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SCHILLER EN DE GENEESKUNDE 

J. Chr. Friedrich Schiller (1759-1805) is met Goethe de leidende 
figuur van de Duitse letterkunde uit de romantische periode. Van 
Goethe is de natuurhistorische belangstelling en gerichtheid bekend ; 
dat ook Schiller een voetje in die stijgbeugel had, weet men minder. 

Zo Goethe zich ver van de medische praktijk hield, dan was dat 
voor Schiller weer anders ; eerst ging hij op de militaire akademie de 
juridische richting in, maar schakelde al heel vroeg naar de medische 
riohting over. In 1780 werd hij tot regimentsarts bevorderd. Doch in 
de mate dat hij toen de kontakten met de geneeskunde ging verliezen, 
werd hij meer dichter. Niet uit innerlijke drang was hij medicus, 
maar door een samenloop van omstandigheden die hem later weer 
van de geneeskunde verwijderden. Hij was geen voorbeeldig arts en 
kreeg van zijn korpsoverste na een paar jaren de bons. 

Hoe kwam Schiller tot de geneeskunde ? Uit een officiersfamilie 
van lagere rang geboren, doorliep de opgroeiende knaap in vrij be-
krompen omstandigheden tal van garnizoensteden, en het lag voor 
de hand dat hij op een militaire akademie, die van Stuttgart, beland-
de. Deze akademie was een gymnasium waar men voor alle studie-
richtingen een voor de tijd tamelijk goede opleiding in de grondvak-
ken verstrekte, met de bedocling er later goede militairen uit te kunnen 
'halen, die ihertog Karel-Eugeen van Wiirtenberg zouden te pas ko-
men, zowel voor zijn leger als voor de administratie van zijn grond-
gebied. Die Karlschule is een broeinest van vooruitstrevende geesten 
geweest, waar de antinomic tussen het Pruisisch drilideaal op voet 
van oorlog leefde met de vrijheidsdrang die de Verliohting had ge-
bracht. Zwakkelingen gingcn er ten onder, sterkere naturen, zoals 
Schiller, staalden er hun karakter en bouwden zich een levenshouding 
en een carriere op. 

Op de Karlschule bestond een afdeling voor aanstaande legerart-
sen. Daar kwam Schiller, die voor das Militar maar weinig voelde, 
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tcrecht. Hij zou er zijn Sturm und Drang de vrije teugel kunnen 
laten. en het medisch denkcn bleek ook spoedig in nauwer familie-
verband met de poezie te staan dan de hem opgedrongen juristerij. 
Schiller verbleef op de militaire akademie van 1773 tot 1780 ; hij was 
een jonge man van eenentwintig jaar toen hij zc verliet. en had toen 
al bewezen dat diohtersbloed in zijn aderen vloeide. 

Medisch zowel als diohterlijk was de beroemde arts Albert von 
Haller Sohillers voorbeeld. Pas enkele jaren tevoren overleden (1708-
1777), en universeel genie als hij was. leefde zijn aureool nog na in 
voile glorie. Hij was de onfeilbare voortrekker op alle mogelijke 
gebieden ; als hoogleraar in de anatomic, in de chirurgie en in de 
plantkunde te Gottingen, had Haller naam verworven als natuurhis-
toricus en als didhter. Hij was een leerling van Boerhaave en had in 
de fysiologie opgang gemaakt met zijn leer van de irritabiliteit en de 
sensibiliteit. 

Haller was ook een literator ; zijn hoofdwerk is een didaktisch 
gedicht over de Alpen, waarin hij o.m. de stadsbeschaving plaatst 
tegenover de idyllisdhe levenswijze in de hoge bergen. W a t wil men 
meer om de voor de ideeeniyriek zo ontvankelijke Schiller volledig te 
doen opgaan in Hallers poezie en de geneeskunde mee in de koop te 
nemen ? 

Onder de invloed van Haller gekomen, een invloed die uitsluitend 
van doktrinale en niet van persoonlijke aard was, was het ook niet 
te verwonderen dat Schiller evenmin aan de medische gedachtengang 
van Herman Boerhaave, de Nederlandse clinicus, ontsnapte. Vita-
lisme. iatrochemie en iatrofysika, door Boeiihaave in een voortreffe-
lijke syntese verenigd. zullen de ontvankelijke poeet-medisdh student 
niet zonder blijvende indrukken gelaten hebben. 

Daar het medisch onderwijs op de Karlschule over geen klinische 
instellingen besdhikte, en uitsluitend teoretisch en dan nog natuur-
filozofisch in plaats van natuurhistorisch was gericht, kon het niet 
anders of Schiller moest tot een militaire arts met weinig praktische 
ervaring uitgroeien. Boekengeleerdheid had hij meegekregen doch 
aanschouwelijke sohohng allerminst, met patienten omgaan en pa-
tienten genezen, kort, goed en met kennis van zaken, had hij nooit 
gcleerd. Schiller moest onvermijdelijk een mdnderwaardig, zo al niet 
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een slecht arts zijn, en dat hij er na een korte tijd werd uitgegooid, 
wanneer bijltje bij paaltje kwam. zal niemand verwonderen. Nooit 
had de jonge arts een bevalling gezien, nooit was hij bij een operatie 
aanwezig geweest ; wat moest men met zo een regimentsarts aan-
vangen ? Zieke en gewonde soldaten moet men geen natuurfilozo-
fische teorie voorihouden, en wat men nog in enkele recepten, die van 
Schiller bekend zijn, kan opmaken, geeft geen grote dunk van zijn 
farmakoterapeutische kapaciteiten. 

Toch was Schiller een vlijtig student, die zioh op zijn leervakken 
bijzonder toelegde. want bij het einde van de lessencyclus op de 
Karlschule, slaagde hij er in drie medische prijzen voor de neus van 
zijn medestudenten weg te kapen, een voor farmakologie. een voor 
interne en een voor heelkunde. 

De leervakken en de gedoceerde auteurs waren van die aard dat 
zij filozofisch gerichte geesten stof tot disserteren boden. Boerhaaves 
Aforismen en Hallers Elementa Physiologiae werden meer bedisku-
teerd dan toegepast. Met die twee medische herauten, die heel de 
achttiende eeuwse geneeskunde beheersten, werden Schiller en zijn 
klasgenoten in de leer van de medicijnen groot gebraaht. Men zag 
naar hen op, en voor de rest schreef men de natuur. ook bij het ziek-
bed a priori wetten voor, 20 die wetten maar uit Boerhaave of Haller 
waren gedestilleerd. 

De scbrijfdrift had de medicus Schiller al vroeg te pakken. Op het 
eindexamen bij de Karlschule moest hij een dissertatie voorleggen en 
verdedigen. Het kwam niet tot een maar tot drie dissertaties. omdat 
de ene na de andere als onvoldoende werd afgewezen. Deze disser
taties zijn bewaard gebleven en men kan zioh aan de hand daarvan 
een idee vormen van de studierichting op de Karlschule, van de 
geestesrichting van Schiller en van de opvattingen die de professoren 
er over die geestesrichting op nahielden. 

Schillers eerste dissertatie Philosophic der Physiologic verraadt 
haar strekking in de titel. Zij is spekulatief en geeft alleen filozofische 
beschouwingen ten beste. met een nadruk op de psyoho-somatische 
realiteit van de mens : een « Mittelkraft » houdt lichaam en geest in 
fysisch en geestelijk evenwiaht, Schiller identificeert ze met Hallers 
zenuwgeest. Dat deed de eksaminerende leraars steigeren. Het ani-
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iiiisme van Stahl, dat toen ook in de lucht hing, zal de examinandus 
evenmin afgesdhrikt hebben, en de woorden Mittelkraft, zenuwgeest 
en anima over een boeg gooien, zoals hij, ofsohoon niet woordelijk 
dan toch in onverbloemde uitdrukkingen betoogde, was de geleerde 
heren te veel. Hallers stelligen verwierp hij zonder meer ; ihij schrijft 
zonder blikken nooh blozen ; « Ich bin in einem Feld, wo sohon man-
cher medizinische und metaphysische Don Quiahotte sich gewaltig 
herumgetummelt hat und nooh jetzt herumtummelt und finde es mei-
ner Absicht gemasser, Theorien umzustossen als neue zu schaffen ». 
De heren die Haller voor de alleenheerser in de fysiologie houden, 
aanziet hij voor slapers. Zijn ressentiment sprak daar waarschijnlijk 
luider dan al het andere. Het klinkt in alle geval meer filozofisch dan 
als het gevolg van scherpe observatie of eksperiment. Naar uit getui-
genissen blijkt, had Schiller zijn stellingen op een aanmatigende toon 
voorgedragen. Dat hij de laan werd uitgezonden, verwonderde nie
mand. Nog een paar andere beunhazen kregen van hetzelfde laken 
een pak. 

Een viertal maanden later Icgde Schiller dan zijn tweede disser
tatie voor ; zij was in het Latijn gestcld, wat al minder onkonformis-
tisch leek : Tractatio de discrimine fehrium inflammatoriarum et pU' 
tridarum. Tot Sohillers verdediging gezegd, het onderwerp was ak-
tueei. De doctorandus ihad ervaren dat hij Haller en zijn protago-
nisten niet tussen de benen mocht rijden, maar nu bleef hij zo nauw 
bij het idool en diens lecrstellingen over de koorts aanleunen, dat hem 
het verwijt van onpersoonlijkheid werd gemaakt en hij weer werd 
afgesaheept. Er zat niets klinisch in het proefschrift, het was een 
rcferaat over leerstelligheden waaronder Schiller kiest wat hij billijk 
vindt op grond van teoretische beschouwingen. Dat tweede proef
schrift was al een hele boel beter dan zijn eerste, vermits het ziekte-
oorzaak, ziektesymptomen en ziekteibehandehng (ihoofdzakelijk de 
venaesectio) op de korrel neemt, doch het kon nog door de profes-
sorale beugel niet, ofschoon Schiller nu geen uitdrukkingen in de 
mond nam waarmede ihij de geleerde heren boven het hoofd dreigde 
te groeien, Zij verweten hem dat hij te zeer scheraatizeerde. 

De examinandus gaf de moed niet op. Kort nadat hij gezakt was. 
kwam hij met twee nieuwe dissertaties voor de dag. Na verkenning 
van het terrein om te horen wat hem de meeste kans bood om de 
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zozeer verlangde bulle te halen, legde hij een Duitse tekst voor die 
nauw aansloot bij het tema van zijn eerste dissertatie : Versuch iiber 
den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner 
geistigen. Weer filozofisch, n.m. de psyoho-somatische kohesie van 
de mens. Het wordt nu alles Haller wat de klok slaat, het ene citaat 
volgt op het andere om die kohesie in het lioht te stellen en te ver
dedigen. Wat voorgehouden werd, was tamelijk nicuw; wat Haller 
over prikkelbaarheid, gevoeligiheid, geleidingskapaciteit van zenuwen, 
spiermekaniek, stofwisseling, het fysische en het chemische had ge-
dacht en geschreven, wordt dankbaar door Schiller aangegrepen om 
zijn stellingen bewijskracht bij te zetten. Het lichaam wordt niet zon
der de ziel gedacht, en de ziel speelt mee in alles wat het hchaam 
aanbelangt. Er zit een regulatiesysteem tussen beide dat hun betrek-
kingen bepaalt, het is het dierlijke le\'en. De « Mittelkraft » uit zijn 
eerste dissertatie heeft afgedaan. Zelfs het laagstaande dier heeft 
zulk een regulatiezone die sleohts voor een ogenblik berekend is, 
terwijl de dierhjke ervaring bij de mens ook op bet geestesleven be-
slag legt, wat denhalve een prikkelbeheersing op een hoger niveau 
mogelijk maakt. De dierlijke ervaring draagt ertoe bij om het bin-
nenuurwerk van de geest op gang te houden. 

Uit Schillers laatste dissertatie kJinkt af en toe een moderne toon 
op. Men legt thans sterk de nadruk op het psychisch trauma als een 
vciak voorkomende oorzaak van organische ziekten ; Schiller had het 
al dadelijk gemerkt en ook neergeschreven. Klinische geschiedenissen 
worden aangehaald om het te bewijzen : schurft heeft wel eens me-
lancholie en razemij genezen, schrik heeft verlamming genezen, toorn 
konstipatie, overtoUige vreugde heeft de dood veroorzaakt. Schiller 
schrijft ergens die veelzeggende volzin : « Der Mensoh ist nicht Seele 
und Korper, der Mensoh ist die innigste Verbindung beider Sub-
stanzen ». Die volzin staat op elke bladzijde van onze moderne psy
oho-somatische traktaten. Alsof hij, hetzij door inneflijke aanschou-
wing, hetzij door intuitie, ervan overtuigd was dat de psycho-soma-
tische geneeskunde een toekomst op lange termijn beschoren was, 
sluit Schiller zijn dissertatie met deze profetische volzin : « Wir legen 
itzo manches Buoh weg, das wir nioht verstehen, aber vielleicht ver-
stehen wir es in einigen Jaihrcn besser ». 

De eksamenkommissie keurde de dissertatie goed. Deze verscheen 
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eindc 1780 te Stuttgart en werd opnieuw uitgegcven te Wencn in 
1811 en 1820. R. Virohow, wie later een eksemplaar in handen viel, 
oordeelde dat het onverantwoordelijk was Schiller op grond van zulk 
een proefschrift tot de praktijk te hebben toegelaten. 

Schiller promoveerde op 14 december 1780. Men had ihem een rus-
tig bestaan voorgespiegeld, doch in de plaats kreeg hij een baantjc 
als veldchirurg met een maandgeld van 18 gulden, in een regiment 
dat o.m. zo maar 240 invaliede grenadiers telde. Zijn patienten be-
zorgden hem veel last. Graag zou hij een burgerpraktijk begonnen 
zijn maar dat kon niet, vermits hij de verplichting ihad aangegaan in 
dc dienst van de hertog te blijven als vergoeding voor de kosteloze 
opleiding die hij genoten had. De dichter was geen voorbeeldig offi-
cier van gezondheid ; hij verwaarloosde vaak het ziekenrapport, liep 
rond in een bespottelijke kledij, hield dc boeken niet bij ; om gespij-
beld te hebben heeft hij eens veertien dagen kamerarrest opgelopen. 

Naarmate de geestdrift voor de geneeskunde, die zioh met de 
laatste dissertatie gunstig lict aanzien, dan toch luwde, kreeg de 
dichter in hem meer en meer de overhand. Op de dagelijkse visite 
onderzocht hij de patienten ternauwernood, hij deklameerdc in dc 
ziekenkamers iuidop verzen, men dacht dat hij waanzinnig aan *t 
worden was. In deze periode koncipieerde Schiller zijn drama Der 
Rauber ; daarin komen veel zinspelingen op de geneeskunde en de 
artsen voor. 

Een konflikt met de hertog kon niet uitblijven. In 1782 vluchtte 
dc dichter uit Stuttgart weg. Hicr en daar ncemt hij nog een praktijk 
waar, tot hijzelf zwaar ziek werd : malaria en Russische gricp zeggen 
zijn tijdgenoten. Hij behandelde zichzelf met kinine in grote doses, 
en leefde dagen lang op een diect van water en groentcn. Wij wcten 
thans dat het de eerste tekenen van een borstlijden waren, dat hem over 
alle stadia van de ziekte been in 1805, op 46-jarige leeftijd, ten grave 
zou slepen. 

W a t is de betckenis van Sohiller als arts ? Zijn laatste medisch 
proefschrift leert hem kennen als een niet te vcrwaarlozcn schrijver 
over en een voortrekker van de psyoho-somatische geneeskunde. Hij 
was een hartstodhtelijk aanhanger van een teorie met dewelkc men 
heden meer en meer vertrouwd is, zozeer dat zij bijna vanzelf spreekt. 
Het belang van het vegetatieve zenuwstelscl voor de opvatting dat 
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lichaam en geest een eenheid zijn, heeft Schiller zeer vroeg ingezien 
en voorgahoudcn, meer dan welkc andere van zijn tijdgenoten ook. 
Zijn derdc dissertatie is van dat oogpunt uit besohouwd zeker een 
bijzondere vermclding waard. Als praktische arts was zijn loopbaan 
kort en niet bijster gelukkig. In de litcraire werken van Schiller is de 
psycho-somatische inslag van zijn medische opvattingen gemakkclijk 
na te sporen. 

E. 

BIBLIOGRAFIE 

1. BODAMER. K. Schiller und die Medizin, D. mcd. W.schr. 1952, 754. 

2. KUHNLEIN, FR. Schiller und die Medizin, )hrb. Coburgcr Dicnstaggesell-sch. 

1957-59, nr. 3-5, 103-130. 

3. METTE, A. Fr. Schillers medizinisch-philosophischc Jugendarbeitcn, Vnlk u. 

Gesundhcit Verlag, Berlin 1959. 

161 


