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DE RECEPTIE VAN DE HERSEN-SCHEDELLEER 
VAN FRANZ JOSEPH GALL IN HOLLAND 
KORT NA 1800 

TEUN VAN HEININGEN* 

Vanaf de introductie kort na 1800 was de 'Hersen-Schedelleer' van Frans Joseph Gall 
(1758-1828) controversieel. Gall legde in deze leer verband tussen de grootte van de delen 
van de grote hersenschors, het schedeloppervlak en de geestelijke vermogens van de mens. 
In ons land hebben evenals elders in het eerste decennium van de negentiende eeuw 
bekende en minder bekende auteurs over de leer van Gall geschreven. Diverse geleerden 
bogen zich over deze theorie, zoals Gerardus Vrolik en Andreas Bonn, hoogleraren aan het 
Athenaeum lUustre te Amsterdam, en Sebald Justinus Brugmans, hoogleraar te Leiden. 

In dit artikel besteed ik aandacht aan de ontvangst van de leer van Gall in ons land in de 
jaren na i8oo. Gall verbleef in het voorjaar van 1806 tijdens zijn Europese reis korte tijd in 
Utrecht en Amsterdam.' Een punt van aandacht daarbij is het effect van zijn bezoek aan 
ons land op de wijze waarop met zijn theorie is omgegaan. Tenslotte wil ik nagaan of er 
verschillen bestonden tussen de van diverse zijden gehanteerde argumenten. 

Allereerst geef ik, aan de hand van werk van Gerardus Vrolik (januari 1804), een be
knopt overzicht van de 'Hersen-Schedelleer', aangevuld met enkele opmerkingen over met 
name het werk van Brugmans. Vervolgens behandel ik uit 1804, dus van vóór Galls komst 
naar Holland, twee publicaties van minder bekende personen. Het betreft het werk van 
Jacob Eliza Doornik (december 1804) en van Martinus Stuart (december 1804, na de vori
ge). Beiden hebben bovendien in 1806, na het bezoek van Gall, opnieuw over de 'Hersen-
Schedelleer' geschreven. Aangezien men kan veronderstellen dat Galls optreden in Hol
land een uitwerking op de opinie van voor- en tegenstanders heeft gehad, is een analyse 
van deze uitgaven van belang. In Duitsland bijvoorbeeld raakten de meningen nog sterker 
verdeeld door Galls optreden. Oehler-Klein vermeldt hoe Gall zijn toehoorders biologeer
de wanneer hij in een door kaarslicht verlichte ruimte, geheel in het zwart gekleed, 
omringd door schedels van mensen en dieren, zijn voordracht - of mag men het 'show' 
noemen - gaf. In ieder geval was de Duitse anatoom Samuel Th. Soemmerring (1755-
1830), tot 1803 een voorstander van Gall, in een felle tegenstander veranderd, nadat hij in 
1807 te München een dergelijke lezing van Gall had bijgewoond.^ 

" dr. T.W. van Heiningen, Diepenbrocklaan 11,7582 CX Losser. 

1. Algemecne Koitst- en Lcttcrboiie I (1806) 209. 
2. S. Oehler-Klein, 'Die Schildellehre Franz Joseph Galls in Literatur und Kritik des 19. lahrhunderts. Zur 

Rezeptionsgeschichte einer medizinisch-biologischen Theorie der Physiognoniik und Pathologie', in: G. Manu 
e.a. ed., Soemmerriiig-Forsclinngen, Bcitriigc zur Niiturwissenscimft umi Medizin tier Ncuzcit d]. 8 {Stuttgart/New 
York 1990) 46, 60-62. 
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Door een bespreking van de verhandelingen van Stuart (voorjaar 1806) en Doornik 
(zomer 1806) - Stuart betrekt Doorniks werk uit 1804 in zijn beschouwingen, terwijl 
Doornik ingaat op Stuarts werk uit 1804 en 1806 - is een discussie mogelijk over wat zij als 
wezenlijke kenmerken en consequenties van de theorie van Gall zien. Voorts biedt de 
Algemeene Konst- en Letterbode een aantal stukken over deze zaak die van belang zijn voor 
een compleet beeld van de receptie van Galls 'Hersen-Schedelleer'. Dat de menings
verschillen over de 'Hersen-Schedelleer' in volgende decennia voortgingen en tenslotte tot 
verschillende uitwassen leidden, valt buiten het kader van dit artikel. Hetzelfde geldt voor 
de ontwikkeling van de 'phrenologische beweging' waarover enkele punten recent zijn 
behandeld door Steendijk-Kuypers.' 

Iets over Galls 'Hersen-Schedelleer' 

Kort na 1800 weerklonk overal in Europa de stem van Franz Joseph Gall. Hij imponeerde 
zijn toehoorders met zijn 'Hersen-Schedelleer', de synthese van een wetenschappelijke 
schedelanalyse, de hersenanatomie en de psychologie. Door vergroting van de kennis van 
de bouw en werking van de hersenen wilde Gall de studie van de mens en zijn gedrag 
wetenschappelijk funderen. Daarvan had hij al in 1793 een eerste schets gegeven in zijn 
Philosophisch-Medicinische Untersuchungen über Natur und Kunst im kranken und gesun-
den Zustande des Menschen.^ Rond 1800 hield hij in Wenen de eerste voordrachten.' In 
december 1801 maakte politieke druk een einde aan zijn uiteenzettingen over deze mate
rialistische leer.* Daarom vertrok hij enkele jaren later met zijn leerling en medewerker 
Johann Gaspar Spurzheim naar het buitenland en vestigde zich na enige omzwervingen in 
1807 in Parijs.' 

In 1802 verscheen een van de eerste reacties van een toehoorder, de Berlijnse anatoom 
Johann Gottlieb Walter." Deze uitte vooral felle Ja-itiek op het materialisme in Galls leer. In 
Holland verschenen de eerste verhandelingen over dit onderwerp in 1804.' Uit de beschrij
ving van Galls Europese tournee is bekend dat er veel belangstelling was van niet-weten-
schappelijke kant, maar dat de waardering vanuit de wetenschap uitbleef Zo besteedde 
het Institut de France geen aandacht aan zijn geschriften en aan de in maart 1808 door hem 

3. I. Steendijk-Kuypers, 'Het succes van een dwaling. De hersen-schedelleer van Franz Joseph Gall (1758-1828) 
en de echo van de frenologie in Nederland', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 140 (1996) 2560-2564. 

4. L. Choulant, Iets over de geschiedenis en waarde der Schedelleer, eene voorlezing gehouden voor eenen kring 
beschaafde toehoorders, uil het hoogduitsch vertaald en met eenige Aanteekcningen en twee houtsneéfiguren ver
meerderd (Amsterdam 1845). Choulant noemt 1792 als verschijningsjaar. Zie ook: G. Mann, 'Franz Joseph Gall's 
Natur und Geisteslehre des Mcnschcn und der Völkerschaften, Lehre von den Nationalschadeln', Die Natur des 
.Vlenschen, Problenie der Physischen Anthropologie 1750-1850, Soemmerring-Forschungen, Beitrage zur Naturwis-
senschaft und Medizin der Neiizeitél. 6 (Stuttgart 1990) 301-323; Doornik noemt 1792: J.E. Doornik, De Herssen-
Schedelleer van Frans Joseph Gall getoetst aan de Natuurkunde en Wijsbegeerte, door J.E. Doornik, Medic. Doctor te 
Amsterdam, met planten (Amsterdam 1804). 

5. N. Borrmann, Kunst und Physiognoniik, Menschendeutung und Menschendarstellung im Abendland (Bonn 
1994) 155; zie ook: S. Oehler-Klein (n. 2), 'Die Schadellehre', 40. 

6. E. Lesky, 'Der angeklagte Gall', Gesuerns38 (1981) 301-311. 
7. Borrmann (n. 5), Kunst und Physiognoniik, 157. 
8. Walter, Kritische Darstellung der Gallschc Anatoiniseh-Physiotogische Untersuchungen des Gehirn- und 

Schiidelbaues (Zurich 1802). 
9. T.W. van Heiningen, Gerard Sandifort (iyyg-1848), In Twee Werelden (Utrecht 1995) 224-244; zie ook: G. 

Vrolik, Her Leerstelsel van Joseph Gall, Geschetst en met eigene waarneemingen opgehelderd door Gerardus Vrolik 
(Amsterdam 1804) en Doornik (n. 4), De Herssen-Schedelleer. 
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ingestuurde Memorie.'" De Franse vergelijkend anatoom en paleontoloog Georges L.Ch. 
Cuvier (1769-1832), één van de weinigen die aanvankelijk positief reageerde, herzag zijn 
mening onder druk van anderen. Pas jaren later gaf Gall zijn werk uit." 

Gall beschouwt de 'bastzelfstandigheid der groote hersenen' (de hersenschors) als een 
grijze, pulpachtige en gelatineuze substantie, die haar bestaan dankt aan de vertakkingen 
van de vezels van de witte stof (het merg) eronder. Tegelijk is de grijze stof de voedende 
substantie voor het merg en de oorsprong van de zenuwen. Hij ziet de hersenen niet als 
ondeelbaar geheel, maar als een verzameling afzonderlijke 'hersenorganen' of 'hersen-
werktuigen', elk met een eigen plaats en eigen werking, die in stand worden gehouden 
door de levenskracht. Zij vormen de stoffelijke basis van de op het dierlijke en het zede
lijke leven gerichte neigingen, gevoelens en vermogens of 'faculteiten'. Voor de aanleg 
ervan is de Schepper verantwoordelijk. De grootte van het hersenorgaan is volgens hem 
een maat voor de sterkte van de ermee verbonden faculteit: veel-gebruikte hersenorganen 
worden sterker en niet-gebruikte juist zwakker. Dit lijkt een verwijzing naar de 'Wet van 
gebruik en niet-gebruik' van de Franse zoöloog Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), die 
zijn gedachten hierover kan hebben ontleend aan de geschriften van de Franse materialist 
Denis Diderot (1713-1784) en diens opvatting 'De organen scheppen de behoeften en de 
behoeften brengen de organen voort'. '-

10. R.M. Young, Mind. Brain and Adaptation in the nineteenth century; Cerebral localization and its biological 
context from Gall to Ferrier (New York 1990). 

11. F.J. Gall et J.G. Spurzheim, Anatomie et physiologic dn systcnie nerveu.x en general, et du cerveau en particulier, 
avec des observations snr la possibilité de reconnaitre plusieurs dispositions intellectuelles et morales de I'homme et 
des animaux, par la configuration de letirs têtes, 4 delen (Parijs 1810-1819). 

12. E. Mayr, Die Entwickluug der Biologischen Gedankenwelt (Berlijn/Heidelberg/Nevv York/Tokyo 1984) 282, 283: 
mogelijk ontleend aan D. Diderot, La Rève d'Alemhert {ij^i)) 180. 
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2. Schematische voorstelling van de lokatie van de verschillende werktuigen volgens Gall (Vrolik 1804). Uit: T.W. 
van Heiningen, Gerard Sandifort (iy79-i848), In Twee Werelden (Utrecht 1995) 230. Verklaring van de nummers: 
1. het werktuig des levens; 2. het werktuig ten zelttehoud; 3. het werktuig ten keuze des voedsels, 4. het werktuig 
voor de teeldrift; 5. het werktuig der zoogenaamde zintuigen, 6. het werktuig voor een sterken graad van aan
doenlijkheid; 7. het werktuig voor de wederkerige liefde van ouders tot hun kroost; 8. het werktuig des vriend-
schappelijken verbonds en der verkleetdheid; 9. het werktuig van moed; 10. het werktuig voor moordlust; 11. het 
werktuig van listigheid en diefstal; 12. het werktuig van rijpen raad en gezond oordeel; 13. het werktuig voor 
zakelijk geheugen; 14. het werktuig voor het plaatsgeheugen; 15. het werktuig voor het naamgeheugen; 16. het 
werktuig voor het woord- en taaigeheugen; 17. het werktuig voor het geheugen van getallen; 18. het werktuig voor 
toonkunst; 19, het werktuig voor schilderkunst; 20. het werktuig voor mechanische bewerkingen; 21. het werktuig 
voor wijsgerige bespiegelingen of bovennatuurlijk onderzoek; 22. het werktuig ter waarneming dienende; 23. het 
werktuig der goedhartigheid; 24. het werktuig voor snedigheid en geestigheid; 25. het werktuig voor den talent 
van schouwspelers; 26. het werktuig voor de zucht tot mildadigheid; 27. het werktuig der verbeeldingskracht; 28. 
het werktuig voor Godsvrugt; 29. het werktuig voor vastheid in character; 30. het werktuig voor hoogmoed, eer
zucht en verwaandheid. 
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Het gaat Gall niet om de schedel en hersenen als geheel maar om de kleinste details, of 
zoals de Leidse anatoom Gerard Sandifort (1779-1848) ze noemt: 'de verhevendheden en 
indruksels van het bekkeneel'.'̂  Omdat de groeiende schedel langzaam verbeent, richt deze 
zich volgens Gall geheel naar de vorm van de groeiende hersenen. Schedelonderzoek laat 
daardoor conclusies toe over de geestelijke vermogens, eigenschappen en neigingen van de 
mens. De onenigheden over Galls bijdrage aan de hersenanatomie maken het achteraf 
moeilijk om zijn verdiensten precies aan te geven.''' Totdat Gall met zijn ontdekkingen 
kwam, zag men de schors vooral als omhulsel van het merg, de eigenlijke hersenen. Gall 
zou als eerste de grijze stof ook in het verlengde merg, het ruggenmerg en de zenuwknopen 
hebben aangewezen, het vezelachtige karakter van de witte stof hebben beschreven en 
hebben gewezen op de hegemonie van de hersenschors over de andere delen van het 
zenuwstelsel. 

Gall onderscheidde drie categorieën van 'faculteiten' of'vermogens'; die voor de 'onder
houding en voortplanting van het geslagt', die voor de neigingen en de eigenlijke vermo
gens van de ziel of'intellectuele faculteiten', zoals Vrolik ze in 1804 noemde.'' Uit Vroliks 
verhandeling, een letterlijke weergave van de beide door Gall in januari 1804 in 'Felix 
Meritis' te Amsterdam gehouden voordrachten, blijkt dat volgens Gall de faculteiten ver
schillende sterkten krijgen door de natuurlijke ontwikkeling, verschillen tussen de sexen 
en een verschillende gezondheid. Hoewel de faculteiten in principe onafhankelijk van 
elkaar werken, blijkt uit het gedrag van mens en dier dat zij ook met elkaar kunnen strij
den of elkaar juist ondersteunen. Voortdurend toont Vrolik zich de verslaggever van wat 
hij gelezen en gehoord heeft. Zonder terughouding verklaarde hij zich akkoord met de in 
afbeelding 2 gereproduceerde projecties van de hersenwerktuigen op de schedel."^ 

Door de Hgging bij de schedelbasis zijn de hersenorganen 1, 2, 3 en 5 onzichtbaar. Voor 
de exacte plaats kunnen we Doorniks verhandeling over Galls leerstelsel uit 1804 raad
plegen.'^ Dan blijkt N° 1, 'het werktuig des levens' (Doorniks 'werktuig der Levenskragt') 
in het verlengde merg te liggen bij het foramen magnum (achterhoofdsgat). Het 'werktuig 
tot zelfbehoud' (N°. 2), bij Doornik het 'werktuig der Levenszucht',"* ligt in de hersen
massa achterop de schedelbasis. N° 3, Galls 'werktuig ten keuze des voedsels' (Doorniks 
'werktuig der Voedselzucht') ligt dan direct voor het vorige, bij het achterste deel van het 
vomer (ploegschaarbeen). N° 5, het 'werktuig der zoogenaamde zintuigen' (Doorniks 
'werktuig der Uiterlyke Zinnen') blijkt in de laterale schors der grote hersenen te liggen, 
achter de arcus zygomaticus (jukboog). 

Terwijl Gall slechts 27 hersenorganen noemt, trachtten zijn navolgers dit aantal uit te 
breiden. Vrolik noemt er 30 en stelt nog een uitbreiding voor. Dit betekent beslist een 
instemming met Galls ideeën, een indruk die nog versterkt wordt door het volgende. Zo 
schrijft Vrolik ervan overtuigd te zijn dat Gall 'nieuw licht' bracht en dat zijn anatomische 
kennis 'aanzienlijk' is. Galls aanname van een 'werktuig van moordlust' bij de mens 
bevreemdt hem niet. Ook plaatst hij geen vraagtekens bij de lokatie van het 'werktuig voor 

13. G. Sandifort, Ontleedkunde voor Beeldende Kunstenaars (Leiden 1837, 1827) manuscript (UB Leiden, BPL 

2897). 
14. E. Lesky, Franz Joseph Gall, Natnrforscher und Anthropologe (Jiern/Stuttgart/Wenen 1979); Owsei Temkiii, 

'Gall and the Phrenological Movement', Bulletin for the History of Medicine 21 (1947) 275-320. 
15. Vrolik (n. 9), Het Leerstelsel van Joseph Gall, 17. 
16. Ibid., plaat na 56. 
17. Doornik (n. 4), De Herssen-Schedelleer, 163-164. 
18. Ibid., 166. 
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godsvrugt'. Overijverig betitelt hij delen van de schedel regelmatig als 'werktuigen'."* Naar 
terughouding moeten we zoeken. Zo stelt hij het te betreuren dat Gall de invloed van de 
temperamenten op het gedrag niet noemt en dat .indere uitleggers van diens leer de werk
tuigen niet steeds dezelfde plaats gaven.-" Verder schrijft hij zich te kunnen voorstellen dat 
deze leer veel vragen oproept, zoals over de zetel van de verstandelijke vermogens en van 
de ziel. Hierop wil hij niet verder ingaan. Tot slot deelt hij mee dat hij zich van aanmer
kingen onthoudt tot Gall hierover meer duidelijkheid heeft verschaft of hijzelf door 
bespiegeling en voortgezette waarneming nieuwe feiten heeft verzameld. Hiervan is niets 
gekomen, hij mengde zich niet meer in de discussies. 

Vergelijking van de geschriften uit diverse jaren leert dat Galls theorie snel veranderde. 
Wellicht moest men de ideeën voortdurend aanpassen aan nieuwe anatomische inzich
ten.-' De meeste hersenorganen blijken hun oorspronkelijke plaats al snel te verliezen. 

Wetenschappelijke belangstelling voor Galls Hersen-Schedelleer 

Volgens Lanteri-Laura werd de eerste kritiek op Galls leer, zonder een directe aftvijzing in 
te houden, al gegeven in 1800." De recensies volgden elkaar snel op, ook in Holland. Zoals 
gezegd, waren - behalve Vrolik - de Amsterdamse anatoom Andreas Bonn (1738-1818) en 
zijn Leidse collega Sebald J. Brugmans (1763-1819) duidelijk geïnteresseerd in Galls leer.-' Zo 
droeg Bonn bij aan het succes van Galls Amsterdamse lessen door daarin enige schedels uit 
de eigen collectie te tonen en aan Gall enige tekeningen van waterhoofden te overhan
digen.--* 

Van Brugmans weten wij veel minder. Iets van zijn belangstelling voor dit onderwerp 
vinden we terug in het Museum Anatomicum Academiae Lugduno-Batavae van zijn leer
ling en latere collega Gerard Sandifort.-' In het deel dat de titel Brugmansiana draagt, 
toont en beschrijft deze enige schedels uit Brugmans' collectie. Sandifort noemt diverse 
van Galls hersenwerktuigen en verwijst naar diens Anatomie et Physiologic du système ner-
veux en general et du cerveau en particulier (Paris 1818). In zijn Lofrede op Brugmans schrijft 
Van der Boon Mesch, dat Brugmans zijn schedelcollectie met een antropologisch doel had 
ingericht en aan deze objecten ook de leer van Gall toetste.-* Dat laatste zou het optreden 
van Galls hersenwerktuigen in de Brugmansiana kunnen verklaren. Overigens blijkt uit de 
opmerking van Van der Boon iMesch nog niets over Brugmans' werkelijke standpunt. 

19. Vrolik (n. 9), Het Leerstelsel van Joseph Gall, 11,15,34,54,53. 
20. Vrolik (n. 9), Het Leerstelsel van Joseph Gall, 36. 
21. Th. Poupin, Caractères phrcnologiques et physiognomitiues des contemporains les plus cclèbres selon les systèmes 

de Gall, Spurzheim, Lavater, etc. (Brussel 1837). 
22. G. Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie, L'homme et son cerveau selon F.J. Galt (Parijs 1970) 65-69. 

Lanteri-Laura noemt hier o.a. Froriep, Exposition de la doctrine de Gall (Jena 1801) en F.J. Ackermann, Die Gall-
sclie Hirn-, Schiidel- und Organenlehre von Gesichtsptmkte der Ertahrung aus beurtheilt und wiederlegt (HeideJberg 
1806). 

23. A.M. Elshout, Het Leidse Kabinet der Anatomie uit de Achttiende Eeuw. De betekenis van een een wetenschap
pelijke collectie als cnltinirhistorisch Monument (Leiden 1952); zie ook: H.C. van der Boon Mesch, 'Lofrede op 
Sebaldus Justinus Brugmans', Werken der Hollandsche .Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (Lei
den 1825) 250-255. 
24. M. Stuart, Herinneringen uit de Lessen van Frans Joseph Gall, Med. Doctor te Weenen, over de Hersenen als on

derscheidene en bepaalde werktuigen van den geest, gehouden te Amsterdam van den Ssten tot den iSden van 
Grasmaand 1S06, opgeteekend door zijnen toehoorder M. Sfwrtrf (Amsterdam 1806) Vierde Les. 
25. G. Sandifort, Museum Anatomicum Academiae Lugduno Batavae dl. 3 (Leiden 1827) 113-118. 
26. H.C. van der Boon Mesch, 'Lofrede op Sebald Justinus Brugmans', Werken der Hollandsche maatschappij van 

Fraaije Kunsten en Wetenschappen, di. 7, 2e st. (Leiden 1825) 252-255,336. 
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Daarvoor is het handschrift Exerpta in Anthropologiam nodig.-" Hieruit blijkt dat Brug
mans in zijn onderwijs aandacht heeft besteed aan de leer van Gall. Na deze leer uit de 
doeken te hebben gedaan en de ligging van een aantal hersenwerktuigen te hebben 
beschreven, noemt hij de cranioscopie van Gall zo onwaar als maar mogelijk is. Daarbij 
doelt hij vooral op Galls interpretatie van wat aan de schedel waarneembaar is. Hij uit 
geen kritiek op de nauwkeurigheid van Galls waarnemingen. Verder gaat dit handschrift 
onder andere over de menselijke verscheidenheid op grond van de temperamenten en 
over de betekenis van de menselijke vrijheid. 

Als laatste moet nog een artikel in de Algemeene Konst- en Letterbode van 1829 worden 
genoemd.-* Het is de Nederlandse vertaling van een in 1807 door Soemmerring geschreven 
stuk, waarin deze opmerkt dat Brugmans het onmogelijk eens kan zijn geweest met Galls 
ontdekkingen op het gebied van de hersenanatomie. Over Brugmans' houding ten aanzien 
van de andere punten van de 'Hersen-Schedelleer' laat hij de lezer hij in het ongewisse. 

Over de discussianten Jacob Eliza Doornik en Martinus Stuart 

De Wageningse geoloog Van Baren noemt Jacob Eliza Doornik (1777-1837) - in navolging 
van de Utrechtse zoöloog Pieter Harting (1871) - iemand wiens werk buiten Nederland ten 
onrechte onbekend bleef-* Doornik, een 'vergeten Nederlander' zoals Van Baren schrijft, 
had op vele wetenschapsgebieden oorspronkelijke ideeën en toonde een gezonde kritische 
geest. Hij werd op 17 juni 1777 te Leiden geboren, waar zijn vader schepen was. Op 5 april 
1792 werd hij ingeschreven als student in de geneeskunde en werd zo een studiegenoot van 
Gerard Sandifort, de latere hoogleraar in de anatomie te Leiden.^" Na zijn promotie in 
1797 vestigde hij zich als geneesheer te Amsterdam, oefende er zijn praktijk uit en richtte 
zich op het schrijven van wijsgerige verhandelingen. Na enkele jaren in Gelderland 
gewoond te hebben vertrok hij in 1817 als officier van gezondheid naar Nederlandsch 
Oost-Indië. Deze functie verruilde hij in 1820 voor een particuliere medische praktijk. In 
1827 verliet hij de koloniën en dook korte tijd later op in New-Orleans (Noord-Amerika), 
waar hij op 3 juni 1837 overleed. Hij schreef diverse wetenschappelijke verhandelingen over 
de afstammingsgeschiedenis van de mens, aardkunde, menselijke fossielen, levenskracht 
en dierlijk magnetisme. In 1804 en in 1806 schreef hij uitgebreid over Galls 'Hersen-
Schedelleer'. In 1805 verzorgde hij het 'Voorwoord' bij een vertaUng van een door H.G. 
von Selpert te Berlijn geschreven verhandeling over deze leer.'' 

Martinus Stuart (1765-1826) bezocht na de Latijnse School te Rotterdam het Atheneum 
en het Remonstrants Seminarie te Amsterdam. In 1787 werd hij remonstrants predikant te 
Dokkum, drie jaar later werd hij beroepen in Utrecht. In 1793 vertrok hij naar Amsterdam 
en werd er een gevierd kanselredenaar. Behalve naar theologie ging zijn aandacht uit naar 
27. Exerpta in Anthropologiam (Leiden 1819) manuscript; UB Leiden, BPL 2065, Pars 1, Cap. IV, § 6, 43-48, 'De 

Systhemate Galliana'. 
28. Algemeene Koust en Letterbode I (1829) 195-199, 215-220 en 230-233. 
29. J. van Baren, 'Jacob EILsa Doornik, een vergeten Nederlander (1777-1837)', Jaarboeken van de Geschiedenis en 

Oudheidkunde van Leiden en Rijnland (Leiden 1909) 90-102; P. Harting, 'Iets over J.E. Doornik en zijn aandeel 
aan de ontwikkelingshypothese', Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afde
ling Natuurkunde 5 (1871) 367-380. 
30. Ibid. Zie ook: G.A. Lindeboom, Dutch Medical Biography (Amsterdam 1984) 476-477. 
31. Voorleezingen, gehouden te Berlijn, over de werkzaamheden der Herssenen en de mooglijkheid om den aanleg 

der eigenschappen van den geest zoo wel, ah die van het gemoed uit de vorming der schedels van menschen en dieren 
te erkennen, door F.J. Gall, naar het hoogduitsch door H.G. von Selpert, met eene voorrede en aanmerkingen van J.E. 
Doornik, M.D. (Amsterdam 1805). 
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geschiedenis en oudheidkunde, waaraan hij zijn aanstelling tot lid en secretaris van de 
Derde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut dankte. In 1815 benoemde de Koning 
hem tot Rijksgeschiedschrijver. Dat Stuart bovendien belangstelling had voor mensch-
natuurkundige vraagstukken getuigen zijn beide verhandelingen over Galls 'Hersen-
Schedelleer' uit 1804 en 1806. 

Doorniks kritiek (1804 en 1806) 

Al in de inleiding van zijn verhandeling De Herssen-Schedelleer van Frans Joseph Gall 
getoetst aan de Natuurkunde en Wijsbegeerte uit 1804 trekt Doornik van leer tegen Gall. Hij 
vindt eigenlijk dat men de mens zowel 'zinnelijk' als 'zedenlijk' moet beschouwen. Hoewel 
deze aspecten onlosmakelijk met elkaar zijn verweven, kan men ze niet gelijktijdig onder
zoeken. Wie de mens als 'zinnelijk wezen' beschouwt, moet zich beperken tot de 'natuur
kunde', tot de 'bewerktuiging van het menschelijk ligchaam'. 

Doornik begint met een uitgebreide en nauwgezette beschrijving van de anatomie van 
het zenuwstelsel, waaraan hij bijna een kwart van zijn verhandeling besteedt. Daarin valt 
niet één keer de naam van Gall, wel beroept hij zich veelvuldig op de grote anatomen en 
fysiologen, die voor deze kennis het werkelijke fundament hebben gelegd, zoals Albrecht 
von Halier en Soemmerrin". Dit betekent dat Doornik Galls ideeën over de bouw en wer-
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king van de hersenen naast zich neerlegt en dat hij vanuit deze positie onderzoekt in hoe
verre Galls toepassing van de kennis van de hersenanatomie en diens gedachten over de 
functie van de hersenorganen en faculteiten in het zinnelijke en het zedelijke leven van de 
mens aanvaardbaar zijn. Hij concludeert dat de kennis van de bewerktuiging der hersenen 
nog zo onvolledig is dat men daaruit onmogelijk het gedrag en de vermogens van het 
individu geheel kan verklaren. 

Wie de mens echter als 'zedenlijk wezen' wil onderzoeken, moet zich beperken tot de 
'zedenlijke wereld'. Wat wij aan de mens als 'zedenlijk wezen' waarnemen, hangt immers 
niet af van de bouw van de hersenen of van de inrichting van de rest van het lichaam. 
Alleen de rede bepaalt het zedelijk gedrag van de mens. De rede maakt de mens totaal 
anders dan de dieren en doet mensen onderling in hun zedelijk gedrag verschillen. Als het 
menselijk gedrag alleen afhangt van de natuurwetten dan zou de mens tot de 'bloot zinne
lijke dieren' behoren. Zijn gedrag wordt echter bepaald door plicht. Ook al moet de mens 
als 'zinlijk-organisch' wezen aan de natuurwetten gehoorzamen, in zedelijk opzicht is hij 
daarvan onafhankelijk. Om deze reden wil Doornik zich beperken tot de natuurkundige 
kennis 'van den zinnelijken mensch'. Zijn conclusie luidt dat Gall het instinctmatig hande
len van de dieren verwart met de welbewuste vaardigheden en vermogens van de mens. 
Deze vermogens komen voort uit de aanleg en uit leerprocessen. 

Een ander bezwaar is dat Gall teveel verschillende vermogens, hebbelijkheden en nei
gingen aanneemt, waarvoor geen anatomische bewijzen zijn.'^ Ook kan de onderzoeker 
het menselijk denkproces niet ontraadselen en dus ook niet doordringen in de geheimste 
schuilhoeken van het gemoed. Deze zaak is zo complex, zo 'aan elkander gekeetend', dat 
het nog geen zielkundige gelukt is de veelvuldige verscheidenheden van de denkende 
mens, 'op een zeer verren afstand onder zekere en bepaalde hoofdbegrippen' te brengen. 
Hoeveel moeilijker is het dan niet om 'deeze verscheidenheden in de herssenen' te ontdek
ken en deze op het schedeloppervlak uit te tekenen, waardoor zij een werktuigelijke basis 
krijgen? 

Bovendien vindt Doornik dat deze veel te vergaande opsplitsing van geestelijke en ver
standelijke vermogens tot de aanname van verschillende modaliteiten van de faculteiten 
dwingt. Bewijzen daarvoor zijn er niet in de verschillen in grootte van de hersenorganen. 
De omvang van de hersenen of van een deel ervan zegt immers niets over de vermogens. 
Alleen als de 'extensieve groei' samengaat met een 'intensieve ontwikkeling' neemt het 
geestelijk vermogen wellicht ook toe.'* Doornik wil nog wel veranderingen in de sterkte 
van het effect van een hersenorgaan aanvaarden. Zo'n orgaan kan immers door een ziekte 
groeien zonder dat de werkzaamheid ervan toeneemt. 

Een volgend strijdpunt is dat volgens hem eenzelfde schorsdeel nooit verantwoordelijk 
kan zijn voor totaal verschillende en strijdige werkingen, zoals Gall aanneemt voor het 
werktuig voor 'goedhartigheid' en voor 'moordzucht'. Een ander voorbeeld: Hoe kan Gall 
de 'mildheid, verkwisting, hebzucht en gierigheid' verklaren uit de verschillende ontwik
keling van éénzelfde werktuig?-''' Deze eigenschappen doen zich veel meer voor in samen
hang met het karakter en de ontwikkeling van de gehele mens. 

Een belangrijk punt van Doorniks kritiek betreft Galls idee over de vormontwikkeling 
van het schedeldak. Volgens Doornik zegt deze vorm weinig over de bouw van de herse
nen. Schedelonderzoek leert immers dat de groeiende schedel zich niet zo sterk naar de 
32. Doornik (n. 4), De Herssen-Schedelleer, 247-249 en Kant's Kritik der reinen Vernunft, 178-181, 229-231, 677. 
33. Doornik (n. 4), De Herssen-Schedelleer, 184-185, 297-299. 
34. Ibid., 218-222. 
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groeiende hersenen richt als Gall wil doen geloven. De door Gall genoemde verhevenhe
den worden daardoor zeker geen zichtbare tekenen van de hersenorganen. Ook zijn de 
beide tabulae (bladen) van de platte schedelbeenderen niet geheel evenwijdig" en verschil
len de dikte en sterkte van het schedeldak van mens tot mens. Een dunne schedel vormt 
zich veel gemakkelijker naar de hersenen dan een dikke. 

Een volgende bedenking raakt Galls opvatting over de oorsprong van de menselijke 
moed. In Doorniks visie komt de moed niet voort uit één bepaald werktuig, maar werken 
diverse factoren samen.^* Zo bepaalt de zielsgesteldheid in hoeverre de mens kalm en 
bedaard weerstand biedt aan de gevaren des levens en alle hinderpalen overwint met een 
voorzichtigheid die voortkomt uit eene kragt des gemoeds. Onverschrokkenheid en held
haftigheid ontstaan uit moed. Onverschrokkenheid vindt haar eigenlijke bron in een 
inwendig gevoel van kracht en gaat dan ook vaak samen met lichaamskracht. De oor
sprong van de heldhaftigheid ligt juist in het zedelijk besef. Daarom wil hij de menselijke 
moed niet vergelijken met de dierlijke. Bij de mens spelen allerlei factoren een rol die wij 
bij dieren niet kennen. De dieren vertonen altijd dezelfde moed, die zich altijd uit in het
zelfde gedrag: 'Het dier is hierin zichzelf altijd gelijk', zo stelt hij. Over de menselijke nei
gingen en de uitingen ervan merkt hij verder nog op dat deze ontstaan uit de samenwer
king van aanleg, karakter, temperament en omgevingsinvloeden. Daardoor verschilt het 
gedrag van mens tot mens. 

In een laatste bezwaar benadrukt hij nog eens het verschil tussen mens en dier. Er blijft 
volgens hem maar weinig 'herssenzelfstandigheid' over voor het denkvermogen als er -
zoals bij de dieren - zoveel nodig is voor de met de zintuigen verbonden zenuwen. Al met 
al vindt Doornik de door Gall verzamelde wapenfeiten een onvoldoende basis voor een 
wetenschappelijke theorie. Tot slot betoogt hij opnieuw dat hij meer ziet in een algemene 
stoffelijke basis van algemeen omschreven geestelijke vermogens dan in 'hokjes' verdeelde 
hersenen. Voor hem zijn de hersenen een 'saamgesteld werktuig' voor de verrichtingen 
van het denkvermogen.'-' Galls leer blijft voor hem een toonbeeld van materialisme en een 
bedreiging voor de zedenleer. Kortom, zijn kritiek is even gefundeerd als vernietigend. 

Doornik voltooide zijn uit vijf Voorlezingen bestaande tweede verhandeling over Galls 
leer in de zomer van 1806,-'** Hierin handhaaft hij zijn totale afwijzing. Mogelijk was Galls 
verblijf in Holland een reden voor deze uitgave. Een andere aanleiding was ongetwijfeld de 
uitgave van Stuarts Herinneringen aan de Lessen van Frans Joseph Ga//.-''* Dit keer formu
leert Doornik allereerst vragen over het nut, de juistheid en het geoorloofde van het met 
deze leer samenhangende onderzoek. Hij blijft van mening, dat Gall verwarring zaait, 
onverantwoorde conclusies trekt en het materialismus omarmt. Opnieuw richt hij zijn pij
len op de zaken, die hij ook in 1804 bestreed en die al in het voorgaande besproken zijn. 
De mens is en blijft voor hem een zedelijk handelend wezen dat op zijn plichten en per
soonlijke verantwoordelijkheid let. De basis van het zedelijk besef ligt in de 'wet zijner 
Rede'. Dat hij zijn oude stellingname in andere bewoordingen uitdrukt, maakt zijn kritiek 
er niet minder duidelijk om. 

35. Ibid., 227. 
36. Ibid., 250-251. 
37. Ibid., 170-171, 212-214, 258-261. 
38. J.E Doornik, Voorlezingen over F.J. Gall's Herssen-Schedelleer, gehouden in de Maatschappijen Felix Meritis en 

Doctrina et Amicitia te Amsterdam, in den Winter van iSoyiSoó, door J.E. Doornik, M.D. (Amsterdam 1806). 
39. Stuart (n. 24), Herinneringen. 
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Stuarts verdediging van Gall (1804) 

Stuarts verhandeling De leer van Gall over de Herssenen en Schedel uit 1804 is een vertaling 
van de ideeën van Leune die - onder andere vanwege het feit dat hij, net als Vrolik, een 
vermeerdering van het aantal hersenwerktuigen volgens Galls leer voorstelde - als een 
voorstander van Gall kan worden gezien.'*" Zorgvuldige lezing van Stuarts uitgave leert dat 
deze op praktisch alle punten Galls leer aanvaardt. Zo noemt hij de aarzelende Leune een 
twijfelaar. Stuart vindt dat Galls werk beslist in ons land bekend moet worden en dat men 
de meeste van Leunes psychologische bezwaren tegen Gall kan verwerpen. Volgens Stuart 
is Galls leer zowel voor natuurkundigen als voor theologen en bestuurders van de Staat 
van groot belang, omdat deze een gunstige invloed kan hebben op het leven van het indi
vidu en op de ontwikkeling van het staatsbestel. 

Dat Stuart op bijna alle punten Gall volgt, zonder angst om op zedelijk terrein in de 
problemen te raken, blijkt uit het feit dat het hem niets uitmaakt of men de hersenen als 
geheel voor het gemeenschappelijk werktuig van alle geestvermogens houdt, dit voor een 
deel ervan doet, of juist elk geestvermogen, elke drift een eigen plaats in de hersenen toe
wijst: 

Vreest men in het eerste geval niet dat ons 'ik' daardoor tot een voortbrengzel der stof van ons bezielde 
ligchaam zal vernederd worden, 200 kan men waarlijk ook geene gegronde reden hebben, hiervoor in het 
laatste geval te vrezen."*' 

Dat Gall de mens ook de aanleg van kwade zedelijke eigenschappen geeft, verdedigt hij 
met de stelling dat de mens net als de dieren van de Schepper 'een zekere overhelling tot 
deze of geene zaak, tot zekere driften en neigingen, de natuur-driften' gekregen heeft. God 
gaf ons de kwade neigingen ter oefening in de bestrijding ervan, 'om ons te vervolmaaken 
en te vergodlijken'. Zo meent hij het onschadelijke van Galls leer met betrekking tot de 
'zedenlijkheid' en 'toerekening' te hebben aangetoond. 

Stuart wil zich verder beperken tot een weergave van de ideeën van Leune en dus van 
die van Gall, zoals een eerlijk verslaggever past. Een belangrijk bezwaar tegen Gall, dat hij 
wegneemt, betreft de vormovereenkomst tussen de binnen- en buitenzijde van de schedel. 
Hij vindt dat men deze regel niet te strikt moet toepassen. Merkwaardigerwijze aanvaardt 
hij Galls 'orgaan van moordzucht', een houding die we slechts kunnen verklaren door te 
wijzen op zijn eigen opvatting over de betekenis van de aanleg voor het kwade voor het 
leren bestrijden daarvan. Evenzo steunt hij Gall op een aantal andere punten, zoals in de 
lokalisatie van de werktuigen voor de zinnen, de dubbele aanleg van veel werktuigen en de 
aanname van éénzelfde werktuig voor slimheid, list en steelzucht tegelijk. 

In zeer weinig gevallen is hij het met Galls ideeën oneens. Een voorbeeld is onder andere 
zijn opvatting over een 'werktuig der zelfstandigheid van het karakter': Stuart verbindt het 
karakter met de hersenen als geheel. Verder blijkt zijn terughouding slechts uit de volgen
de opmerking: 

Want nooit zal 's menschen geest daar toe geraaken, om dit spel der stof van het bezielde menschelijke 
ligchaam den waaren aard van den geest te verklaaren, en er de bewustheid en de werkzaamheid des wils uit 
afteleiden. 

40. De teer van Gall over de Herssenen en Schedel, ontwikkeld door J.C.F. Leune, Doctor in de Wijsbegeerte, Genees
kunde en Heelkunde en Academieleeraar te Leipzig, uit het Hoogduitsch. Met Aanmerkingen van Anderen, door M. 
Stuart, te Amsterdam, bij Johannes Allan, 1804. 
41. Ibid., 10-11. 
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Stuart vindt het tenslotte hoogst merkwaardig dat men Gall een materialist noemt en deze 
benaming niet tevens aan de andere 'physiologisten' en 'psychologisten' geeft, voor wie 
immers ook de hersenen het orgaan zijn van waaruit de geestkrachten werken. 

Stuarts hernieuwde verdediging van Gall (1806) 

In 1806 besprak Stuart opnieuw Galls 'Hersen-Schedelleer'.t^ Dit keer geeft hij de tien door 
Gall tussen 8 en 18 april 1806 in het Amsterdamse Logement 'Het Wapen van Amsterdam' 
gegeven lessen nauwkeurig weer. Hij is daar zeer positief over en stelt geen kritiek te willen 
leveren op het werk van de 'groote Doctor'. Van enige reserve ten aanzien van Gall is nau
welijks sprake. Slechts in het Voorwoord waarschuwt Stuart tegen een mogelijk, maar door 
Gall beslist niet gewenst, misverstand over diens ideeën. Hij stelt ook dat Gall uitgaat van 
de zichtbare natuur en dus 

nimmer kan opklimmen tot de zuivere denkbeelden van zedelijke vrijheid, die eeniglijk binnen de grens der 
onzigtbare geestenwereld liggen.* 

Stuart lijkt uitstekend voorbereid. Hij ruimt eigenlijk alle door Galls tegenstanders geuite 
bezwaren uit de weg. Waar hij de kritiek niet geheel kan wegnemen verklaart hij hoe Galls 
woorden dan wel moeten worden uitgelegd. 

Als voorbeeld van Stuarts verdediging kies ik enige van de meest spraakmakende onder
werpen uit. Allereerst legt hij aan de lezers uit dat het hier niet gaat om een 'schedelleer', 
maar om de 'bestemming der Hersenen tot onderscheidene en bepaalde werktuigen van 
den geest'. Onder 'werktuigen' verstaat Gall volgens hem de 

stoffelijke voorwaarden van zekere werkzaamheid; gelijk het oog, de stoffelijke voorwaarde des gezigts zijnde, 
zonder het welk geen gezigt mogelijk is, het werktuig van het gezigt genoemd wordt.*"' 

Verder heeft hij van Gall zelf vernomen, dat men hem ten onrechte het vermogen toe
schreef om uit de schedelvorm de gesteldheid van de hersenorganen te kunnen afleiden en 
daaruit weer het karakter. Deze uitspraak is ronduit strijdig met wat hij elders in deze ver
handeling schrijft. Daar merkt Stuart op dat Gall heeft bewezen uit het schedeloppervlak 
'de gesteldheid der werktuigen' te kunnen afleiden. Het deert hem niet dat de grote bloed
vaten op de hersenen, die wel het inwendige van de schedel tekenen, geen sporen nalaten 
op de buitenkant ervan. De werktuigen zijn immers veel groter dan de vaten en kunnen 
zich dus wel weerspiegelen in het schedeloppervlak. Ook vindt hij het geen punt dat de 
beide tabulae (platen) van de platte schedelbeenderen niet overal evenwijdig zijn, een 
bezwaar dat zich volgens hem vooral voordoet bij dierlijke schedels.''̂  Zo blijft 'schedel
schouwing' voor hem een aanvaardbaar middel voor de beoordeling van de gesteldheid 
der hersenwerktuigen. In dit verband is van belang wat hij opmerkt over de plaats die Gall 
toekent aan de minst edele hersenwerktuigen, zoals de 'geslachtsdrift'. Gall plaatste dit 
werktuig in de kleine hersenen. Stuart begrijpt de kritiek niet. De natuur, de 'Schepper' 
dus, heeft alles zo geschikt en niet Gall. 

42. Stuart (n. 24), Herinneringen; Zie ook: S. Oehler-Klein (n. 2), 'Die Schadellehre' 46 en Algemeene Konst- en 
Letterbode (23 april 1806). 
43. Stuart (n. 24), Herinneringen, Voorwoord, VII-IX. 
44. Ibid., 12-13. 
45. Ibid., 27-31. 
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Een volgend probleem dat hij aanroert, is de door velen ongewenst geachte vermenging 
van het wijsgerige met het natuurkundige. Hij brengt dit tot voor hem aanvaardbare pro
porties terug door te stellen dat wij ons in ons oordeel over Galls leer moeten beperken 
'tot de natuurkundige beschouwing van het werktuigelijke der hersenen'."*' Gall bemoeide 
zich volgens hem niet met de ziel, omdat deze zich niet voor natuurkundig onderzoek 
leent. Ook voor Gall is de Schepper der natuurlijke wereld tevens die der zedelijke wereld. 
Beide werelden kunnen daardoor nooit met elkaar in strijd zijn. De wijsgeer en de natuur
kundige moeten elk op hun eigen terrein blijven; alleen zo is er sprake van harmonie tus
sen de natuurkundige en de zedelijke wereld. Beide werelden vinden hun oorsprong 
immers in God, de Schepper van de hersenorganen en van de eruit voortkomende vermo
gens. De zedelijke vrijheid kan nooit onderworpen zijn aan 'eenig stoffelijk verschijnzel bij 
den mensch'. Wie de zedelijke vrijheid van de mens aanvaardt, aanvaardt ook de scheiding 
tussen aanleg en handeling. Pas in de handeling wordt de in de aanleg gegeven mogelijk
heid gerealiseerd. De regeling van de uit de aanleg voortkomende 'aandrift' staat ook vol
gens Gall 'onder het beheer van den geest'. Gall maakte dit onderscheid en het dus ruimte 
voor de zedelijke vrijheid van de mens. Alleen door dit alles te aanvaarden kan Galls leer 
volgens Stuart 'een lofgalm worden tot Gods eer, welks dissonanten zelve eene grootse 
harmonie zullen voortbrengen'. Daarom mag men Gall ook niet beschuldigen van mate
rialisme èn fatalisme. De critici zagen volgens Stuart over het hoofd dat hij beide begrip
pen wel degelijk van elkaar scheidde."'' Men mag hem wel materialisme verwijten maar 
geen fatalisme. 

De aanname van een 'orgaan van moordzin' roept bij velen weerstand op, maar niet bij 
Stuart. Voor hem is de mens een Animal rationale - redelijk dier. Hij beseft dat juist de 
aanname van een 'werktuig voor moordzin en steelzin' bij de mens - en de zedelijke 
gevolgen daarvan - Galls reputatie ernstig hebben geschaad.""* Omdat de Bijbel de eerste 
broedermoord beschrijft en zoiets ook nu nog kan gebeuren, aanvaardt hij Galls vergelij
king van de mens met de roofdieren geheel. Wie de roofdieren 'moordzin' toedicht, moet 
ook de mens als vleeseter zo'n werktuig toekennen. Het verschil tussen mens en roofdier is 
slechts dat dit werktuig zich bij de mens 'in onderscheidene trappen, zoo wel ontkennend 
als stellig' vertoont. 

Stuart redeneert hier wel op een heel bijzondere wijze. Enerzijds stelt hij dat zedekunde 
en godgeleerdheid zich terecht tegen de aanname van een aanleg voor 'moordzin' bij de 
mens verzetten, omdat men dan ook moet aanvaarden dat de Schepper ervoor zorgde,*" 
aan de andere kant mag de natuuronderzoeker er geen probleem van maken omdat hij 
zich slechts mag afvragen welke aanleg de mens bezit. Hij moet zich Gods werken laten 
welgevallen zonder Zijn bedoelingen te beoordelen, Gods wijsheid en goedheid staan 
buiten kijf. 

Merkwaardigerwijs bewandelt Stuart bij de 'steelzin' een geheel andere weg. Nu is zijn 
argument dat wie steelt zijn zedelijke vrijheid misbruikt often onrechte de uit een slechte 
opvoeding voortkomende neiging volgt. Verder ontkent hij het bestaan van een apart her
senorgaan voor de 'wil'. 

Een laatste voorbeeld betreft het pareren door Stuart van de aanval die gericht was op 
Galls betekenis voor het inzicht in de hersenanatomie. Hij, de theoloog(!), vindt dat Gall 

46. Ibid., Tweede Les, 51. 
47. Ibid., 6. 
48. Ibid., 46, 83-87,100-104, i n , 112,118. 
49. Ibid., 101,121-122. 
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zich hierin juist bescheiden opstelde.''" Volgens hem had Gall wel degelijk gelijk met 
betrekking tot de dubbele hersenorganen. Dat blijkt uit het feit, dat de 'werkzaamheden 
der ziele' vaak niets lijden als een complete hersenhelft ontstoken, door zweren aangetast, 
of door een schedelbeschadiging is weggevloeid. Zie daar hoe Stuart, Galls voorvechter, en 
Doornik, Galls tegenstander, hetzelfde ervaringsfeit op tegengestelde wijze uitbuiten! 
Doornik toonde ermee aan dat er geen sprake kan zijn van aparte hersenorganen; Stuart 
bewijst er juist mee, dat diverse hersenorganen dubbel aanwezig zijn. De conclusie moet 
zijn dat Stuart zich al vóór Galls komst naar Holland op wezenlijke punten een voorzich
tig voorstander toonde en dat het bijwonen van Galls lessen leidde tot een verdere fun
dering van zijn positieve benadering. Zo zal het meer toehoorders van Gafl zijn vergaan. 
Aan de andere kant vonden de fervente tegenstanders daar genoeg munitie voor een ver
sterkte aanval. 

Recensies in de Algemeene Konst- en Letterbode (1802-1808) 

Reeds in 1802 verscheen een eerste bericht over Galls 'Hersen-Schedelleer' in de Algemeene 
Konst- en Letterbode.^' De recensent nam - op bewonderende toon - voetstoots aan dat 
vrijheid, gewoonte en persoonlijke ontwikkeling een individuele schedelvorm veroorzaken 
die de in de hersenen door de aanleg ontwikkelde vermogens weerspiegelt. In een tweede 
stuk in de Algemeene Konst- en Letterbode in het voorjaar van 1805 volgde opnieuw een 
positief oordeel,'^ nu ter gelegenheid van een door de Amsterdamse doctor medicinae 
Johannes W. Kirchner (1774-1822) uitgegeven vertaling van Galls leerstellingen." De recen
sent vraagt zich allereerst af: Is het waar? Is het nuttig? en is het wezenlijk nieuw? Zelf heeft 
hij het antwoord al klaar: Men is Kirchner dank verschuldigd, zij het minder om nieuwe 
ontdekkingen, dan om de eenvoudige en bescheiden wijze waarop hij Galls leer uit de 
doeken deed. Dat de leer niet zo nieuw zou zijn baseerde hij op de voorrede die Vrolik in 
deze uitgave schreef Volgens Vrolik legde al vóór 1700 een zekere Huart het verband tus
sen de toestand van de hersenen en de ontwikkeling van de zielsvermogens, waarbij hij de 
vermogens verdeelde in verstand, verbeelding en geheugen en ze een plaats gaf in de hol
ten van de grote hersenen.'^ 

In 1808 laat de Algemeene Konst- en Letterbode een heel ander geluid horen." Een nieuwe 
recensent betoogt in uiterst ferme taal dat Galls leer 'ten deele op twijfelachtige vooron
derstellingen rust en ten deele op geheel onware gronden'. Hij schrijft diverse, zogenaamd 
door Gall ontdekte, anatomische feiten aan anderen, zoals aan Soemmerring, toe. De in 
deze recensie genoemde bezwaren komen ons bekend voor, we vinden ze ook in de kri
tieken van de medicus, filosoof en antropoloog Ernst Platner (1744-1818) en in die van 
Doornik. De criticus stelt dat de verhevenheden op de schedel door de anatomische mis
vattingen elke betekenis verliezen. Zo wordt Galls leer volgens hem anatomisch, fysio
logisch en psychologisch gezien een ijdele, vergeefse theorie, een zinloze arbeid waarin 
geen ruimte meer is voor de vrijheid van de wil, voor de beheersing der hartstochten en 

50. Ibid., Voorwoord, IX-XIL 
51. .Algemeene Konst- en Letterbode II (1802) 130-131. 
52. Algemeene Konst- en Letterbode I (1805) 27-29. 
53. Lindeboom (n. 30), Dutch Medical Biograptiy (Amsterdam 1984) 1045. 
54. J. Huart, Examen de ingenios para tas sciencias, met een Duitse vertaling in 1752. 
55. Algemeene Konst- en Letterbode I (1808) 51-54, 69-72. 
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voor het gevoel voor schoonheid en deugd. De recensent erkent nog slechts één orgaan 
'waarop de ziel voornamelyk hare regten handhaaft, en dit zijn de hersenen in 't algemeen'. 

Andere aanwijzingen voor een verharding van de kritiek zijn te vinden buiten de 
Algemeene Konst- en Letterbode. In een anonieme vertaling van een kritiek op Gall uit 1806 
voert de auteur alle al eerder gehoorde bezwaren op originele wijze aan. Zo schrijft hij dat 
men het hoofd, waarin een vrije geest woont, niet mag zien als een 'meloen', waarvan de 
buitenkant wordt bepaald door de inhoud. Het menselijk gelaat is te beweeglijk, de 
gelaatsuitdrukkingen hangen te zeer af van de zielsbewegingen. Deze werken beslist niet 
door in de vaste delen van het gelaat, zoals de 'gelaatkunde' al heeft bewezen.'* 

Conclusie 

Tussen 1800 en 1810 is in Holland, evenals in Duitsland en Frankrijk, een groeiende aan
dacht voor de 'Hersen-Schedelleer' van Franz Joseph Gall (1758-1828) waar te nemen. Gall 
had geprobeerd een verband te leggen tussen de zichtbare schedelkenmerken, de bouw en 
werking van de hersenen en het gedrag van de mens, waarbij hij gebruik maakte van de 
vergelijking mens-dier. Zowel in als buiten de wetenschappelijke wereld boog men zich 
over de details van deze leer en trachtte men een antwoord te vinden op de vraag in hoe
verre zijn kennis van de hersenanatomie en de schedelontwikkeling aanvaardbaar waren. 
Verder wilde men vaststellen welke gevolgen zijn leer had voor het zedelijk leven van de 
mens. Een eensluidend oordeel bleef uit. Daarvoor was Galls leer nog teveel gebaseerd op 
onbewezen en onbewijsbare veronderstellingen. 

Galls bezoek aan Holland in het vroege voorjaar van 1806 werkte polariserend, zoals dat 
ook in Duitsland gebeurde. In ons land gaf de Amsterdamse hoogleraar Gerard Vrolik in 
1804 als eerste een verhandeling over dit onderwerp uit, waarin hij zich een voorzichtig 
voorstander toonde. Hierna speelden vanaf begin 1804 de medicus en beoefenaar der 
natuurwetenschappen Jacob Eliza Doornik en de theoloog en geschiedkundige Martinus 
Stuart een centrale rol in de discussie rond dit onderwerp. Eerstgenoemde richtte zich in 
zijn verzet tegen alle aspecten van Galls leer. Laatstgenoemde was - anders dan men zou 
verwachten - een voorstander van Gall, zowel van diens uitleg van de anatomie en fysio
logie van de hersenen als van de verklaring van de relatie tussen de vorm en ontwikkeling 
van de hersenen en de vorm en ontwikkeling van de schedel. Hij aanvaardde merkwaardig 
genoeg ook de uitwerking ervan op het zedelijke en morele leven van de mens. Hij accep
teerde het materialisme in Galls leer, maar ontkende het fatalisme. We moeten deze ver
dediging van Gall ten aanzien van de zedelijke en morele consequenties verklaren uit de 
aanvaarding van de door de Schepper aan de mens gegeven aanleg voor het kwade. Stuart 
achtte deze aanleg een noodzaak voor het leren bestrijden van het kwade en het nastreven 
van het goede. 

In 1806 schreven beide auteurs, na Galls bezoek aan ons land, een nieuwe verhandeling 
over diens leer. Stuarts tweede verhandeling is een gecomprimeerd verslag van Galls 
Amsterdamse lessen, waarbij hij ook plaats inruimt voor zijn eigen mening, die praktisch 
voortdurend met die van Gall strookte. In deze verdediging legde hij een even grote bele
zenheid als vindingrijkheid aan de dag. Doornik bleef bij zijn totale afwijzing. 
56. Anoniem, Verhandeling over de onzekerheid der Ptiysiognomie of Gelaatkunde, uit de rede en ondervinding 

aangetoond en bij gelegenheid der Herssenschedelleer van Doctor Gall, ter overweging aangeboden, uit het Duitsch 
vertaald (Amsterdam 1806). Zie ook: G. Sandifort, Ontleedkunde voor Beeldende Kunstenaars (Leiden 1837, 1827) 
manuscript; zie ook: Van Heiningen (n. 9), Gerard Sandifort 
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SUMMARY 

The reception of Franz Joseph Gall's doctrine on phrenology in Holland shortly after 1800 

Between 1800 and 1810 Gall's 'Hersen-Schedelleer' [= doctrine on phrenology] received 
increasing attention in Holland, just as it did in Germany and France. Gall had tried to 
connect visible human skull marks with brain anatomy, brain functioning and behaviour, 
a relationship in which he also compared man and animal. 

Scientists as well as people in non-scientific circles tried to find an answer to the 
question to what extent Gall's ideas on human brain anatomy and the development of the 
skull in relation to behaviour were acceptable. Besides there was a growing interest in the 
possible consequences of Gall's theory for moral life. However, Gall's doctrine was largely 
based on unproved and unprovable assumptions. 

Gall's visit to Holland, in the early spring of 1806, had a polarizing effect on supporters 
and adversaries, as it had had in Germany. In Holland Gerard Vrolik, professor at the 
Amsterdam Athenaeum Illustre, published the first treatise on this subject, in which he 
revealed himself to be a hesitant and prudent supporter of Gall's theories. From early 1804 
Jacob Eliza Doornik, physician and scientist, and Martinus Stuart, theologist and histo
rian, played a leading part in the discussion on this subject. The former opposed all 
aspects of Gall's theory. The latter - contrary to what one would expect - supported Gall 
in every way, with both regard to his explanation of brain anatomy and physiology and to 
his views on the relationship between the shape of the brain and the development of the 
skull. Remarkably he accepted Gall's materialism and rejected his fatalism. We can only 
explain Stuart's defence of Gall's moral views supposing he considered these in a religious 
framework. In Stuart's conviction God had given man a certain tendency to evil which 
man has to accept as a necessity in the fight against evil and the search for good. 

After Gall's visit to Holland in 1806, Stuart as well as Doornik wrote a second treatise on 
Gall's theory. Stuart's turned out to be a summary account of the lessons Gall gave at 
Amsterdam. Stuart also, although carefully, tried to reveal his own opinion which proved 
to be practically in complete accordance with Gall's views. In this treatise he not only 
showed his erudition but also his ingenuity. Doornik, however, persisted in his complete 
refusal and even gained in harshness. 
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