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Als iongen bladerde ik regelmatig in een van de 
boeken uit de kast van mijn vader. Het ging om 
Kleine pivchiiUrie van de zenuwarts Jan Hendrik 
van den Berg. Of ik er ook veel in gelezen heb, 
betwijfel ik, maar ik werd gefascineerd door de 
plaatjes die in het boek stonden van psychia
trische patiënten in vreemde houdingen of aan de 
arbeid in tuin of werkplaats. Toen ik in 1977 min 
of meer bij toeval kwam te werken in het museum 
van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort herken
de ik een van de illustraties uit de Kleine psychia
trie te midden van de collectie originele foto's in 
het museum. Het ging om een foto van het 
winkeltje voor patiënten uit de jaren dertig. Die 
herkenning schiep onmiddellijk een groter kader 
waarbinnen het Santpoortse materiaal paste. 

Nu had mijn vader mij het een en ander over 
het werk van Jan Hendrik van den Berg verteld. Ik 
begreep daaruit dat er volgens Van den Berg breu
ken optraden in de geschiedenis waarbij op een 
breed terrein van de cultuur tezelfdertijd veran
deringen optraden. Of het nu ging om de bouw
stijlen, het ondergoed dat mensen droegen, de 
manier waarop zij hun kinderen opvoedden of de 
wijze waarop ze de wetenschap beoefenden, alles 
was in een dergelijke omslag betrokken, In de 
geschiedopvatting van de nietableticus Van den 
Berg was sprake van discontinuïteit en synchroni
citeit. 

Die ideeën herkende ik in het werk van de 
Franse filosoof Michel Foucault, meer in het bij
zonder in zijn Geschiedenis van de waanzin, dat ik 
rond 1977/1978 las met het oog op mijn werk in 
Santpoort. Volgens Foucault treden er plotse en 
ingrijpende veranderingen op in de grondpa
tronen van het denken waardoor men de wereld 
anders gaat waarnemen en indelen en er bijvoor
beeld andere definities van krankzinnigheid van 
kracht worden. Het was het werk van Foucault en 
Dörner dat mij de weg naar de geschiedenis van 
de psychiatrie op leidde. Het werd een belangstel
ling die mij de afgelopen drieëntwintig jaar niet 
meer losliet en zich zodanig ontwikkelde dat ik 
mij vandaag de dag zonder schroom historicus 
van de psychiatrie noem. 

Er was nog een ander boek van Van den Berg 
dat mijn aandacht trok, namelijk Leven in meer

voud. Het was vermoedelijk in dit boek dat ik voor 
het eerst las over Franz Anton Mesmer en diens 
dierlijk magnetisme en over het somnambulisme 
van de man met die fraaie naam Amand Marie 
Jacques de Chastenet, marquis de Puységur. Ook 
in dit boek ontvouwde Van den Berg een intrige
rende the.se. Hij stelt nameliik dat het voor zeven-
tiende-eeuwers als Locke, Descartes of Leibniz 
onbestaanbaar was om de ziel in tweeën te den
ken. Het onbewuste was een afwezige categorie. 
Rond 1800 was een meervoudigheid van de ziel 
echter plots wel zeer denkbaar, hetgeen Van den 
Berg demonstreert aan de hand van een veelheid 
van ideeën over twee zielen 'in einer Brust", 
dubbelgangers in de literatuur en de filosofie. Het 
optreden van het somnambulisme oftewel het 
magnetisch slaapwandelen bij patiënten van 
Puységur sedert 1784 is voor hem ook een belang
rijke bewijsplaats voor zijn stelling. Van den Berg 
herleidde het verschijnen van de meervoudigheid 
van de ziel onder andere tot het ontstaan van de 
arbeidsdeling zoals onder meer beschreven door 
Adam Smith en de egalisering van de samenleving 
onder invloed van bijvoorbeeld de Franse revolu
tie. Wat er ook van deze verklaring moge zijn, het 
denkbeeld van het tamelijk recente ontstaan van 
het onbewuste, niet gewoon de loutere ontdek
king, sprak bijzonder tot mijn verbeelding. 

Leven in meervoud was om meer redenen van 
betekenis. Zo citeerde Van den Berg een aantal 
achttiende-eeuwse Nederlandse auteurs over het 
dierlijk magnetisme, waaronder de Leidse hoog
leraar F.J. Voltelen die in 1791 een tirade tegen de 
leer van Mesmer bleek te hebben gehouden. 
Daarnaast was ook dit boek geïllustreerd met 
intrigerende platen, waaronder de bekende afbeel
ding van de boom die Puységur magnetiseerde. 
Een van de platen, waarop een magnetiseur met 
zijn somnambule temidden van een fysisch kabi
net is afgebeeld, trot ik ook weer in het origineel 
in een van de oude bibliotheken van het Provin
ciaal Ziekenhuis Santpoort. Liet bleek te gaan om 
het frontispice van een boek van de .Amsterdamse 
apotheker A. Beeler over het magnetisme gepubli
ceerd in 1814. Het boekje van Beeler maakte deel 
uit van een kleine groep Nederlandse titels over 
het dierlijk magnetisme van rond 1814, aanwezig 
in de Santpoortse boekerijen. Blijkbaar was er aan 
het begin van de negentiende eeuw in Nederland 
het een en ander te doen geweest rond de leer van 
Mesmer. Daarmee was mijn belangstelling gewekt, 
geassocieerd als dit thema dankzij Van den Berg 
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was met zoiets als de wording van het onbewuste. 
Een onderwerp was geboren. 

In 1986 - ik studeerde inmiddels cultuurge
schiedenis in Utrecht - maakte ik werk van mijn 
plan om de geschiedenis van het magnetisme in 
Nederland te achterhalen. Mijn voorzichtige ver
moedens werden meer dan bevestigd. Hot begon 
al met Gijsbert Karel van Hogendorp, de latere 
staatsman, die rond zijn dertigste enige jaren 
intensief het dierlijk magnetisme bleek te hebben 
beoefend. In het Algemeen Riiksarchief te Den 
Haag is een omvangriik dossier van zijn magneti
sche activiteiten bewaard gebleven. Daaruit blijkt 
dat Van Hogendorp niet alleen getuige is geweest 
van de eerste demonstratie van het magnetisme in 
Rotterdam, maar het ook toepaste op zichzelf en 
zijn familieleden, dat hij er enige tijd een eigen 
somnambule op na hield en dat hij voorts een 
begin maakte met een verhandeling in brieven 
over het dierlijk magnetisme. 

Had Van Hogendorp in de achttiende eeuw nog 
vriiwel alleen gestaan met zijn interesse, in het 
tweede decennium bleek zich een ware magneti
sche rage Ie hebben voorgedaan in ons land. Een 
belangrijk deel van de geleerde en geletterde elite 
bediscussieerde en aanvaardde het dierlijk mag
netisme en bracht het deels ook in praktijk. In 
Groningen was het de hoogleraar geneeskunde 
Gerbrand Bakker die met twee collega's (Hen-
driksz en Wolthers) jarenlang vele tientallen pa
tiënten magnetiseerde en daarover twee grondige 
verhandelingen publiceerde. In hun naaste omge
ving waren het verder o.a. de dominee en land-
huishoudkundige Lalkens en de latere hoogleraar 
diergeneeskunde .•\lexnnder Numan die zich met 
het magnetisme inlieten. In Utrecht propageerden 
de medisch hoogleraren Suerman en Bleuland het 
magnetisme, waarbij de laatste zelfs patiënten ver
wees naar een Utrechtse magnetiseur. Die magne
tiseur was weer niemand minder dan cie Lutherse 
predikant en latere hoogleraar wijsbegeerte in 
Leiden, Jacobus Nieuwenhuis, grootvader van 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Nieuwenhuis 
magnetLseerde de destiids beroemde blinde dich
teres Petronella Moens. Belangrijker nog dan in 
Utrecht was het magnetisme in .Amsterdam waar 
- tamelijk uitzonderlijk - een natuurfilosofische 
variant van het magnetisme ingang vond. Het was 
begonnen met Pieter Gabriel van Ghert, een advo
caat, leerling en vriend van Hegel, die als eerste in 
Nederland na 1800 de magnetische praktijk op
pakte. Voorts is een door Duitsland geïnspireerde 
wijsgerige belangstelling voor het magnetisme 
aanwijsbaar in kringen van het medisch genoot
schap Arti Salutiferae en onder Kantianen van het 

eerste uur, zoals de arts |.E. Doornik. In mijn 
dissertatie heb ik daarnaast plausibel trachten te 
maken dat ook de meest vooraanstaande wijsgeer 
van het Nederland van die dagen, Johannes Kin-
ker, het dierlijk magnetisme vanuit een natuurfi
losofische optiek aanvaardde. De acceptatie van 
hot magnetisme ging zelfs zover dat het rond 1800 
voor medici niet meer de vraag was of het mag
netisme als therapie waarde bezat, maar of ook 
leken deze behandeling wellicht mochten uitvoe
ren. Na 1820 was hel echter vrij plotseling uit met 
de interesse voor het magnetisme en verdween het 
spoedig als thema nagenoeg volledig in de verge
telheid. 

En wat is er nu mooier voor een historicus dan 
om een dergelijk vergeten, onbetreden gebied te 
kunnen ontdekken, om een verzonken .Atlantis 
boven water te brengen? Ik voelde mij geregeld 
een rechercheur die een steeds mooiere puzzel 
ineen bleek te leggen. Ik heb er iaren, eigenlijk tol 
op de dag van vandaag, op kunnen teren. 

Maar waarom vergat men het feit dat het dier
lijk magnetisme in ons land zo prominent in de 
belangstelling had gestaan, dat het een hype was 
geweest? Daarvoor zijn mijn inziens zeker drie 
factoren van belang geweest. In de eerste plaats 
gingen de Nederlanders zich rond 1820 nadrukke
lijker profileren als een nuchtere natie, tegenover 
zowel de Duitsers, die een te grote hang naar spe
culatie en idealisme werd verweten, als de Fransen 
wier wetenschap gekenmerkt zou worden door 
frivoliteit en materialisme. De Nederlandse weten
schap blonk daarentegen uit door bedaardheid, 
nuchterheid en common sense. Dit zelftieeld rijm
de steeds minder met de acceptatie van het mag
netisme dat, zoals de ervaringen rond 1814 hadden 
laten zien, speculatieve en spiritistische tendensen 
bleek te voeden. 

Een voorbeeld van deze houding is te vinden bij 
de biografen van Gijsbert Karel van Hogendorp, 
wiens leven is beschreven door een aantal van 
onze belangrijkste historici, zoals Fruin, Colen-
brandcr, Verberne en lan en Annie Romein. Zij 
reppen met geen woord over de magnetische 
'bevlieging' van de staatsman, iets waarmee zii 
vanuit de vooronderstelling van Nederland als 
nuchtere natie niet uit de voeten konden. Spre
kend is in dit geval de houding van Verberne die 
in zijn proefschrift de 'jongelingsjaren' van Gijs
bert Karel beschrijft, maar zonder nadere toelich
ting abrupt eindigt op het moment dat Van 
Hogendorp het magnetisme omarmt. 

Een volgende reden waarom de positieve waar
dering voor het magnetisme in medische kringen 
anno 1820 uit het zicht verdween, misschien zelfs 
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min of meer doelbewust werd verdrongen, lag in 
het gegeven dat het magnetisme meer en meer te 
boek kwam te staan als een vorm van kwakzal
verij. Mesmer, eigenlijk van meet af aan al omstre
den, groeide uit tot het voorbeeld van een 
kleurrijke, geslaagde charlatan, over wie boeken 
met titels als 'The wizard from Viena' werden 
geschreven. Het magnetisme kreeg het stempel 
van een dwaalweg in de geschiedenis van de 
geneeskunde, een vorm van 'pseudowetenschap' 
die niet had bijgedragen aan de vooruitgang van 
de kennis. Daarbij kwam nog dat de traditionele 
geschiedschrijving van de geneeskunde geen syste
matische belangstelling aan de dag legde voor vor
men van irreguliere of onorthodoxe geneeskunde. 

In Nederland werd de gêne ten aanzien van het 
magnetisme onder medici al vrij snel na 1820 
zichtbaar. Zo had de necroloog van de Groningse 
hoogleraar-magnetiseur Bakker voelbaar moeite 
met diens enthousiasme voor het somnambulisme 
en repte Schroeder van der Kolk, zelf leerling van 
Bakker, nooit met ook maar een woord over die 
leer en de belangstelling daarvoor van ziin leer
meester. 

Daarnaast speelde het hoogtij van het dierlijk 
magnetisme zich af in een tijdgewricht - de 
decennia rond 1800 - dat lange tijd beschouwd is 
als een periode van wetenschappelijke en culturele 
stagnatie en zelfs achteruitgang. Huizinga sprak in 
dit verband van een 'armoede aan geestelijke 
beschaving'. De 'lan Saliegeest' strekte zich in deze 
voorstelling van zaken niet alleen uit tot de litera
tuur en de economie, maar ook over de weten
schappen. Mede als gevolg hiervan bostoodde men 
in de geschiedschrijving tot voor kort weinig aan
dacht aan de Nederlandse cultuur en weten.schap 
uit deze jaren. 

En zo kon het gebeuren dat het bestaan van een 
uitgesproken belangstelling voor het dierlijk mag
netisme aan het begin van de negentiende eeuw 
uit de herinnering verdween. Pas in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw werd er weer mond
jesmaat aandacht aan gegeven, zoals terzijde door 
Van den Berg en uitvoeriger door parapsycholo
gen als Tenhaeff en de minder bekende George 
Zorab. Die laatsten zochten in de magnetische 
literatuur uit het begin van de negentiende eeuw-
vooral naar interessante casussen van paranorma
le verschijnselen. 

Inmiddels had zich echter een belangrijke ver
andering van de interpretatie van het dierlijk 
magnetisme voorgedaan. Aan het einde van de 
negentiende eeuw ontstond er in de Franse me
dische wereld, die tot dan toe het magnetisme ver
ketterd had, belangstelling voor de hypnose, zoals 

het somnambulisme nu genoemd werd. De ver
klaring van de trance of de hypnose zocht men nu 
in tegenstelling tot voorheen, in een psychologisch 
mechanisme. De patiënt zou door concentratie op 
een visuele of verbale prikkel, bijvoorbeeld een 
glinsterende pendel of de woorden van de hypno-
ikscur, in een bijzondere mentale toestand raken 
waarbij hij zich afzonderde van uitwendige prik
kels en over een grote suggestibiliteit zou beschik
ken. Van die suggestibiliteit maakte men dan 
gebruik om kwalen weg te suggereren terwijl men 
voorts meende via de hypnose door te kunnen 
dringen tot bijzondere bewustzijnstoestanden, 
zoals het onbewuste of afgesplitste delen van de 
persoonlijkheid. In Frankrijk waren het artsen als 
Janet en Richet, in Oostenrijk Breuer en de jonge 
Freud en in ons land Van Renterghem en vooral 
Van Eeden die dergelijke theorieën voorstonden. 

Het was deze nieuwe generatie hypnotiserende 
artsen die in vooral Puységur en zijn navolgers 
hun voorlopers meenden te herkennen. Ook de 
magnetiseurs van rond i8oo zouden al een zekere 
psychologische uitleg hebben gegeven aan het 
somnambulisme en met de mentale verschijnselen 
daarvan hebben geëxperimenteerd. Zo zou ook de 
notie van het onbewuste bij hen al aanwezig zijn 
geweest. De laat negentiende-eeuwse hypnotiseurs 
gebruikten zo de geschiedenis ter legitimering van 
hun eigen nieuwe inzichten. Het ging daarbij 
immers niet om de waan van de dag, ook vroegere 
generaties hadden hypnotische en onbewuste psy
chische verschijnselen vastgesteld en er onderzoek 
naar gedaan. Het ging met andere woorden om 
tijdloze, universele fenomenen. 

Deze psychologische interpretatie van het mag
netisme was een lang leven beschoren en heeft 
eigenlijk tot op de dag van vandaag stand gehou
den. Auteurs als Henry F. Ellenberger met zijn The 
Discovery of the Unconscious en Adam Crabtree 
met From Mesmer to Frend staan in deze traditie, 
evenals de Duitse filo.soof Peter Sloterdijk in zijn 
Der Zauberhanm: Die Entstehnng der Psycho
analyse ini lahr 17^5. Ten onzent was het dus Jan 
Hendrik van den Berg die ook de associatie tussen 
dierlijk magnetisme en in zijn geval hel ontstaan 
van de psychische meervoudigheid onderschreef 
Deze visie op de geschiedenis van het magnetisme 
had in de jaren zestig en zeventig de wind mee, 
toen in de geestelijke gezondheidszorg psychothe-
rapeuti.sche benaderingen als de psychoanaly.se en 
wat later ook de moderne hypnotherapie weer 
zeer in de belangstelling kwamen te staan. Zelf 
ontleende ik — zoals ik hiervoor al heb aangeduid 
— mijn inspiratie heel duidelijk aan deze stroming, 
Ook ik las Van den Berg en later Ellenberger. 
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Toch kom ik in mijn dissertatie tot heel andere 
conclusies met betrekking tot de aard van het 
dierlijk magnetisme. Volgens mijn analyse ging 
het bij het dierlijk magnetisme niet om een vorm 
van psychotherapie avant la lettre en beschikten 
de toenmalige magnetiseurs niet over een expli
ciete psychologische theorie. De leer van het mag
netisme droeg een fysisch neurologisch karakter 
en wortelde in achttiende-eeuwse ideeën over 
zenuwen, elektriciteit en andere impoiiderabele 
stoffen, ideeën die oorspronkelijk weer teruggin
gen op het werk van Newton. .Als er al van een 
psychologische dimensie sprake was, dan ging het 
niet om dieptep.sychologie maar om hoogtcpsy-
chologie. Magnetiseurs waren niet geïnteresseerd 
in vroegkinderlijke ervaringen, verdrongen emo
ties en dergelijke, zij zagen in het somnambulisme 
een mogelijkheid om de autonomie, de eeuwig
heid en de onaantastbaarheid van de menselijke 
ziel aan te tonen. De hogere vermogens van som
nambules, hun vermeende vaardigheid om los van 
tijd en ruimte waar te nemen, preludeerde op de 
toestand van de ziel na de dood. Kortom niet de 
diepte van cie individuele ziel, maar de transcen
dente, hogere aard en bestemming van de Ziel 
stond centraal bij veel magnetiseurs. 

Tegen welke achtergrond heeft deze herinter
pretatie van het traditionele '(diepte)psycho-
logische' beeld van het magnetisme in mijn 
onderzoek zich voltrokken? Hier ziin een aantal 
elementen relevant. In de laatste dertig jaar heeft 
zich in de geestelijke gezondheidszorg, het terrein 
waarop ik miin werk vind, een belangrijke veran
dering van perspectief voorgedaan, men zou in 
dat verband kunnen spreken van een paradigma
wisseling. In de jaren zeventig werden in de GGZ 
de psychotherapeutische en sociotherapeutische 
benaderingen dominant. Psychiatrische proble
men legde men uit in termen van intra- of in-
terpsychische conflicten, waarvoor ontdekkende 
psychotherapie of groepstherapie geëigende op
lossingen konden bieden. De laatste twintig jaar 
heeft deze psychologische benadering plaats 
gemaakt voor biologische modellen en vormen 
van evidence based medicine/mental health. Elek
tromagnetische beeldvormende technieken spelen 
bij onderzoek en diagnostiek een wezonliike rol, 
bij de therapie is er meer publiek vertrouwen ont
staan in psychofarmaca en is er een herwaardering 
zichtbaar van de toepassing van elektroshock-
therapie. Er worden zelfs experimenten gedaan 
met (elektro)magnetische stimulering van bepaal
de delen van de hersenen in geval van bijvoor
beeld depressie. 

In hot licht van deze omwikkeling is het niet 
vreemd dat in mijn interpretatie van het dierlijk 
magnetisme het accent van de (diepte)psychologi-
sche lezing is verschoven naar een iatrofysische 
interpretatie, waarbij de rol van achttiende-eeuw
se denkbeelden over elektriciteit en magnetisme 
wordt onderstreept. Dat spoort met contempo
raine ontwikkelingen in de psychiatrie, overigens 
zonder dat ik kan zeggen dat ik het bij mijn inter
pretatie doelbewust in die richting heb gezocht. 
Het gaat om metablelische synchroniciteit zou 
Van den Berg misschien zeggen. 

Daarnaast hebben zich de laatste decennia 
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan ten aan
zien van de geschiedschrijving van de geneeskun
de. Frank Huisman heeft die ontwikkeling in zijn 
dankrede bij de uitreiking van de vorige Gerrit 
.Arie Lindeboomprijs in korte trekken geschetst. 
Hij onderscheidt daarbij een traditionele ondor-
wijsgerichte stroming en een recentere onder- i 
zoeksgerichte stroming. De onderwijsgerichte 
traditie, waartoe vooral gcschiedschriivende me- j 
dici behoorden, beperkte zich met name tot de 
geschiedenis van do medische wetenschap en 
bezag die in het licht van de moderne medische 
inzichten. De historische ontwikkeling werd be
schreven als een van toenemend inzicht. De jon
gere onderzoeksgerichte stroming, ook wel 'the 
social history of medicine', wordt vooral vertegen
woordigd door vakhistorici. Het object van on
derzoek is veel breder en omvat de geschiedenis 
van ziekte, van patiënten, van alle vormen van 
zorg en therapie (regulier en irregulier), terwijl de 
ontwikkelingen op deze terreinen nadrukkelijk 
worden gesitueerd in de sociale en culturele con
text en niet als geïsoleerde verschijnselen worden 
opgevat. Historici van deze signatuur zijn veel 
minder geneigd de huidige stand van kennis als 
referentiepunt voor hun analyses te nemen. Ik 
beschouw mijzelf nadrukkelijk als een vertegen
woordiger van deze onderzoek.sgerichte stroming. j 

Daarnaast ligt mijn oorspronkelijke historische 
inspiratie niet zozeer bij de 'social history of 
medicine", maar bij wat men wel mentaliteitsge
schiedenis noemt. Naast Van den Berg waren hot 
historici als Philippe Ariès, historisch-sociologen 
als Norbert Elias of de historisch psycholoog 
Harry Peelers wier werk mij vormde, zonder dat 
ik mij zelf nu mentaliteitshistoricus zou willen 
noemen. Wat mij in hun werk bijzonder aansprak 
was het idee dat de mens zelf in de loop der tijd 
verandert, dat manieren van waarnemen, voelen, 
denken zich wijzigen, of om bij Van den Berg te 
blijven dat de kindertijd een recent verschijnsel "; 
zou zijn of het onbewuste als psychische feno- i 
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meen uit de late achttiende eeuw zou dateren. Een 
juist begrip van verschijnselen of gebeurtenissen 
uit het verleden kan daarbij alleen ontstaan door 
ze te verklaren vanuit de toenmalige context. De 
mentaliteitsgeschiedenis leerde mij de betekenis 
zien van de hermeneulLsche benadering. 

Mijn keuze voor het dierlijk magnetisme in 
Nederland aan het begin van de negentiende eeuw 
heeft voorts alles te maken met de oplevende 
belangstelling voor ook dit tijdperk in de Neder
landse cultuur- en wetenschapsgeschiedenis. Een 
belangstelling die haar voorlopig hoogtepunt 
heeft bereikt in de ijkpuntstudie van Wijnand 
Mijnhardt en Joost Kloek over 1800. 

Tot slot wil ik aan de hand van een aantal as
pecten van mijn studie laten zien waar de beschre
ven modernere benadering toe leidt. Zoals gezegd 
meende ik oorspronkelijk bij het dierlijk mag
netisme van doen te hebben met een vorm van 
psychotherapie. Ik verwachtte dus ook in de ver
slagen van magnetische behandelingen geconfron
teerd te worden met de diepe zielenroersolen van 
mannen en vrouwen uit het begin van de negen
tiende eeuw. In deze verwachting werd ik al bij de 
lezing van de eerste magnetische dagboeken be
drogen. De patiënten hadden het voornamelijk 
over lichamelijk kwalen, terwijl ze ook bij voor 
ons gevoel psychische aandoeningen vooral soma
tische oorzaken aanwezen. De remedies die zij 
voorschreven hadden vrijwel altijd een fysisch 
karakter, of hel nu ging om bepaalde drankjes, 
een dieet of aderlating. De geijkte interpretaties 
van het magnetisme lieten mij hier in de steek. Nu 
acht ik het de taak van de historicus om bij het 
zoeken naar een verklaring niet in eerste in.stantie 
te rade te gaan bij onze huidige wetenschappelijke 
inzichten, maar om te reconstrueren hoe men 
deze verschijnselen en deze therapie destijds be
greep en om vervolgens te bezien hoe dit in de 
toenmalige context paste. 

Het bleef in het tiierlijk magnetisme niet bij de 
autodiagnostiek en de zelfmedicatie door de sla
pende patiënt. In de literatuur is sprake van het 
zien met de vingers, van het horen met de maag, 
van het gedachtelozen door de somnambule, van 
waarneming van gebeurtenissen op grote afstand 
en andere vormen van bovenzintuigelijke waarne
ming. Vanuit een modern standpunt gaat het hier 
uiteraard om onbestaanbare fenomenen die een 
vreemd licht werpen op geleerden die zich daar 
destijds serieus mee inlieten. In de geschiedschrij
ving van het magnetisme zie je dan ook dat derge
lijke verschijnselen worden genegeerd, ofwel weg 
worden geredeneerd ofwel rondweg bespottelijk 
gemaakt. Als historicus dien je deze beschrijvin

gen echter serieus te nemen en begriipelijk te 
maken waarom sommigen destijds overtuigd kon
den zijn van de realiteit ervan. Zo heb ik in mijn 
boek trachten aan te tonen dat de genoemde 
bovennatuurlijke verschijnselen destijds aan
nemelijk werden geacht op grond van recente 
ontdokkingen van onder andere het autonome 
zenuwstelsel, het galvanisme (de dierlijke elektri
citeit) en het (vermeende) bestaan van eon olektri-
,scho zonuwdampkring. De wonderlijke aannames 
van magnetiseurs werden mot andere woorden 
geschraagd door inzichten uit de toenmalige 
wetenschap. Daarmee verloren deze fenomenen 
een deel van hun vreemdheid voor do medicus 
van toen en de historicus van nu. 

Daarnaast onderzocht ik de wisselwerking tus
sen oen geneeskundig stelsel als het dierlijk mag
netisme on de culturele context. De cultuur 
vormde al dan niet een vruchtbare voedingsbo
dem voor het magnetisme. Het magnetisme op 
zijn beurt kon een vormende invloed uitoefenen 
op de cultuur. Zo moet do oorzaak van het feit dat 
men in de achttiende eeuw in Nederland het mag
netisme niet aanvaardde primair gezocht worden 
in culturele factoren. In Nederland deed in de 
achttiende eeuw een vervalbetoog opgeld. Men 
veronderstelde dat de politieke en economische 
achteruitgang van de Republiek geweten moest 
worden aan het verlies van do oud vaderlandse 
zeden. De ijver en spaarzaamheid van de zeven
tiende eeuw hadden plaats gemaakt voor gemak
zucht en consumpliedritt. Ook de veronderstelde 
toename van het aantal zenuwzieken in ons land 
.schreef men aan dit moreel verval toe. De oplos
sing daarvan moest daarom niet in de eerste plaats 
gezocht worden in het gebruik van individuele 
remedies maar in een collectieve morele regenera
tie zoals die werd voorgestaan door genootschap
pen als do Maat.schappij tot Nut van 't .Algemeen 
of de Oeconomische 'Fak. Het magnetisme was 
een individuele therapie on bovendien populair in 
Frankrijk. Liet was juist de import van Franse 
zeden en gewoonten geweest die \'olgons do gang
bare opvatting verantwoordelijk was voor do mo
rele neergang van Nederland. Het magnetisme 
stond daarmee in een kwaad daglicht en kreeg 
voor 1800 dan ook geen voet aan de grond. 

Omgekeerd kon het magnetisme de bredere 
cultuur beïnvloeden. Rond 1810 werd in .Amster
dam een door de Duitse natuurtflosotie gekleurde 
interpretatie van hot magnetisme in kleine kring 
populair. Sommigen meenden daarbij dat natuur-
filo.sofische geschriften over het magnetisme zoals 
die van Friedrich Hul'oland oen heldere introduc
tie boden tot het werk van de vaak als moeilijk en 
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duister gekenschetste filosoof Schelling. Het mag
netisme ging zo dienen als kanaal waarlangs de 
natuurfilosofie van Schelling weliswaar in een 
verwaterde vorm in Nederland ingang vond in een 
iets ruimer kring dan tot nog toe werd veronder
steld. 

In De magnetische geest heb ik voorts een com
paratief perspectief gehanteerd, dat wil zeggen dat 
ik de ontvangst van het magnetisme in Frankrijk, 
Duitsland, Engeland on Nederland met elkaar heb 
vergeleken. Dat bleek een buitengewoon vrucht
bare benadering. Wat binnen do ene nationale 
context vanzelfsprekend is, blijkt in een ander 
land bijzonder, afwijkend of zelfs afwezig. Ver
schijnselen die in het ene land prominent aanwe
zig zijn dwingen je in de andere landen naar 
eenzelfde fenomeen te zoeken. De contra.stwer-
king vergroot zo de heuristische en analytische 
scherpte en dwingt als vanzelf om in de nationale 
culturele en maatschappelijke context naar verkla
ringen voor de geconstateerde verschillen te zoe
ken. L̂ e belangrijke contrasten tu.ssen de nationale 
stijlen rond 1800 spelen de historicus hierbij als 
het ware in de kaart. 

In de traditionele geschiedschrijving van de 
geneeskunde en de wetenschap was het gangbaar 
om naar analogie van Weber de historische ont
wikkelingsgang in het westen te beschrijven als 
een van Ix'tovoring naar onltovoring. Wetenschap 
stond er tegenover pseudowetenschap, reguliere 
geneeskunde tegenover irreguliere on onortho
doxe praktijkon. Bij onderzoek als hot mijne blijkt 
dat dergelijke onderscheidingen hun waarde ver
liezen, althans .sterk genuanceerd en gerelativeerd 
moeten worden. Zo ontleende Gijsbert Karel van 
Hogendorp belangrijke argumenten voor ziin 
acceptatie van een op sommige punten esoterisch 
dierlijk magnetisme aan de (gepopulariseerde) 
natuurwetenschap van zijn dagen. Een ontwik
keling die zich in het groot ten aanzien van hel 
magnetisme als zodanig afspeelde: ontstaan uit 
gangbare Ncwtoniaan.se natuurwetenschap voed
de het uitoindelijk in veel landen spiritistische, 
esoterische en natuurfilosofische tendensen 

Het omgekeerde kwam evenwel ook voor. Zo 
waren het tamelijk speculatieve, natuurfiloso
fische beschouwingen over het dierlijk magne
tisme die de Deen Oersted uiteindelijk brachten 
tot de ontdekking van het elektromagnetisme, 

'Wetenschap' voedde kortom 'p.soudowetcnschap' 
en omgekeerd. Wat rond 1814 in de Duitse en 
Nederlandse geneeskunde acceptabele medische 
kennis vormde, wordt heden aangezien voor irre
guliere geneeskunde of regelrechte kwakzalverij. 

Op een bepaalde manier zou de wording van 
mijn onderzoek ook beschreven kunnen worden 
in de termen van pseudowetenschap die uiteinde
lijk tot wetenschap leidt. Jan Hendrik van den 
Berg is niet alleen omwille van zijn ultraconser
vatieve en hier en daar racistische opvattingen 
controversieel. Zijn synchrone en discontinue 
geschiedopvatting wordt door de meeste historici 
elke verklaringskracht ontzegd. Onlangs is zijn 
naam zelfs terechtgekomen in de Morosofie van 
Van Boxsel. Erkende 'pseudo-wetenschap' zo mag 
men concluderen. Toch is de onorthodoxe ideeën
rijkdom van de metablelicus voor mij een wezen
lijke inspiratiebron gebleken, niet alleen in de 
richting van de mentaliteitsgeschiedenis, maar 
ook waar het gaat om het onderzoek naar het 
dierlijk magnetisme. En dat uit deze 'pseudowe
tenschap' echte erkende wetenschap is ontstaan, 
moet ik wel geloven na er op gepromoveerd te zijn 
en er vandaag zelfs een prijs voor to mogen ont
vangen. 

De hierboven geschetste sociaal-historische 
benadering leidt, zoals Frank Huisman in zijn 
rode onderstreepte, tot een verstrekkend relativis
me. Begrippen als waarheid, evidentie, objectivi
teit hebben een lading en betekenis die atliankclijk 
is van do historische context. Daarmee ontvalt 
elke vaste grond aan de wetenschap, een conclusie 
die een recensent van mijn boek in cie Volkskrant 
ernstig verontrustte. Voor mij gaat het hier echter 
om een methodologische houding die de blik op 
het verleden verrijkt maar die uitdrukkelijk geen 
gelding heeft in het alledaagse bestaan. Hier onder 
het dak van een geneeskundige faculteit wil ik 
gaarne onderstrepen dat ik wis en waarachtig 
geloof in de vooruitgang van de geneeskunde. 
Recente persoonlijke ervaringen met ziekte en 
gezondheid stemmen mij zeer dankbaar dat ik 
hier en nu leef on dat we hier in Nederland aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw een beroep 
kunnen doen op een goed geoutilleerde reguliere 
geneeskunde. Het is mij dan ook zonder meer een 
oor dat mijn naam via de Gerrit Arie Lindeboom-
prijs verbonden wordt met die geneeskunde. 

Joost Vijselaar 
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