddelijk in handen
werkt. Zij zelve bewijst zowel de geheele nietigheid van de zinnelijke
verschijnsels, van de meeningen welke men daaromtrent heeft, en van
de empirie in het algemeen; als hoe in de wereld toch alles door in-
nige banden verbonden is. Zij is de verdedigster van de speculatieve
wijsbegeerte [d.w.z de Natuur-Filosofie; JVj, waarin de geest van de
natuur zich van de stoffelijkheid ontdoet en in het geestige rijk
treedt!!!1)

In dit artikel zal ik een schets geven van de leer van het dierlijk mag-
netisme zoals deze gestalte kreeg in het perspectief van de Natuur-
Filosofie. Daarbij zal de nadruk liggen op het gedachtengoed zoals dat
in Nederland tot ontwikkeling kwam. Dat gebeurt in de allereerste
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plaats omdat de geschiedenis van het 'animalisch magnetismus' in
Duitsland voor de periode rond de eeuwwende nog onvoldoende is
bestudeerd, hetgeen wel verbazing mag wekken gelet op zowel de om-
vang als de invloed van de magnetische 'mode' in ons buurland.Z) In de
tweede plaats richt mijn eigen onderzoek zich in het bijzonder op de
receptie van het'mesmerisme' in Nederland in het tijdvak 1770-1830.

Het dierlijk magnetisme

Het zogenaamde 'dierlijk magnetisme' was een schepping van de van
origine Duitse arts Franz Anton Mesmer, die leefde tussen 1735-1815.
Mesmer, die to Wenen zijn medische opleiding ontving uit handen van
twee leerlingen van Boerhaave, maakte in die laatste stad kennis met
onder meer de toepassing van de elektriciteit en de stalen magneet bij
de behandeling van zenuwziekten. Op grond van deze ervaringen for-
muleerde hij omstreeks 1775 zijn leer van het dierlijk, dat wil zeggen
van het organisch magnetisme. Volgens deze theorie zou er een weder-
zijdse beinvloeding bestaan tussen hemellichamen, in het bijzonder de
zon en de maan, en het organisch leven op aarde, overeenkomstig de
onderlinge aantrekkingskracht tussen de hemellichamen. Dit verband
zou tot stand komen dankzij een uiterst subtiel magnetisch fluidum,
een onzichtbare en ook onweegbare stof die nauw verwant zou zijn met
verschijnselen als licht, warmte en elektriciteit. Het fluidum was naar
de voorstelling van Mesmer in voortdurende beweging door de kosmos,
een stroming waaraan ook het menselijk lichaam onderheving was en
als gevolg waarvan zich ook bij de mens een magnetische polariteit zou
voordoen. Ziekte was in de visie van de Weense dokter to herleiden
tot een stremming van de omloop van het magnetische fluidum in het
lichaam of het gevolg van een ongelijkmatige verdeling van deze stof
over het organisme.

Nu zou een genezer, als het ware geladen met een overmaat aan
fluidum, door middel van regelmatige strijkbewegingen (de zoge-
naamde magnetische passes) of door het fixeren van zijn blik etheri-
sche stof over kunnen dragen op een lijder. De circulatie en de verde-
ling van het fluidum zouden daardoor in een harmonische toestand
worden teruggebracht. Een dergelijke behandeling ging, zo constateer-
de Mesmer althans, gepaard met een heftige maar heilzame lichame-
lijke crises die zich uitte in benauwdheden, krampen, hitte en pijnen.
Aangezien er een zekere analogie bestond tussen het magnetisch flui-
dum en de in de zenuwen aanwezig veronderstelde vloeistof konden
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met behulp van de dierlijk magnetisme zenuwziekten langs directe en
andere kwalen langs meer indirecte weg genezen worden.

In Wenen stuitte de beweringen van Mesmer op ongeloof, scepsis en
kritiek van de zijde van zijn collegae, hetgeen hem ertoe bracht de stad
in 1778 to verlaten om zijn succes vervolgens to beproeven in Parijs. In
de Franse hoofdstad groeide zijn therapeutische novum in korte tijd uit
tot een ware rage. De Duitse genezer bouwde een grote clientele op.
Met het oog daarop ontwierp hij zijn fameuze groepsbehandeling rond
het magnetisch baquet, een houten, met ijzer en glas gevulde tobbe die
zou werken als een soort accumulator van fluidum.

De grote publieke belangstelling voor en de heftige controverse over
het magnetisme vormde voor Lodewijk de Zestiende de aanleiding om
in 1784 een commissie in het leven to roepen die belast werd met
een onderzoek naar de ware aard van het 'dierlijk magnetisme'. De
Koninklijke Commissie, waarvan o.a. de Amerikaan Benjamin Franklin
en de chemicus Antoine Lavoisier deel uitmaakten, kwam in haar rap-
port tot de slotsom dat het magnetische fluidum experimenteel niet
aantoonbaar was en dus ook niet bestond. Men kon evenwel niet om de
vaststelling heen dat Mesmer bij zijn klanten hevige, kritische ver-
schijnselen tevoorschijn wilt to roepen. Na een reeks vernuftige
proeven achtte de commissie echter bewezen dat deze voornamelijk
toegeschreven dienden to worden aan de invloed van de verbeelding.
Mede vanwege het uitblijven van wetenschappelijke erkenning voor
wat hij zelf aanzag als een eminente 'ontdekking', verliet Mesmer in
1785 ontgoocheld het land, waarna hij min of meer in de vergetelheid
verdween3>

Dierlijk magnetisme en Romantiek

Door velen wordt de leer van het dierlijk magnetisme beschouwd als
een voorloper van de romantische opvattingen over de natuur. Mesmer
zou de kosmos al gezien hebben als een organisch geheel, hij legde een
grote nadruk op de betekenis van polaire tegenstellingen in de natuur
en zou volgens een wijdverbreide opvatting, evenals tal van romantici
reeds hebben gezinspeeld op het bestaan van het 'onbewuste' zoals dat
door de 'neo-romanticus' Freud aan het einde van de negentiende eeuw
werd blootgelegd.°)
Het magnetisme oogste onmiskenbaar grote belangstelling onder
'romantische' geleerden en schrijvers en het werd ook aan het begin
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van de negentiende eeuw op ruime schaal in Duitsland toegepast, zoals
we aanstonds zullen zien.5) In dat licht is Mesmer naderhand door deze
zelfde romantici wel tot geestverwant en inspirator bestempeld. Het is
evenwel zeer de vraag of de karakterisering van Mesmer als 'een vroege
romanticus' hout snijdt. De natuurfilosofen en romantici uit het begin
van de negentiende eeuw gaven, zoals verderop duidelijk zal worden,
een nieuwe draai aan de theorie van het dierlijk magnetisme en zij
legden de nadruk op heel andere verschijnselen dan waarom het
Mesmer zelf begonnen was. Er gaapt wat dat aangaat een aanzienlijke
afstand tussen de rudimentaire concepties van de 'ontdekker' van het
magnetisme en de gecompliceerde, filosofisch doordachte 'systema' uit
het begin van de negentiende eeuw.

Daarnaast lijken recentere studies steeds meer aan to tonen dat het
leerstelsel van Mesmer diep geworteld was in de natuurwetenschap en
de geneeskunde van de verlichting. Het ging bij het dierlijk magnetis-
me in wezen om een mechanistisch model dat door Mesmer nadrukke-
lijk ontleend werd aan de leer van de zwaartekracht van Newton. Het
beginsel van het magnetisch fluldum was identiek aan de voorstelling
die men zich rond 1760 maakte van elektriciteit, warmte en magne-
tisme als imponderabele vloeistoffen, een beeld dat men ook betrok op
de werking van de zenuwen. Aan deze opvattingen lag weer Newtons
idee van een universele ether ten grondslag, die hij voor had gesteld als
de drager niet alleen van de zwaartekracht maar ook van het licht en de
elektriciteit. Het idee van de invloed van de zwaartekracht op de ge-
zondheid van de mens ontleende Mesmer zelfs zonder verdere plicht-
pleging aan de befaamde Engelse geneesheer Richard Mead, vriend en
arts van Newton, zoals door Pattie is aangetoond.b)

De methodiek van het magnetisme was bovendien voor een niet onbe-
langrijk deel ingebed in verschillende technieken van de electrothera-
pie: door wrijven of strijken verkreeg men electrische lading, het
'baquet' was als het ware een copie van de Leidse fles (de eerste primi-
tieve condensator) en de moderne elektriciteitsleer was gefundeerd op
het principe van de overdracht van een subtiele (vloei)stof.')

Bij het oorspronkelijke dierlijk magnetisme is ten slotte geen sprake
van een echt holistisch natuurbeeld, het kenmerk bij uitstek van het
romantische denken. Mesmer ging uit van een wederkerige beinvloe-
ding tussen planeten en tussen planeten en levende organismen, en niet
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van een diepe, wezenlijke samenhang tussen alle dingen, laat staan van
iets als een wereldziel die in alle dingen tot uitdrukking zou komen.

Somnambulisme

Het is zelfs min of meer de vraag of het dierlijk magnetisme de Franse
revolutie zou hebben overleefd wanneer niet in 1784 een van de leer-
lingen van Mesmer, de Marquis de Puysegur, in het kader van het
magnetisme een bijzondere ontdekking had gedaan. Tijdens een van
zijn gewone magnetische behandelingen raakte een patient van de Mar-
kies in een merkwaardige slaap. De lijder in kwestie, Victor Race, was
niet door de gewone middelen, als porren of roepen, uit zijn sluimer to
wekken, maar bleek wel in staat om in gesprek to treden met Puysegur.
Hij vertoonde daarbij een edeler spraak, een scherper verstand en een
dieper geheugen dan normaal en ontwikkelde voorts een aantal zoge-
naamde 'hogere vermogens'. Zo zou hij het inwendige van het eigen
lichaam kunnen zien, stelde hij een diagnose met betrekking tot de
eigen ziekte en wist hij de geneesmiddelen op to geven die hem van die
kwaal of zouden helpen. Bovendien openbaarde zich een hechte band
tussen patient en behandelaar: de gemagnetiseerde toonde zich in zeker
opzicht afhankelijk van de wil van de magnetiseur en gaf blijk van een
grote gevoeligheid voor alles wat er in de magnetiseur omging. Na het
ontwaken uit deze wonderbaarlijke slaaptoestand bleek Victor alle her-
innering aan hetgeen er in slaap voorgevallen was kwijt to zijn.

Puysegur signaleerde een overeenkomst tussen de geschetste verschijn-
selen en die welke zich voordeden gedurende het slaapwandelen en
sprak daarop van somnambulisme, in het Nederlands van die dagen, het
kunstmatig slaapwandelen of de magnetische slaap. Vanuit hedendaags
perspectief zouden we spreken over hypnose of trance.

De nieuwe school binnen het dierlijk magnetisme, die een verbinding
legde tussen het magnetisme en het somnambulisme, vond in Frankrijk
snelle verbreiding, mede geholpen door de oprichting van een eigen
magnetisch genootschap in Straatsburg. Deze Societe Harmonique des
Amis Reunie fungeerde ook als een doorgeefluik voor het dierlijk mag-
netisme naar onder andere Zwitserland, de Duitse landen en ook
Nederland. De serene magnetische slaap bleek veel aanvaardbaarder,
minder stuitend en ook veel intrigerender dan de heftige crises die
onderdeel vo: mden van Mesmers aanpak. Het waren ook het 'slaap-
spreken' en in het bijzonder de daarbij optredende hogere vermogens
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die 'romantici' tot de verbeelding spraken. Men kan constateren dat het
echte crisismagnetisme van Mesmer na 1790 vrijwel niet meer is toege-
past, het somnambulisme ging definitief de toon aangeven.8)

Dierlijk magnetisme in Duitsland en Nederland.

Tot ongeveer 1800 stond men in de Duitse landen over het algemeen
afwijzend tegenover het dierlijk magnetisme. Wetenschappelijke aca-
demies en beroemde geleerden wezen het idee dat er van de mens een
magnetische invloed uit zou gaan ten stelligste van de hand. De filosoof
Kant noemde Mesmer bijvoorbeeld: "... ein sick selbst betrugender
Schwdrmer". De scenes zoals deze zich rond het magnetisch baquet in
Parijs afspeelden werden tot onderwerp van spot en satire. Toch sijpel-
de het magnetisme al in de achttiende eeuw via Straatsburg tot in
Duitsland door: in de jaren tachtig werd het onder andere toegepast in
Karlsruhe, Bremen en Berlijn.

Rond de eeuwwende trad er evenwel in samenhang met de opkomst
van romantiek en Natuur-Filosofie een opmerkelijke kentering op in
de waardering voor het magnetisme. Het hoogtepunt van deze revival
van het animalisch magnetismus viel in het tijdvak tussen 1810 en
1818. Prominente natuur- en geneeskundigen aanvaarden het magne-
tisme als een belangrijk geneesmiddel. Daarbij was soms sprake van
een soort bekering, zoals bij Christoph Wilhelm Hufeland, een van de
meest vooraanstaande geneesheren van Duitsland, die het magnetisme
aanvankelijk had verketterd. Zijn stap nam bij velen de aarzeling weg.
De magnetische behandelmethode vond nu op ruime schaal toepassing,
terwijl over dit onderwerp talloze boeken en ook tijdschriften op de
markt kwamen, waaronder 'standaardwerken' als dat van de Pruisische
hofarts Kluge Versuch einer Darstellung des thierischen Magnetismus
als Heilmittel uit 1811. De eens zo verfoeide leer kreeg zelf erkenning
van de zijde der Pruisische overheid: zij benoemde bijvoorbeeld roem-
ruchte magnetiseurs als Koreff en Wolfart aan de nieuwe universiteiten
van Berlijn en Bonn. Van overheidswege werd ook de officiele onder-
zoekscommissie ingesteld die in 1816 een gunstig oordeel velde over het
dierlijk magnetisme.

De thematiek van het magnetisme en vooral het somnambulisme oefen-
de daarnaast een grote aantrekkingskracht uit op tal van schrijvers:
Jean Paul, die het magnetisme zelf beoefende, gebruikte het in zijn
romans, Von Kleist gaf het een belangrijke plaats in zijn toneelstukken
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en bij E.T.A. Hoffmann speelde het magnetisme een rol in zijn griezel-
verhalen.

Binnen het Duitse magnetisme zijn daarbij verschillende stromingen to
onderscheiden. Zo waren er beoefenaars van het dierlijk magnetisme,
die het onderwierpen aan empirisch onderzoek en zich sceptisch be-
toonden ten aanzien van al to vergezochte claims, zoals Kluge en C.W.
Hufeland. Zij kunnen zeker niet tot de romantiek of de Natuur-Filoso-
fie gerekend worden. Daarnaast waren er dan de auteurs die sterke
romantische of speculatieve tendenzen verrieden. Sommigen van hen
stonden onder invloed van het werk van Schelling, zoals Friedrich
Hufeland in zijn invloedrijke boek Ueber Sympathie. Anderen, bij-
voorbeeld Ritter en Kieser, formuleerden originele en eigenzinnige
theorien over het wezen van het magnetisme. Zoals al in de inleiding
werd onderstreept is er tot nog toe onvoldoende grondig historisch
onderzoek verricht om deze magnetische cultuur in Duitsland gedetail-
leerd in kaart to kunnen brengen.9>

De geschiedenis van het dierlijk magnetisme in Nederland komt in
grote trekken overeen met de ontwikkelingen in Duitsland. In de acht-
tiende eeuw veroordeelden vooraanstaande medici en natuurkundigen
hier ten lande het werk van Mesmer. Desondanks werd deze omstreden
therapie in de jaren 1788-1791 in Den Haag en Rotterdam gedemon-
streerd door buitenlandse magnetiseurs, van wie er in elk geval een in
contact had gestaan met Puysegurs genootschap in Straatsburg. Deze
Franse legerofficier wist in Rotterdam zelfs enige leerlingen to maken,
onder wie de latere staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp die het
magnetisme drie jaar lang intensief beoefende. Omstreeks 1795 was er
echter op Hollandse bodem geen spoor meer van het magnetisme to
bekennen.

Pas ergens in de jaren 1812/1813 wordt er een ommezwaai zichtbaar in
de publieke opinie, die impulsen ontleende aan de hernieuwde belang-
stelling voor het magnetisme in Duitsland. In Nederland tekende zich
in de volgende jaren een heftige maar kortstondige magnetische mode
af. Tal van bronnen uit 1813 spreken ervan dat het dierlijk magnetis-
mus Mt onderwerp van gesprek was in allerlei gezelschappen, er ver-
schijnt een vloed aan publikaties en er worden magnetiseurs actief in
o.a. Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Friesland
en Groningen. Het magnetisme wordt als een verrijking van het ge-
neeskundig arsenaal geprezen door hoogleraren geneeskunde (Suermann
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in Utrecht, Bakker in Groningen). Commissies van geneeskundig
onderzoek en toevoorzicht accepteren de magnetische therapie wanneer
deze wordt uitgeoefend door of onder toezicht van een geneesheer en
in 1821 vaardigt de overheid een verordening uit met gelijke strekking.
Maar naast aanprijzing weerklonk er evenwel ook kritiek, zo ontwik-
kelde zich o.a. in de Vaderlandse Letteroefeningen een heel boeiende
polemiek.10)

Evenals in Duitsland bestonden er in Nederland onder de aanhangers
van het dierlijk magnetisme verschillende orientaties. Aan de ene kant
waren er nuchtere, klinische onderzoekers van de somnambule feno-
menen, zoals Beeler in Amsterdam en Bakker c.s. in Groningen die zich
voornamelijk lieten inspireren door het werk van Franse magnetiseurs.
Er waren echter ook figuren die hun oor lieten hangen naar meer spe-
culatieve, 'schellingiaanse' opvattingen over het animalisch magnetis-
mus. Aan de opvattingen van deze laatste groep zal dit artikel verder
gewijd zijn.

Van Ghert en de Natuur-Filosofie

De Nederlandse belangstelling voor het gedachtengoed van Mesmer en
Puysegur werd zoals reeds opgemerkt, gevoed door de opbloei van deze
leer in ons buurland. Die beinvloeding kwam niet slechts tot stand
dankzij vertalingen van Duitse werken, zoals die van Kluge en de
Hufelands, maar ook Tangs de weg van direct persoonlijk contact. De
belangrijkste tussenpersoon was daarbij ongetwijfeld Pieter Gabriel
van Ghert, een Bredanaar die, een jaar of 18 oud, omstreeks 1800 naar
Jena in het Hertogdom Weimar reisde met het bewuste doel daar kennis
to maken met de nieuwe Duitse filosofie. Hij was klaarblijkelijk goed
op de hoogte van de toenmalige culturele situatie, want hij had geen
betere plek kunnen kiezen. Jena was op dat tijdstip de brandhaard van
de vroege Romantiek: hier trof men de dichters Novalis, Tieck en de
gebroeders Schlegel, terwijl aan de plaatselijke universiteit de belang-
rijkste idealistische filosofen werkten en studeerden: Schelling, Fichte
en Hegel, die er in 1801 promoveerde. Met de pub.likatie in 1797 van
Ideen zur einer Philosophie der Natur groeide de eerste denker uit
tot de grondvester van de nieuwe speculatieve natuur-wijsbegeerte.
Behalve met de filosofie en de romantische poezie kwam Van Ghert
tijdens zijn verblijf in Jena ook in aanraking met het dierlijk magne-
tisme. Zo was hij getuige van een magnetische zitting waarbij de
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somnambule zich tot hem wendde met de mededeling dat zij zeker zou
genezen wanneer zij door hem zou worden gemagnetiseerd!

Eenmaal terug in Nederland - Van Ghert promoveerde in 1808 in
Leiden tot doctor in de rechten - ontpopte hij zich al ras als een pleit-
bezorger van de nieuwe Duitse wijsbegeerte en vooral van het idealis-
me van Hegel, met wie hij - vermoedelijk als enige Nederlander -
lange tijd een correspondentie onderhield. Bovendien legde hij zich
vanaf 1809 toe op de magnetische behandeling. Daarmee was hij naar
alle waarschijnlijkheid de eerste die in ons land na 1800 het dierlijk
magnetisme serieus in praktijk bracht.l')

Al in zijn eerste polemische bijdrage over het dierlijk magnetisme,
gericht tegen een zekere 'Philalethes', liet Van Ghert zich kennen als
een fervent aanhanger van de Natuur-Filosofie en schetste hij in kort
bestek de belangrijkste grondbeginselen van dit stelsel. De jurist ont-
kende pertinent dat kennis alleen via zintuigelijke waarneming tot
stand zou komen, het kerndogma van de verlichte, empirische weten-
schap. Hij trok fel van leer tegen het materialisme en de mechanicis-
tische natuurwetenschap die de werkelijkheid terug brachten tot afzon-
derlijke, stoffelijke en zinnelijke dingen, en oplosten in louter werk-
tuigelijke verklaringen: "... zo verstaanbaar en plats alsof het een uur-
werk was. De moderne natuurwetenschap bood naar het oordeel van
Van Ghert slechts inzicht in de levenloze of de gedode, levende natuur
en beschreef uitsluitend 'rompen en mummies' losgerukt uit het alom-
vattende verband van natuur en geest.

De empirische, proefondervindelijke natuurwetenschap, die hij voor-
namelijk vertegenwoordigd achtte door de 'oppervlakkige' Fransen,
miskende kortom in de ogen van Van Ghert al het wezenlijke. Het
ware inzicht in de natuur was pas gaan dagen "... sedert de verschijning
der wijsgeerige werken van KANT, FICHTE en vooral van SCHEL-
LING". Zij hadden - zo schreef de Amsterdamse advocaat - begrepen
dat wetenschappelijke kennis niet in de eerste plaats tot stand komt via
de zintuigen maar door "de verheffing van de geest". De natuur vormde
voor hen een levend geheel, een groot organisme waarin enkele fun-
damentele ideeen tot uitdrukking zouden komen. De geisoleerde 'Din-
gen' zouden slechts in schijn bestaan en als verwezelijking van een idee
alleen door intellectuele aanschouwing to doorgronden zijn. De nieuwe
filosofie legde daarbij het accent op de wederkerige verbanden tussen
de levende organismen en de alomvattende natuur waaruit geen afzon-
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dering mogelijk was. Van Ghert vertolkte hiermee de idealistische en
holistische principes die het wezen uitmaakten van het speculatieve
Duitse natuurbeeld.12)

Hoe hoog de schepper van deze filosofie bij de jonge Nederlandse
meester in de rechten stond aangeschreven moge blijken uit de volgen-
de reactie op Philalethes die het had bestaan om kritiek uit to oefenen
op Schelling:

... het is waarlijk kluchtig, wanneer men zoo een mannetje als p. over
een wijsgeer als SCHELLING, hoort keuvelen. Het is juist of een
Pygmee zich voor den Colossus plaatste, met het oogmerk om denzel-
ven omver to wateren, of dat den armzaligen mug pogingen in het
werk stelt om den schranderen olijfant intezwelgen.13)

Het dierlijk magnetisme kon naar het inzicht van Van Ghert alleen
begrepen worden vanuit het standpunt van de speculatieve wijsbegeer-
te: het ging hier immers om het "innigste, heiligste en diepste wezen der
natuur". "Oppervlakkige empiristen" die alleen dat voor waar aannamen
wat ze tasten en voelen konden, hadden er geen vat op, aangezien het
geen tastbare of zichtbare werking betrof."

Van Ghert voelde zich niet geroepen zelf een theoretische uiteenzetting
to geven over het dierlijk magnetisme. Een dergelijke poging zou vol-
gens hem in ons land al snel afgedaan worden als "mystieken onzin en
wartaal". In dat laatste had hij vermoedelijk wel gelijk, in Nederland
trof hij maar weinig medestanders. Een meerderheid onder de vader-
landse geleerden had weinig op met de Duitse Natuur-Filosofie, of
zoals een recensent van de Vaderlandse Letteroefeningen het onder
woorden bracht:

Het is er gelukkig nog ver af, dat de heldere koppen onder ons, door
den zwijmelwijn der Duitsche hyperfysik, aan het suizelen zouden
zijn.'5)

De Amsterdamse geneesheer Bloemroder sprak van:

... de verachting of veeleer de bespotting waarmede verre het grootste
aantal mijner kunstgenoten deze theorie [bedoeld is die van Schelling
JVJ zoekt to vernietigen.16)

Toch kan er in ons land zo rond 1814 een aantal geneesheren, schrij-
vers en geleerden aangewezen worden die belangstelling voor het dier-
lijk magnetisme combineerden met een zekere bevlogenheid voor de
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Natuur-Filosofie, zoals die to vinden was bij Schelling en zijn (medi-
sche) popularisator Friedrich Hufeland. Tot deze groep blijken ook
personen to behoren die Snelders in zijn artikel van 1984 over de ro-
mantische natuurwetenschap in Nederland niet met de Natuur-
Filosofie in verband bracht.l') Tot de sympathisanten van een natuur-
filosofisch getint magnetisme kunnen onder meer gerekend worden de
Amsterdamse artsen Nieuwenhuys en Bloemroder, beiden verbonden
aan het genootschap Arti Salutiferae, dat o.a. Hufelands Ueber
Sympathie in vertaling uitbracht.18) Verder de veelschrijver Fokke
Simonszoon, de arts Doornik en een anonieme recensent van het tijd-
schrift De recensent ook der recensenten, die zich een duidelijke geest-
verwant van Van Ghert betoonde.l9> Ook de Hoogezandse geneesheer
en latere hoogleraar diergeneeskunde to Utrecht, Alexander Numan
toonde duidelijke blijken van sympathie voor de denkwereld van
Hufeland, zij het met iets groter distantie als de overigen.20> Onze
toenmalige 'nationale dichter' en enige 'ware romanticus' Willem
Bilderdijk vertolkte weliswaar een eigenzinnige opvatting over het
magnetisme, maar deze was zeker ook getnt op ideeen van de genoem-
de Duitse auteurs, zoals hierna nog zal blijken.21)

Aan de hand van de artikelen van deze schrijvers en gebruikmakend
van de, door een contemporaine beoordelaar als 'abominabel' geken-
schetste vertaling van het boek van Hufeland over 'Sympathie', zal ik
in het navolgende een uiteenzetting geven van het dierlijk magnetisme
zoals dat werd opgevat in natuurfilosofisch perspectief.

De natuur als organische eenheid

Voor Schelling waren 'Natuur' en 'Geest' identiek. De zichtbare werke-
lijkheid was slechts de manifestatie van de Geest of Wereldziel (Welt-
seele): of zoals hij het pregnant uitdrukte "... de natuur is de zichtbaar
geworden geest: de geest is de onzichtbare vorm der natuur". De natuur
vormde volgens de Duitse wijsgeer een onverbrekelijk geheel, een le-
vend organisme waarbinnen alles in tegenstellingen of polariteiten zou
zijn georganiseerd. Naast 'eenheid' beschouwde Schelling 'polariteit'
immers als het tweede wezenlijke principe in de natuur.

Zo kende de natuur een krachtige streven naar 'verenkelvoudiging', dat
wil zeggen naar de realisatie van individuele organismen. Deze tendens
bracht een polaire spanning voort tussen het geheel en de zich indivi-
dualiserende delen. De afzonderlijke lichamen, in zichzelf beperkt en
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eindig, bestonden evenwel slechts bij gratie van het alomvattende, on-
eindige geheel, en waren onderling afhankelijk en met elkaar verbon-
den als de schakels van een grote ketting. De onzichtbare band die alle
individuele lichamen met elkaar en met het geheel verbond, werd door
Hufeland aangeduid als de Sympathie.)

Hoe hoger nu een afzonderlijk organisme ontwikkeld was des to groter
de inwendige tegenstellingen en des to duidelijker de grens met de
buitenwereld en hoe minder afhankelijk het zou zijn van het geheel,
dus hoe minder onderworpen ook aan de sympathie. De mate van vrij-
heid en subjectiviteit zouden daarmee in evenredigheid toenemen. Op
deze wijze was er een duidelijke hierarchische orde in de natuur waar
to nemen: het eenvoudigste organisme was in de ogen van Hufeland de
magneet: omdat er in de zeilsteen een scheiding optrad in twee polen.
Planten stonden al een trapje hoger in de ontwikkeling aangezien er bij
deze organismen sprake was van een duidelijke uitwendige tegenstel-
ling tussen wortel en stengel.

Op de volgende sport van de ladder stonden de dieren bij wie een in-
wendige tegenstelling aanwijsbaar was tussen enerzijds de irritabiliteit
van de spieren en anderzijds het hoger beginsel van de gevoeligheid dat
zou huizen in de zenuwen. Van een groter onafhankelijkheid getuigde
eveneens het vermogen van dieren tot willekeurige beweging. Boven-
dien beschikten de dieren over zintuigen, waarvan de ontwikkeling als
graadmeter werd beschouwd voor de mate van volkomenheid en onaf-
hankelijkeid van een levend wezen.

De mens gold in deze visie als de "... volkomendste afdruk van het vol-
strekte grondbegrip des levens" en er was dan ook geen wezen met een
groter onafhankelijkheid en vrijheid denkbaar, net zo min als er orga-
nismen waren die minder blijken vertoonde van de algemene sympa-
thie. Er bestond oak geen grotere tegenstelling als die tussen de mens
en de buitenwereld.23)

Bij de mens was de inwendige tegenstelling het meest geprononceerd:
hier vond men tegenover elkaar de hogere, dierlijke sfeer en de lagere,
vegetatieve sfeer. De dierlijke of subjectieve sfeer omvatte de rede, het
bewustzijn, de waarneming en het zelfstandig handelen en had haar
zitplaats in de hersenen, de zintuigen en het willekeurige zenuwstelsel.
Doornik duidde deze sfeer ook wel aan als de positief magnetische. De
'sympathetische' afhankelijkheid van de natuur drong hier niet of

62



nauwelijks door. Bij gewoon bewustzijn had de mens eigenlijk geen
besef van zijn innige verbondenheid met het geheel. Zo dat al wel
gebeurde dan werd het aan het zicht onttrokken door flarden uit het
geheugen en het schimmenspel der verbeelding.

De daar tegenover geplaatste vegetatieve, groeiende of reproductieve
sfeer was gericht op zelfbehoud, herstel en voortplanting, activiteiten
die zich aan het bewustzijn onttrokken. Deze sfeer had haar centrum in
het autonome of onwillekeurige zenuwstelsel, dat was opgebouwd uit
de zogenaamde zenuwknopen of ganglia, waarvan de zonnevlecht (ple-
xus solaris) werd geacht het middelpunt to zijn. De werking van de
vegetatieve sfeer, door Doornik bestempeld als de negatief magnetische
pool, stond gelijk met een lagere vorm van leven en het was dan ook in
deze sfeer dat de invloed van de natuur het sterkst tot uitdrukking
kwam. Deze deed zich voor in de vorm van duistere gewaarwordingen
van het zogenaamde 'algemeen gevoel' en het instinct.')

Gewone 'sympathetische' verschijnselen

De mens was in gewone doen derhalve nagenoeg onbevattelijk voor
sympathie. Bewustzijn en de rede gaven dan de toon aan. Slechts in een
drietal situaties stond hij bij uitzondering open voor 'sympathetisch'
contact met de hem omvattende natuur. Zo verloor men bij de ge-
slachtsgemeenschap of zoals men toen zei 'de voortteling' enige ogen-
blikken de zelfstandigheid en ging men korte tijd op in de productieve
natuur, hetgeen een voorwaarde zou zijn voor de vorming van een
nieuw wezen. In de slaap kwam tijdelijk een einde aan de heerschappij
van de hersenen en werden de zintuigen gesloten. Het zwaartepunt zou
zich nu verplaatsen van 'het denkend middelpunt' naar de voedende,
vegetatieve sfeer die van nature hechter verbonden was met de natuur
als geheel. Gedurende de slaap keerde de mens op die manier als het
ware terug in de schoot van moeder natuur.

Eenzelfde situatie deed zich volgens deze theorie voor in geval van
zenuwziekten. Deze werden gekenschetst als een toestand van wanorde
en ontbinding van de hogere, dierlijke sfeer - ook wel 'desorganisatie'
genoemd - waarbij het lagere zenuwknopenstelsel en dus de sympathie
vrij spel zouden krijgen. Duistere gewaarwordingen van sympatheti-
sche aard konden nu doordringen tot het schemerig bewustzijn en daar
gewijzigd door verbeelding en herinneringsfragmenten aanleiding ge-
ven tot dromen en hallucinaties.
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Bij sex, slaap en zenuwziekte kon zich aldus een bovennormale gevoe-
ligheid openbaren voor de 'sympathetische' of 'dynamische' betrekkin-
gen van het individu met de natuur en met de medemens. Onder derge-
lijke omstandigheden bleken sommigen in staat tot 'bovenzintuigelijke'
waarneming zoals werd gedemonstreerd door slaapwandelaars die met
gesloten ogen allerlei handelingen konden verrichten. Ook fenomenen
als voorgevoel en het optreden van voorspellende dromen zouden ver-
klaard kunnen worden uit deze dominantie van het voor sympathie
bevattelijke autonome zenuwstelsel tijdens slaap en ontregeld zenuw-
leven.")

De 'zenuwdampkring'

Aanhangers van Hufelands leer veronderstelden dat de mens omgeven
zou worden door een zogenaamde zenuwdampkring. Omstreeks 1797
meende Alexander von Humboldt het bewijs to hebben geleverd dat de
zenuw omgeven zou zijn door een atmosfeer van zenuwfluidum of
dierlijke elektriciteit. Anderen verbonden daar de conclusie aan dat
deze dampkring zich niet zou beperken tot de enkele zenuw maar zich
ook tot buiten het menselijk lichaam zou uitstrekken. Het zou gaan om
een 'magnetisch-dynamisch' verschijnsel, waarvan het de vraag was of
het nu een stoffelijk of onstoffelijk karakter zou dragen. Volgens som-
migen ging deze magnetische levenswerkkring, zoals de zenuwdamp-
kring ookwel genoemd werd, uit van het zenuwknopenstelsel.

Naarmate de mens sterker zou zijn geindividualiseerd, met andere
woorden het levensbeginsel zich krachtiger zou hebben ontwikkeld,
was ook de zenuwdampkring sterker en groter van omvang. Men ging
er vanuit dat de zenuwatmosfeer ook een belangrijke bemiddelende rol
vervulde bij de sympathetische betrekkingen. De dampkringen van
verschillende organismen, ook van de mens raakten elkaar, door-
drongen elkaar zelfs.)

Allerlei verschijnselen die zich tussen mensen onderling maar ook tus-
sen mens en dier voordeden konden met een beroep op deze, elkaar
wederzijds doordringende dampkringen worden verklaard. De wonder-
lijke waarneming van vleermuizen en het vermogen van speurhonden
zou hieraan toegeschreven kunnen worden evenals gewone gevoelens
van sympatie en antipathie bij de mens of de gehechtheid van moeder
en kind. De atmosfeer van zenuwfluidum zou ook mede verantwoorde-
lijk zijn voor de verspreiding van besmettelijke ziekten of het feit dat
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oude mensen in aanraking met de 'frisse jeugd' aan levenskracht zou-
den winnen (Numan verklaarde daarmee bijvoorbeeld de hoge ouder-
dom van veel schoolmeesters). De overdracht van vitaliteit langs de weg
van deze atmosfeer zou ook de oorzaak zijn van het verschijnsel dat
schijndoden soms tot leven kwamen bij de omhelzing door een gezon-
de, naakte persoon. Bilderdijk tenslotte meende dat het ook deze
dampkring of 'levenswerkkring' was die zichtbare overeenstemming
deed ontstaan, zelfs in de gelaatstrekken, tussen mensen die lang in
elkaars nabijheid verkeerden!")

Het dierlijk magnetisme

Het dierlijk magnetisme werd in het perspectief van deze natuurfiloso-
fische bespiegelingen gezien als een verbijzondering van de algemene
sympathetische betrekkingen tussen mensen. Het zou als van nature
optreden bij de ontmoeting tussen een persoon met een krachtige
zenuwdampkring en iemand lijdende aan 'levensdaling', dat wil zeggen
aan een verzwakte zenuwdampkring. Naar analogie van de reactie tus-
sen twee tegengesteld geladen elektrische lichamen veronderstelde men
dat nu het positieve, krachtiger lichaam fluidum of zou geven aan het
negatieve, minder vitale lijf. Ook gebruikte men wel een magnetische
metafoor: een sterke magneet zou de zwakkere aantrekken en zelfs om-
polen. Een dergelijk verschijnsel zou zich in verhevigde mate voordoen
tussen personen van een verschillend geslacht en vooral ook bij mensen
die leden aan een zenuwziekte.

Bij de dierlijk magnetische behandeling pastte men dit verschijnsel in
feite bewust toe wanneer een magnetiseur, die zou moeten beschikken
over een krachtige uitstraling, door middel van strijkbewegingen of
'passes' levenskracht overdroeg aan een in de meeste gevallen zenuw-
zieke patient. De universele sympathetische betrekking tussen mensen
onderling werd hierbij als het ware geintensiveerd.>

Bij grote verschillen in de levenskracht kon de betrekking tussen mag-
netiseur en patient zo innig en totaal worden dat ze als het ware samen-
smolten tot een magnetisch of dynamisch individu. De plaats van de
verstandelijke, dierlijke sfeer van de gemagnetiseerde werd daarbij
volgens enkele auteurs ingenomen door de wil van de behandelaar.
Bilderdijk gebruikte hiervoor zelfs het beeld van de bezetenheid of
'possessie', terwijl Hufeland deze symbiotische relatie vergeleek met
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die tussen de zwangere vrouw en de foetus. Het onderscheid tussen
beiden viel weg, of zoals Bilderdijk het uitdrukte:

... de magnetiseur denkt voor den kranke, en deze meent door hem.
Hij tact voor den kranke, en deze voelt door hem. En dit gesteld
zijnde, is het nets meerder gezegd: hij wil door den kranke, en deze
erkent zijn wil voor de hare.

Deze toestand van sterke afhankelijkheid duidde men aan als het rap-
port.29)

Onder de doordringende invloed van een 'levenskrachtige' magnetiseur
nam bij de zieke de 'desorganisatie van het hersengestel', die kenmer-
kend werd geacht voor zenuwziekte, verder toe met als gevolg dat de
patient in een op slaap gelijkende toestand geraakte: het somnambulis-
me of de magnetische slaap. Volgens een onder magnetiseurs tamelijk
algemeen aanvaarde opvatting zouden de hersenen nu in rust verkeren
en het zenuwknopenstelsel, het centrum van de vegetatieve sfeer, juist
worden geactiveerd. Ettelijken meenden dat daarbij de zonnevlecht of
de plexus solaris als 'buikhersenen' de functie van het centrale zenuw-
stelsel over zou nemen en tot focus van de bewuste waarneming zou
worden.

Deze waarneming door middel van de 'maag' werd op grond van
natuurfilosofische beginselen allezins verklaarbaar geacht. De mens
vormde in deze visie immers de hoogste verwezenlijking van het Leven
ergo van het Gevoel. Dat gevoel was als het wezenlijke beginsel van de
menselijke 'bewerktuiging' niet exclusief aan een orgaan verbonden.
Het lichaam vormde immers volgens deze visie een onverbrekelijke
eenheid en kende geen 'afzondering'. Men achtte dan ook elk orgaan in
principe in staat om door een verhoging van de locale 'levenswerking'
tot authentieke waarneming to geraken en de plaats van een zintuig
over to nemen.30)

Bij wijze van grote uitzondering zou de mens zich in de hogere stadia
van het somnambulisme nu bewust kunnen worden van zijn sympathe-
tische banden met het gehele universum en in staat zijn tot het doen
van waarnemingen via de zenuwdampkring. Veel ongestoorder, sterker
en bewuster dan in de slaap of bij zenuwziekte zou zich bij de som-
nambulen de gave der helderziendheid openbaren. De opwekking van
het zenuwknopenstelsel, het centrum van de levenswerkkring en het
brandpunt der sympathetische betrekkingen, stelde de mens in staat tot
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het zien met maag en vingertoppen, het schouwen van het eigen in-
wendige en tot het aanvoelen van gebeurtenissen die op grate afstand
of in de toekomst zouden plaatsgrijpen. Het veld van de zintuigelijke
mogelijkheden werd in somnambule toestand volgens deze opvattingen
zowel in de ruimte als in de tijd verbreed, de grenzen die gewoonlijk
aan de menselijke zintuigelijke gevoeligheid waren gesteld losten
op.31)

Sommigen opperden ook wel dat de mens in de hoogste graden van de
magnetische slaap aan tijd en ruimte ontsnapte en dat de ziel in deze
toestand haar banden met het lichaam zou hebben verbroken. Fokke
Simonsz en Bilderdijk suggereerden zelfs dat we hier geconfronteerd
werden met een afspiegeling van de zielstoestand na de dood:

... zoo, dat, welligt de magnetische droom het ware waken
van de mensch konde zijn; een waken, waartoe wij uit den
wakenden droom des levens, wellligt door den dood zullen
worden gewekt; .22)

In Nederland werd het dierlijk magnetisme evenwel op de allereerste
plaats gezien als een therapie, en niet primair als een medium voor
het achterhalen van hogere waarheden. Het ging om een dynamisch ge-
neesmiddel dat aangewend kon warden bij stoornissen van de 'hogere
systema van de mens', dat wil zeggen bij ziekten van de hersenen en de
zenuwen waarbij geen duidelijke anatomische afwijkingen to consta-
teren waren. Voor de manier waarop die genezingen in het werk gingen
bood men verschillende verklaringen. In het algemeen nam men aan dat
zoals reeds aangeduid, de magnetiseur levenskracht of zou geven aan
een lijder, die juist aan dergelijke energie en kracht tekort zou ko-
men.33> Bilderdijk omschreef zulks als "... een infusie van gezondere
geestrijke uitwaasemingen". In Doorniks woorden:

[een magnetiseur] ... moet met het leven van het voorwerp weten om
to gaan, als een virtuoso met het geluid. Zijn gevoel, zijn waarneming,
zijn wil moet hij gedachtensnel, weten over to gieten op het voorwerp,
en dezelve weten to wijzigen/naar de toonen die het snarenspel dat
het voorwerp van zich afgeeft.

Van Ghert, zijn leermeester Hegel zonder enige verwijzing napratend,
hield ziekte voor de isolatie of afzondering van een orgaan of een deel
van het lichaam, dat in gezonde toestand een onscheidbaar geheel
vormde. Het dierlijk magnetisme was in zijn ogen 'een levenswasem':
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... het verdelgt door deszelfs algemeene vloeibaarheid en oplossend
vermogen, elke afzondering, disharmonie en stremming, en voert het
leven weder tot zijnen doordringenden algemeenen stroom terug.

De anders weinig oorspronkelijke Fokke Simonszoon gaf de meest fan-
tasierijke kijk op de magnetische genezingen ten beste. Veel zenuw-
ziekten konden worden hersteld door een beroep op verbeelding, hoop
en geloof, zo schreef Fokke. Dankzij het magnetisch rapport, zoals
gezegd een vorm van 'bezetenheid', ontstond een eenheid van magneti-
seur en patient waardoor de gecombineerde verbeeldingskracht veel
effectiever zijn heilzame invloed zou kunnen uitoefenen.)

Besluit

Door de aanhangers van de Natuur-Filosofie, zoals die vooral door
Schelling was geformuleerd, werd de natuur beschouwd als een onver-
brekelijk organisch geheel. De individuele delen zouden met elkaar en
met het omvattende geheel zijn verbonden door banden van Sympathie.
Hoe hoger nu een afzonderlijk organisme geplaatst was in hierarchie
der ontwikkeling, des to geringer zijn bevattelijkheid voor 'sympathe-
tische' invloeden. De mens, die in de kosmos de hoogst ontwikkelde
vorm van het 'levensbeginsel' vertegenwoordigde, bezat onder alle-
daagse omstandigheden niet of nauwelijks enig besef van zijn innige
vervlochtenheid met de schepping als geheel.

Naar de opvatting van tal van 'romantische' magnetiseurs zouden bij
de mens in somnambule toestand de hersenen, zetel van de rede, in
diepe rust gedompeld worden. Het 'zenuwknopenstelsel', dat behoorde
bij een lager ontwikkelde levensvorm en open zou staan voor de alles-
verbindende 'sympathie', raakte daarentegen in een staat van hogere
activiteit. Dien ten gevolge zou de somnambule, als uitzondering op de
regel, een grotere bewustheid voor de verbondenheid met de natuur
aan de dag leggen. Voor romantici, die de opheffing van het dualisme
van mens en natuur als een hoog doel beschouwden, vormde het 'mag-
netisch slaapwandelen' dan ook een fascinerende, begenadigde toe-
stand, waarin de mens tot een wezenlijk en dieper inzicht kon geraken.

In Nederland bestond er slechts een kleine groep intellectuelen die zich
het geschetste speculatieve gedachtengoed rond het dierlijk magnetisme
eigen maakte en het in geschrifte uitdroeg. Daarnaast waren er magne-
tiseurs in ons land actief, zoals Bakker, Hendriksz en Wolthers in
Groningen, die geen enkele affiniteit vertoonden met de leer van
Schelling of F. Hufeland. Sympathie voor of beoefening van het dier-
lijk magnetisme is dan ook niet zonder meer to interpreteren als een
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signaal voor een romantische orientatie. Andersom impliceert een uit-
gesproken romantische of natuurfilosofische voorkeur evenmin de
onvoorwaardelijke acceptatie van het dierlijk magnetisme. Bilderdijk
erkende zoals we zagen het somnabulisme als verschijnsel, maar hij
veroordeelde het zeer scherp als onzedelijk en duivels.

De meerderheid van de Nederlandse auteurs die zich in speculatieve zin
over het 'dierlijk magnetisme' uitlieten hadden voorzover valt na to
gaan weinig praktische ervaring met het magnetisme als therapie. Hun
belangstelling betrof voornamelijk de wijsgerige leer, waarbij ze zich
in veel opzichten schatplichtig betoonden aan de grote Duitse voorbeel-
den. Bij de enige schrijver die kon bogen op ruime, daadwerkelijke
ervaring met het somnambulisme, to weten Van Ghert, openbaarde zich
een markante discrepantie tussen zijn hoogdravende filosofische prin-
cipes en zijn nauwgezette 'magnetische' dagboek, dat gekenmerkt
wordt door pragmatisme en banale observaties. Van enige wijsgerige
reflectie op zijn werkelijke ervaringen is geen sprake. lets dergelijks
ziet men ook bij Bloemroder. Zolang deze arts over narcotica spreekt is
zijn benadering die van een nuchtere geneesheer, maar zodra hij de
vergelijking maakt tussen de narcotische roes en het somnambulisme,
krijgt zijn beschouwing vleugeltjes. Wellicht mag men naar aanleiding
van dergelijke voorbeelden de vraag opwerpen of deze Nederlandse
geleerden zich het natuurfilosofische 'systema' echt eigen hadden ge-
maakt of dat het meer een oppervlakkige, intellectuele 'flirt' betrof met
de ideeen van enkele imposante Duitse denkers.

In elk geval was het enthousiasme voor het dierlijk magnetisme in ons
land van korte duur. De vele stemmen die rond 1814 hun waardering
voor het dierlijk magnetisme uitspraken, verstomden tegen 1820. De
belangstelling voor de leer van Mesmer en Puysegur ebde spoedig weg.
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