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‘) Doze regelen waren geschreven toen ik bespeurde, dat, in den Jaargang I860

van het Alluni der hutuur , dr. lüBach over de »Seelenfrage” gehandeld heeft.
■nel opstel

"

Hersenen en schedel dit heb ik hier op het oog — is in zekeren zin
cene aanvulling van het mijne. De Schrijver n.l. geeft daarin eene uitvoerige cri-
tiek van gall’s schedelleer en licht er

‘ "*

met ajbeddingen
r

.

-
den bouw en de ontwikke-

ling van de hersenen toe. Ik heb een en ander slechts even aangeslipt.

.

Mo8 ten dü kunsttermen, die ik in hot volgende nu en dun bezigen zal, den lezer
w verlegenheid brengen, zoo gelieve hij het opstel van dr. lcbaoh na te slaan.

Een aantal jaren geleden gaf de hoogleeraar SCHROEDER VAN DER KOLK

in het Album der Natuur eene reeks beschouwingen over de zelfstan-

digheid der ziel. Sedert heeft dit gebied in het Album braak gele-

gen ¹). Toch is het er ver van af, dat het wetenschappelijk onderzoek

op dat gebied sedert gestaakt zou zijn. Integendeel, bedoeld onder-

werp heeft niet opgehouden — en hoe kon het ook anders! — de

aandacht van menigen geleerde bezig te houden, tot eene menigte
waarnemingen en interessante discussien aanleiding te geven. Een goed
deel van die discussien

, we mogen het niet verbloemen, heeft tot geen
ander dan negatief resultaat geleid. Het geldt hier dan ook een vraag-

stuk, waaromtrent de gegevens, helaas ! karig uitvallen en eeneaanzien-

lijke speelruimte voor conjecturen, voor de verbeelding overblijft. Zoo

is het dan gebeurd, dat hier de onderzoekingen van den laatsten tijd
voor een goed deel geene andere strekking gehad hebben, dan die van

vroeger tijden in de schaduw te stellen en ons in menig opzigt van de

zoete illusie eener grondige kennis te berooven. Laat ons echter niet

vergeten, dat het dikwijls evenveel waard is van eene dwaling bevrijd,
als met eene nieuwe waarheid verrijkt te worden. Ja, maar al te

1868.
I
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„Do hersenen zijn het orgaan van den geest” ; deze stelling was

reeds bij do ouden in zwang. En in onze dagen gaat zij door voor eene

uitgemaakto waarheid.

Welke gronden zijn er voor die stelling aan te voeren ?

In de eerste plaats zijn sommigen geneigd zich daartoe op eene soort

van onmiddellijke waarneming te beroepen
1). De mensch voelt, zoo nl.

heeft men wel gezegd, dat hij met het hoofd en niet met de beenen
,

de maag of eenig ander ligchaamsdeel denkt. Inderdaad, menigeen, die

bij ondervinding weet wat ingespannen denken is, zal zich herinneren

daarbij gewoonlijk een eigenaardige gewaarwording van spanning in het

hoofd bespeurd te hebben.

Aan dit verschijnsel echter mogen wij hier niet veel gewigt hechten.

Vooreerst toch is het op zichzelf verre van standvastig. Moge menig-

een bij inspanning van den geest door spanning in het hoofd gekweld

zijn, menig ander heeft daarbij geheel andere gewaarwordingen, als :

loomheid in de beenen, beklemming op de borst, zamensnoering van

do maa^, hartkloppingen 2 ) enz. waargenomen.

') Zoo o. a. Paul. janet. In Zc cerveau et la
pensee (Paris, QERMER BAILLICRE ,

1867), bl. 26, zegt de schrijver het volgende.

Que le cerveaa soit I’ organe de la penséo et de 1’ intelligence , c’est ce qui parait

suffisamment attesté par le fait que nous sentons nos pensées dans la toto
....

Ze cerveau et la pensee 13 con zeer interessant werkje, rijk aan feitenkennis, onder-

houdend en geestig. We hebben er voor dit opstel voel aan ontleend en bevelen het

ernstig aan.

2
) Dit is wolligt de oorsprong van het spreekwoord: les grandes pensfes viennent

du eoeur.

dikwijls verdient het eerste boven het laatste de voorkeur. Dat toch

stemt tot bescheidenheid en omzigtigheid ; het laatste daarentegen wordt

maar al te ligt een prikkel tot inbeelding en waanwijsheid. Wat

hiervan zij , altijd blijft het waar, dat gemelde discussien uit een cul-

tuur-historisch en anthropologisch oogpunt interessant zijn.

Kortom, we vreezen niet, van den tijd der lezers noch van onzen

eigen tijd misbruik te maken, zoo we trachten een overzigt te geven

van hetgeen ons bekend is omtrent de denkbeelden, die men in den

laatsten tijd geopperd heeft aangaande de verhouding, in welke de ziel

tot de hersenen staat.
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1 *

Het schijnt dat we hier eenvoudig te doen hebben met eene algemeene

uitputting van het zenuwstelsel en deze zich voelbaar maakt in dat

orgaan van den mensoh wat het zwakst is.

Pechnek 'j
, bij wien het denken zich in het hoofd voelbaar maakt,

is geneigd gemeld gevoel van spanning aan eene zamentrekking van de

huid des hoofds toe te schrijven. Is zijne conjectuur juist, dan mogen

we natuurlijk uit dat gevoel niets omtrent do rol der hersenen afleiden.

Maar al ware het uitgemaakt, dat dit gevoel van de hersenen uitgaat,

dan nog zou liet te bezien staan, of het regtstreeks een gevolg vanher-

seninspanning is, dan wel of het er mede is als volgt; de hersenen zijn

niet hot eigenlijke orgaan van liet denken, neen, een ander ligohaamsdeel,

het ruggemerg b.v., werkt als zoodanig en brengt, als hot overspannen

wordt, langs sympathetisehen weg, een lastig gevoel in de hersenen te

weeg. Op zichzelf zou deze staat van zaken niets ongerijmds hebben.

Sympathetische verschijnselen toch kennen we genoeg. We weten h.v.,

dat sommige leverziekten pijn, niet in de lever, maar in den regter-

sohouder veroorzaken.

Het blijkt ons, wolk een rijk veld van gissingen en ijdel spel van

scherpzinnigheid hier open ligt. Immers, wilde iemand op grond van

maagpijn bij het studeren de rol van denkorgaan aan de maag toe-

sohrijven, dan konden wij hem ook wel tegenwerpen: wie weet, of die

maagpijn niet een secundair verschijnsel is en door de hersenen veroor-

zaakt wordt!

Wij laten dan gemeld gevoel bij onze discussie verder buiten rekening.

Niet meer gewigt dan aan dat gevoel hechten wij aan liet feit, dat

ingespannen studeren, dat kommer en hartstogt zoo dikwijls tot her-

senziekten
,

van ligte hoofdpijn af tot hersenontsteking en hare gevolgen

toe, aanleiding geven. Deze verschijnselen schijnen wel op een innig

verband tusschen hersenen en geest te duiden, ook al neemt men aan,

dat in do bedoelde gevallen de gcestes-overspanning, de hartstogt, de

zware kommer niet oorzaak van de hersenziekte, maar het eerste

symptoom van deze is. Evenwel ook hier merken wij op, dat de coïn-

cidentie verre van standvastig is. Heeft nl. menigeen zich door overdre-

ven vlijt eene hersenziekte berokkend, menigeen heeft zich daardoor ook

indigestie, longtering, hartkloppingen enz. op den hals gehaald.

') Elemente der Psychophysik. II.
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Een gowigtiger argument voor de stolling, dat de hersenen het orgaan

van den geest zijn, is het volgende. Kwetsuren van de hersenen werken

moer dun die van eenig ander deel op do zielsvermogens terug. Op dit ge-

bied echter is de waarneming hoogst moeijelijk en vereischt de redenering

grooto omzigtigheid. Immers, het is soms zeer moeijelijk uit te maken,

of iemands geest al dan niet volmaakt normaal is, en of een bepaald

orgaan hij hem al dan niet gezond is. Er is menige zielsstoornis, me-

nige ontaarding, die aan zeer scherpe waarneming ontsnapt. Menigeen

h.v, is, naar zijne wijze van redenering te oordeelen, geheel gezond

van geest, en toch, wat het gemoed betreft, bepaald ziek. En, heeft

iemand schijnbaar geene andere kwaal dan eene ziekte dor hersenen
,

zoo blijft het altijd nog de vraag: of zijne overige deelen allen vol-

maakt gezond zijn. Dit een en ander verdient wel de aandacht bij

de beoordceling van gevallen als de volgende.

Zet men iemand beide boenen af, dan kan het schijnen, dat zijn

geest hiervan in het minst, geen nadeel ondervindt. Maar, zoo kan men

vragen ,
zou zulk eene verminking, indien men zeer scherp observeerde,

niet ten slotte toch blijken op ’s mans ziel eenigen invloed te hebben?

Menig lijder aan ruggemergsverharding blijft een helder denker,

zelfs nadat zijne ledematen stuk voor stuk onbruikbaar zijn geworden.

Maar is hot nu waarlijk uitgemaakt, dat do geest van zulk een per-

soon in elh opzigt volmaakt normaal is?

Iemand ontvangt eene diepe wond aan hot hoofd en wordt van het

oogenblik af razend. Ik wil aannemen
,

dat zijne hersenen gekwetst zijn.

Maar.... zijn alle andere doelen bij hem volmaakt normaal gebleven ?

Doze overwegingen, wel is waar, hebben betrekkelijk weinig gewigt.

Zij verkrijgen echter veel beteehenis door waarnemingen als deze. Men

heeft niet zelden waargenomen, dat menschcn, die stierven zonder

eenig spoor van ziclsverbijstoring vertoond te hebben
,

later bleken aan

hevige hersenziekten, verzwering ,
abscesscn b.v., der hersenen geleden

te hebben. Daarentegen schijnt het soms, dat ziekten
van de longen ,

van hot hart, van de maag, van de ingewanden vooral, tot krankzin-

nigheid aanleiding geven. Nu tracht men zich hier wel tc redden

door te zeggen: in laatstgenoemde gevallen was de krankzinnigheid

secundair, on ontstond zij niet eer dan toen de zieke organen ccne

nadeelige terugwerking op de hersenen uitgcoefencl hadden. Maar even-

zoo zou hij, die beweren wilde, dat de hersenen niet het orgaan van
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den geest zijn, kunnen zeggen: do hersenaandoeningen bij krankzinnig-

heid zijn geen directe maar indirecte oorzaken ; krankzinnigheid baren

ze eerst dan, als ze middellijk op andere organen invloed uitoefenen.

Ook blijft hier ruimte voor vragen als deze : was de man met hersenver-

zwering werkelijk volmaakt gezond van geest? En had de teringlijder
inderdaad volmaakt gezonde hersenen ?

Deze vragen echter zou men in menig geval kunnen ontzenuwen door

te wijzen op do verhouding, die er is tussohen de ligchamelijke stoornis

en de stoornis van den geest, ’t Is mogelijk -—- zou men kunnen zeg-

Sen — dat de man met de zieke hersenen in cenig opzigt zwak van

geest is; maar, was er hier een direct verhand tusschen de hersenen en

den geest, dan moest zulk eenc uitgebreicle verwoesting in dc hersenen

als hij heeft, eene zeer hevige krankzinnigheid te weeg gebragt hebben.

Ln van don andere kon men sproken als volgt: ’t is zeker mogelijk
,

dat behalve zijne hersenen eenig ander deel ziek was
,

zonder dat wij,
met onze middelen van waarneming, dit vermogten te bemerken;
maar zulle oene hevige krankzinnigheid als hij had kan niet anders dan

door cene zeer merkbare ontaarding van eenig deel veroorzaakt zijn.
Deze tegenwerpingen cchtci* zijn ook weer alles behalve onweerleg-

baar. Vooreerst toch kan hot gebeuren, dat iemand in hevige mate

krankzinnig is, zonder dat hij aan eenc merkbare organische stoornis

lijdt. Ten andere, zoo moeten wij aannemen, kan het gebeuren,
dat een orgaan zwaar ziek is — namelijk in chemisoho samenstelling
ziek is

— zonder dat wo er ccnige verandering in kunnen aantoonen.
Het ongeluk is hfl'r, dat onze middelen van waarneming beperkt zijn,
en dat we derhalve nimmer mogen zeggen: ik zie het niet; derhalve is
het

er niet. Hier ontmoet de mensch een afgrond, dien hij zorgvuldig
mijden moet, wil hij zich niet in ijdel woordenspel verliezen. Zeer

gevaarlijke klippen bij de wetenschappelijke discussie zijn redeneringen
als deze :

„
Ik zie geen organische oorzaak van die stoornis; derhalve be-

staat zulk ecne oorzaak niet.” „Ik zie voor dit verschijnsel gcene
andere oorzaak dan deze organische stoornis; dus is deze organische
stoornis de oorzaak van dit verschijnsel.” Geen andere goede weg is
hier dan deze : datgene wat men niet waarneemt en niet met logische
gestrengheid uit ontwijfelbare waarnemingen volgt, noch aan te nemen

noch te verwerpen, maar voorloopig in hot midden te laten!

Staan wij nog een oogenblik stil bij het geval waar uitgebreide
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hersenstoornis zonder krankzinnigheid bestaat. Zij die aannemen
,

dat

do hersenen hij uitstek het orgaan van den geest zijn
,

dezulken, zeg

ik, moeten cr op uit zijn dat geval met hun beginsel tc rijmen.

Ycrsohillende wegen heeft men hier ingeslagen. „Er is eene uitgchrcido

verwoesting in de hersenen, dat is waar”
—

heeft men gezegd —

„maar ....

die verwoesting betreft zoodanige deelen, die voor den geest

van geen regtstrceksch gewigt zijn. Uit dat geval volgt niets anders dan

dit. Met alle deden der hersenen zijn van even veel gewigt voor den

geest. Niet aan de hersenen in haar geheel, neen aan enkele deden in

hen zijn de geestverrigtingen gebonden. Zoolang deze deden nog gezond

zijn, doet het er niet toe, of sommige andere deden van do hersenen

aangetast zijn. Zijn daarentegen die deelen ziek, dan gaat de helder-

heid van den geest onvermijdelijk verloren.”

Nu scheen het echter, dat geen enkel hersendeel voor de geestvermo-

gens onmisbaar is. Men nam daarom eene andere onderstelling te haat.

„De hersenen zijn een symmetrisch orgaan” — zoo schrijft fechnee —

„het meerendeel van hare deden is dubbel 1 ). En kan het wezen
,

dat iemands rogteroog verwoest is, zonder dat hij ophoudt tc zien,

cvenzoo kan het gebeuren, dat een hersenorgaan van de regterzijde

verwoest is, zonder dat de mensch daarom ophoudt tc denken.” Deze

verdediging laat zich wol hooren. Ja, ook zonder zich op do symmetrie

van do hersenen te beroepen, kan men vermoeden, dat hier het eene

deel gelegenheid heeft des noods voor een ander in de bres tc springen,

evenals we dat bij andere organen, de longen h.v., zien. Immers is

een gedeelte van iemands longen onbruikbaar, da»ademt het overige

daarom des tc sterker.

Kortom, de bewuste verschijnsels zijn zwakke wapenen tegen do

theorie, volgens welke de hersenen het orgaan van den geest zijn.

verschijnsel, dat hierook vermelding verdient, is dit. Er is eene

stoornis, een gezwel h.v., in de hersenenen daarbij zielsziekte. Maar, wat

opmerkelijk is
,

de zielsziekte vertoont zich slechts van tijd tot tijd,

ofschoon de hersenkwaal blijft. Niemeijeu verklaart dit feit door deze

onderstelling: do zielsstoornis hangt niet regtstreeks af van het gezwel,

maar van eene secundaire kwaal, eene voehtuitzweeting in de hersenen

b.v.
,

die onder bijkomende omstandigheden door het gezwel wordt teweeg

gebragt, die nu eens ontstaat, dan weder vergaat. M. i. kan men

•) Elemente der Psijchophysik. II.
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hier ter verklaring volstaan met op te merken, dat het gezwel op zich

zelf niet voldoende is om zielsziekte teweeg te brengen, maar dit alleen

onder medewerking van andere voorbijgaande omstandigheden doet.

Op soortgelijke wijze kan men zich redden als het er om te dóen is,
de stolling „de hersenen zijn het orgaan van den geest” te rijmen
met het verschijnsel, dat een krankzinnige, die aan hersenziekte lijdt,

op zijn sterfbed eenc hooge mate van helderheidaan den dag legt. Hier

toch kan men redeneren als volgt. De hersenverwoesting op zichzelf

was onvoldoende om den lijder krankzinnig te maken. Zij deed dit

slechts onder medewerking van stoornissen, die bij het sterven ophiel-
den te bestaan.

Men ziet, dat het onderzoek naar het orgaan van den geest tamelijk
gecompliceerd is. Ten slotte evenwel is er m. i. geen twijfel aan

,
of

do hersenen zijn het orgaan van den geest. Hetgeen zeer krachtig hier-

\ oor pleit, zijn de vivisectien van flourens. Deze onderzoeker opende

bij duiven en andere dieren den schedel en sneed nu de halfronden van

de hersenen weg. Dij die dieren gebeurde het volgende. „Zij bleven

voortleven, de verrigtingen van het organisch.leven gingen hun gang.
Maar do dieren verloren al hunne zinsverrigtingen en al hunne instinc-

ten. Zij zagen niet meer
,

hoorden niet meer, wisten zich niet meer te

verdedigen, zich niet te verschuilen, niet te vlugten, niet te eten.
Milde men zo in het leven houden, dan moest men hun werktuigelijk
voedsel in den mond brengen. Kortom, die dieren verloren alle ver-

stand
,

alle gewaarwording, alle wil, allo vrijwillig handelen” (janet).
In overeenstemming met deze uitkomsten vinden wij

,
dat alle zenuwen,

die blijkbaar met de vrijwillige handelingen van het dier, alsmede die,
welke met de verrigtingen van zijne zintuigen in het naauwst verband

staan, in de hersenen zich verccnigen. Ook heeft
men gevonden, dat

men een dier in slaap kan doen vallen door het, na zijn schedel geopend
te hebben, op de hersenen te drukken, en dat dan het dier onder gun-

stige omstandigheden ontwaakt zoo men met drukken ophoudt (nuossiucn).
Verder blijkt, dat zoodanige dieren (zoöphyten)

,
welke ten ccnenmalc

van hersenen verstoken zijn ,
ook geen spoor van intelligentie vertoonen.

Dit feit echter heeft m. i. op zichzelf hier weinig beteekenis ; want de
bedoelde dieren missen niet slechts de hersenen

, maar ook andere deelen.
Maar er is m. i. een weg, die mot noodzakelijkheid voert tot de stel-

ling
,

dat de hersenen het orgaan van den geest zijn. Ik bedoel do weg
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van uitsluiting. Van do meeste organen kennen wc de verrigting. "We

weten, dat de maag voor de spijsvertering dient, de longen de rol van

ademhalingswerktuig vervullen enz. enz. Er zijn ,
weliswaar, organen,

van welke de beteekenis tamelijk duister is. Maar van deze kan men

met zekerheid bepalen, dat zij niet mot de zielsvcrrigtingen in innig

verband staan
....

of bet moesten bepaalde gedeelten van de hersenen

zijn. Zóó komen wij dan langs den weg van uitsluiting tot dezelfde

uitkomst waar de proeven van floueens ons bragt. Later zullen wij
kennis maken met andere feiten, die de verkregen uitkomst nog meer

bevestigen. — We hebben dan ten volle het regt aan te nemen
,

dat de

hersenen, althans sommige deelen er van, in het bijzonder der ziel tot

werktuig verstrekken. Eene gewigtige vraag nu is hot te weten, in

welke betrekking de ziel tot de hersenen staat. In antwoord op deze

vraag kunnen we helaas! niet anders dan hypothesen geven. Zekerheid

nu geeft ons eene hypothese wel niet, maar in allen gevalle

waarlijk toch moor dan niets! In de wetenschap wordt dit ook alge-

meen erkend. Ja
,

wilde men al wat hypothetisch is van het gehied der

wetenschap bannen, veel zou er dan van dit gebied niet overblijven!!
En dit niet alleen, neen, men zou zich dan den weg tot vooruitgang

afsnijden. Verderfelijk wordt eene hypothese eerst dan
,

als men ze voor

uitgemaakte waarheid houdt en weigert haar op te geven, ook in geval

zij door onbetwistbare feiten gelogenstraft is. Heen, hypothesen op

zichzelf zijn noch onverstandig, noch nutteloos. 'Wij mconen, dat

ook do lezers
van hot Album der Natuur er nu en dan belang bij heb-

ben er kennis mede te maken. — Ecne zeer gcwigtige hypothese van

onzen tijd dan is deze, dat ’s mensehcn gecstvcrrigtingcn niets

anders dan bewegingsverschijnselen van eene bepaalde substantie zijn.

Tegen dat beweren heeft men m. i. tcregt het volgende opgemerkt.

Beweging en zielsuiting zijn twee ongelijkslachtige zaken. Beweging
is iets volkomen uiterlijh, denken en gevoelen daarentegen is iets

geheel innerlijks. Beweging is niets anders dan verandering van plaats.
Voor den aard van een ding nu is het onverschillig, of het zich hier

dan Avel elders bevindt. Hot is derhalve ongerijmd te meenen, dat

een ding, hetwelk op zichzelf geen bewustzijn, geen gccsielijk le-

ven heeft, zulks verkrijgen zou eenvoudig door zich te bewegen. Door

deze redenering evenwel achten do tegenstanders zich nog geenszins

geslagen. Ware zij juist, zoo antwoorden zij, dan zou er uit volgen
,
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dat cr uit beweging onmogelijk licht, ónmogelijk warmte kan ontstaan;

nu leert de natuurwetenschap bepaald, dat licht en warmte niets

anders dan bewegingsverschijnselen
,

bewegingen namelijk van den

aether, zijn! Onze tegenstanders geven hier blijk van grooto onnaden-

kendheid. Is hot inderdaad een der uitkomsten van do natuurweten-

schap
,

dat licht en warmte bewegingsverschijnselen zijn ? In geenen

deele. "Wat licht, wat warmte is, daarvan weet do natuurwetenschap

hoegenaamd niets af. Zij neemt slechts aan, hij wijze van hypothese

altijd, dat de gewaarwordingen van licht en warmte in den mensch ont-

staan onder den invloed van aethertrillingen. Maar al zijn de aothertril-

lingen een der voortbrengende factoren van hot licht, idcntisch met het

licht zijn ze in geenen deele. Neen
,

zal er lichtgewaarwording ont-

staan
,

dan is er nog vrij wat anders noodig, namelijk : vooreerst een

gezond oog en dan.... een zeker iets
,

dat wij „ziel" plegen te noemen.

Kn zoo komen wij weer terug op onze oorspronkelijke vraag: „is de

ziel een bewegingsverschijnsel, ja dan neen?” zonder dat wij tot hiertoe

gedrongen zijn deze vraag bevestigend te beantwoorden.

Ziet iemand or heil in om te beweren, dat de zielsverschijnselcn
zooal geen bewegingsverschijnselen, dan toch chemische verschijnselen
zijn, dan zien wij geen roden hem dat te verbieden. Verstaat
men namelijk onder „chemisch verschijnsel” niets anders dan ccne weêr-

keerige werking tusschen twee zelfstandige wezens („atomen”), dan heb
ik er mets tegen ,

dat men de wisselwerking van de ziel met andere
wezens een chemisch verschijnsel noemt.

_ Tcn daarentegen moeten wij er tegen opkomen, zoo men de

zielsvcrschijnsclen voor voortbrengselen
, afscheidingsproducten van de stof

wil doen doorgaan. De zielsverscMjnselen toch zijn eene soort van

krachten; ze oefenen als zoodanig in do wereld magt uit. Nu is het

ónmogelijk, dat er ooit kracht door stof wordt voortgehragt ,
al kun-

nen ook de uitingen ccncr kracht onder den invloed van de stof wij-
zigingen ondergaan.

Het zij mij vergund hier weer te geven eenige regelen, dieikjaren
geleden omtrent dit onderwerp schreef en die mij voorkomen de aan-
dacht van de materialisten wel waard te zijn. Ze luiden als volgt:

„Sommigen zijn zóóver gegaan van te beweren, dat do ziel een af-

schcidmgsprodukt van de hersenen is. Do hersenen scheiden gedachten
af, zoo beweert cam, voor, evenals de lever gal afscheidt. Dit be-
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weren getuigt m. i. van een verbazend gemis aan doordenken. Im-

mers
,

ware het, dat de hersenen en derhalve dat stof gedachten

voorbragt, dan kon diezelfde stof niet tegelijkertijd stof blijven; dan

moesten wij nu en dan stofverlies bespeuren. Dit hu doen wij nimmer;

eene vaste wet is het, dat geen stof vergaat. Keen, eer nog zouden

wij aannemen, dat de gedachten uit physische kracht ontstonden
,

dat

b.v. de levendige galvanische stroomen, die in de zenuwen leven,

zoovele bronnen van gedachten zijn. Maar ook dit gaat niet op. Want

is het cene vaste wet, dat geen stof vergaat, niet minder is het eene

vaste wet, dat geen phgsische kracht vergaat.
Wél valt niet te ontkennen, dat in de hersenen stofwisseling plaats

heeft, wel kunnen wij het in vogt niet wraken, dat hij de hersenen

voor een afscheidend deel verklaart. Maar het zijn geen gedachten wat

zij afscheiden, neen het is stof, het zijn residuen van de stofwisseling.

In denzolfden zin moeten wij het opvatten als molesoiiot verklaart

eene bijzondere verhooging van zijn eetlust te hebben waargenomen,

zoo dikwijls hij zich met ingespannen denken had bezig gehouden.

Het verschijnsel op zichzelf zal menigeen met molesohot hcbhen op-

gemerkt. Maar er uit af te leiden, dat de hersenen gedachten vóórt-

brengen
,

dit ware even dwaas als uit het verschijnsel, „een levendig

vuur verteert moer brandstof dan een smeulend vuur”, te willen afloiden,

dat ui onze haardsteden stof in warmte wordt omgezet!.! ')

Het gaat dan niet aan, de ziel als een afsoheidingsprodukt te be-

schouwen. En evenmin mogen wc in haar een eenvoudig bewegings-

verschijnsel zien. Neen, geen andere hypothesen zijn hier mogelijk dan

diegene, welke do ziel beschouwen de eone als een werkelijk
,

d. i. on-

vergankelijk roezen
,

de andere als eene vereeniging van zulke wezens.

Het laatste nu aan te nemen, dat verbieden ons bepaalde onbetwistbare

feiten
van de waarneming, vooral de eenheid van ’a mcnschen bewust-

zijn 2)- Kortom, ik zie hier geen anderen uitweg, dan aan te nemen,

dat de ziel één cenig zelfstandig wezen is.

') Stof, mechanische kracht , geest. Utrecht 1864.

2
) Onder «eenheid van het bewustzijn” verstaat men die eigenschap van den

mensch, dat de indrukken van zijne verschillende zintuigen in een on hetzelfde be-

wustzijn zamenkomon. Deze eigenschap is een krachtige grond voor doleer, dat do

ziel een enkelvoudig wezen is. Immers
,

ware de ziel zamengesteld , dan was er groote
kans op, dat de indrukken van het ecne zintuig (hot oog b.v.) zich in een ander

deel der ziel dan die van het andere (het oor b.v.) vereenigdon. Dan was er m. a. w.
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Met dit al is natuurlijk niet gezegd, dat de ziel geen andere wezens

noodig heeft om hare verrigtingen uit te oefenen. Volstrekt niet. Trou-

wens, de feiten leeren op overtuigende wijze het tegendeel. Met

zekerheid weten wij
,

dat er minstens eene bepaalde hoeveelheidbloed-

atomen noodig is, zal de ziel tot bewustzijn komen. Onttrekt men een

dier eene bepaalde hoeveelheid bloed, dan valt hot flaauw. En is men

niet te ver gegaan, dan kan men het uit zijne flaauwte opwekken door

het, bij wijze van inspuiting, het noodige bloed terug te geven. Dit

experiment bewijst, dat de ziel aan zich zelve niet genoeg heeft. Maar

het bewijst tevens, dat zij met het bewustzijn niet noodzakclijk hare

vatbaarheid tot bewustzijn verliest.
— We zien het: moge het al

zijn dat do mensch bij den dood zijn bewustzijn verliest, hieruit volgt
in het minst niet do onmogelijkheid, dat hij dit bewustzijn onder andere

voorwaarden weer terug krijgt. Welke die voorwaarden zijn, dit is

ons zeker onbekend. Maar hoeveel gebeurt er niet in de wereld
,

waar-

van het „hoe” ons ten cenenmalc vreemd is! Kortom, het is niet onver-

standig,
,

maar veeleer wetenschappelijk de ziel te houden voor een wezen
,

dat in do hersenen troont.
— Hebben wc dit uitgemaakt, dan ligt het

voor de hand te vragen: waar is dan met juistheid wel de plaats van
die ziel ? Bevindt ze zich uitsluitend in do hersenen of strekt ze zich
ook verder in het zenuwstelsel b.v. uit ? En is het, dat ze de hersenen
met overschrijdt, vult ze dan als ’t ware de hersenen geheel op of blijft
ze tot een bepaald gedeelte van de hersenen, tot een ondeelbaar punt
misschien, beperkt? We raken hier het vraagstuk, te weten, of do
ziel uitgebreidheid heeft, ja dan neen.

Heebart, de beroemde philosoof, hield, op grond van bespiegelend
onderzoek

,
elk werkelijk wezen on bijgevolg de ziel voor verstoken

van
allo uitgebreidheid. Ka hem heeft lotze

,
een dor grootste denkers van

kana
op, dat de gehoorsgewaarwordingen niets afwisten van de gezigtsgewaarwor-d ngen enZ

.,
kortom

,
dat de mensoh zich splitste in Ó-6 wezens, van welke de een

enz enz
??«

t,
«ew,“woïd *fc*. de “der niets dan gehoorsgewaarwordingen had

•
Dit nu gebeurt met on daarom neemt men aan, dat de ziel een enkel-

voudig, ondeelbaar wezen is.

hpt

Tr“ 9 de

,

z

.° hyp wordt door andere gronden gesteund. Men vergeliike
nswaaidig geschrift «Her Materialismut vom Slandpunete der atomistisch

heT nólLnd latUrJ
;
,rS

.fUng »■ «•*»«■ (Leipzig 1865) - wordt in

(kemink en 7 T “t 7r
Empiris °ho Ziclk “de van dr. zimmermann

(Weenen 1868)

} “ mpirischm ******, van o. *.
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onzen tijd , mot evenveel ijver als scherpzinnigheid de stelling
,

dat do

ziel ten eenenmalc verstoken van uitgebreidheid is, verdedigd. Aan

uitstekende tegenstanders evenwel heeft hot de genoemde mannen geens-

zins ontbroken.

De vraag, of heebaet’s bespiegelingen in allen dcele juist zijn, deze

behoort hier niet ’t huis. Maar wel mogen we hier molding maken

van den strijd, dien de geniale fechner, door .r. n. von fioete gesteund,

tegen lotze gevoerd heeft.

Do geschiedenis van het vraagstuk is deze. Men begon met als uit-

gemaakt te beschouwen, dat de plaats van de ziel in do hersenen

zich bevindt. Had nu de ziel geen uitgebreidheid, dan moest het

mogolijk zijn, zoo meende men, cenig deel der hersenen als hare plaats
te erkennen. Maar welk is dit gedeelte nu? Men sloeg den weg van

benadering in en redeneerde als volgt. Is de ziel enkelvoudig, dan is zij
niet dubbel. Hu zijn de hersenen een symmetrisch orgaan, en de moeste

van hare doelen dubbel. In deze doelen behoeven wij derhalve niet

te zoeken. Wolk enkelvoudig deel nu bevat de ziel? Met andere

woorden : welk deel van dien aard kan men verwijderen, zonder daar-

mede het leven te verwoesten? Een zeker deel der hersenen scheen vol-

komen aan do gestelde voorwaardc te voldoen. Het was de zoogenaamde
noeud vital, die in het achterhoofd, even boven den calamus scriptorius,
is gelegen. Dit punt scheen voor het leven absoluut onmisbaar. Even-

wel
,

later bleek het, dat het mogelijk is
,

mits men de noodigo voor-

zigtigheidsmaatrogelon in acht noemt, dit punt met zijne omgeving uit

te snijden, zonder het dier te dooden. Kortom, men vond geen enkel

punt, waaraan men zich genoodzaakt zag de ziel gebonden te denken. En

nu besloot
men, dat do ziel niet uitsluitend aan eene plaats gebonden

\was, m. a. w. dat zij uitgebreidheid had. Evenwel, met cenig regt
kan

men ook, in weerwil van deze feiten, nog volhouden, dat de ziel

geen uitgebreidheid heeft. Immers, men kan redeneren als volgt. Do

ziel zetelt inderdaad in den noeud vital. Blijft het dier in het leven,
ook als men dit punt wegsnijdt, dan moot men aannemen

,
dat do be-

wuste vöorzigtighcidsmaatregelcn aan de ziel gelegenheid hebben gegeven
zich naar een ander deel te verplaatsen.

Togen do stelling, dat de ziel geen uitgebreidheid heeft, zijn nog

andere bezwaren ingebragt. Was zij juist — zoo heeft feceitee gc-

zegd — dan liet het zich verwachten, dat al do vezelen der hersenen,
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kortom de zenuwen van gewaarwording en beweging, in een punt zouden

zamenkomen. Lotze antwoordt hierop het volgende. Heeft de ziel geen

uitgebreidheid, dan is het niet noodig, wil zij met de zenuwen in

verband staan, dat deze zich allen in één punt vereenigen. Immers
,

het kan ook wezen aldus: de uiteinden der zenuwen komen allen uit

in een bepaald weefsel on de ziel bevindt zich in datzelfde weefsel en

door dat weefsel staan alle zenuwen met de ziel in verband.

Het kenmerk van scherpzinnigheid kan men aan deze apologie zeker

niet ontzeggen. Hot ongeluk is maar, dat het niet gelukt is met het

ontleedmes liet bedoeld weefsel te vinden. Ik waag echter hier de

opmerking, dat het eene vloeistof zon kunnen zijn.
~Van psychologische zijde hoeft men (.touannes mülleii) te berde ge-

bragt, dat de ziel, zoo ze zelve geen uitgebreidheid had, onmogelijk

voorstelling van uitgebreidheid zou kunnen hebben. J. u. ton fichte
,

in

zijne Psychologie
,

heeft dit bezwaar overgonomen en ook paül janet

hecht er veel gewigt aan. M. i. zou de voorstelling van uitgebreidheid
in eene nict-uitgebreido ziel zeer wol kunnen ontstaan. Daartoe toch

is, dunkt mij ,
slechts noodig

,
dat die ziel de verschillende rig tingen

,

in welke de indrukken tot haar komen
,

nit elkander weet te houden.

Kj wijze van slotsom achten wij den tijd nog niet gekomen om dit
vraagstuk te oeshssen on wachten we in deze voorloopig nadere feiten af.

Haar hoe de beslissing hier ook moge uitvallen
, zij heeft geen invloed

op de vraag, die wij thans willen behandelen, de vraag namelijk, in

wolk verhand de zielsverrigtingen met do hersenen staan.

Vrij algemeen verbreid is de meening, dat de omvang, het gewigt
en de ontwikkeling van do hersenen van eenig dier invloed hebben op
den trap van ontwikkeling zijner geestvermogens, in zekeren zin schijnt
hier wel iets van aan te wezen, De zoophyten, hersenlooze dieren,
zoo beweert gall

,
vcrtoonen geen spoor van instinct, van kunstzin. Bij

den visch zijn de hersenen beter ontwikkeld dan bij een weekdier, bij
het kruipend dier beter dan bij den visch, bij den vogel beter dan bij
kruipende dieren

, bij het zoogdier beter dan bij den vogel.
Deze uitkomst nu is zeer algemeen. Het is van belang in bijzonder-

heden te treden en o. a. na te gaan, welke eigenschappen van de her-
senen m het bijzonder met den trap van geestelijke ontwikkeling in ver-
band staan. Hoe is het in dit opzigt met hetgewigt- -

.

van de hersenen gesteld ?
Men zou zich zeer vergissen, zoo men meende

,
dat het gewigt der
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hersenen in regte rede staat tot den trap van begaafdheid des geestes.

De hersenen van den hond — zoo vernemen wij van ieueet — zijn

niet zwaarder dan die van het schaap en ligter dan die van den os;

die van den walvisoh en andere cetaoeën wegen meer dan die van den

mensoh.

Het laat zich trouwens begrijpen, dat een kolossaal dier als een wal-

visoh wel tamelijk groote hersenen zal hebbon. Zoo is het natuurlijk,

dat men op do gedachte is gekomen, bij het wegen der hersenen tel-

kens het ligohaamsgewigt van het dier in rekening te brengen. Hierop

berusten die onderzoekingen — naar het schijnt heeft iiallee ze het eerst in

het werk gesteld — waarbij men van verscheidene dieren bepaalt, in welke

verhouding de zwaarte van het ligchaam staat tot die van de hersenen

alleen. Is nu deze verhouding een maatstaf voor de geestelijke ontwik-

keling van het dier ? In geenen deele. Anders toch zou do ezel veel

begaafder dan de muis moeten zijn. Verder zou dan do mensoh in gees-

telijk opzigt beneden sommige vogels (den sys b.v.), de hond beneden de

vledermuis en het paard beneden hot konijn staan (cuviee).

Het is m. i. waarlijk te verwonderen
,

dat iemand ooit in ernst deze on-

derzoekingen heeft ingosteld. Immers, ware de verhouding tusschen

iemands hersenen en zijn ligohaamsgewigt een maatstaf voor de waarde

van zijn geest, dan zou een zwaarlijvig persoon zijn geest kunnen ver-

beteren door zich mager te vasten!! Immers
,

zoodoende zou hij de be-

doelde verhouding grooter maken!

Sommigen, de onwaarde van deze methode inziende, hebben voorge-

steld
,

dat men telkens het gewigt der hersenen mot dat van het gansche

zenuwstelsel des diers zou vergelijken. Welk eenc onderneming!

Nog anderen hebben met hetzelfde doel trachten te bepalen, in welke

verhouding bij een gegeven dier het gewigt van de groote hersenen staat

tot dat van do overige deelen der hersenen, b.v. tot de kleine hersenen

en het verlengd merg. Ook deze verhouding nu is geen maatstaf, want

zij is bij den mensch naauwelijks grooter dan bij den eend, het wilde

zwijn, het paard en het konijn!

Overigens lijden al die weegmethoden schipbreuk op de omstandig-

heid, dat hare uitkomsten hoegenaamd niets bewijzen. De hersenen nl.

zijn een zeer zamengesteld deel, zoowel in organisch als in chemisch

opzigt. Het gewigt der hersenen wordt gewijzigd door bestanddeelon

(vocht b.v.), die voor den geest niet regtstreeks van belang zijn. Eene
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bedenkelijke omstandigheid is het ook, dat de leeftijd op dat ge-

wigt invloed schijnt to hebben. Yerder bevatten de hersenen misschien

deelen
,

die met de geestelijke ontwikkeling niets gemeen hebben, die

b.v. alleen dienen om de bewegingen der ligchaamsdeelen te regelen. Is

nu bij don olifant zulk een deel zeer groot, dan kan het natuurlijk ligt

gebeuren, dat de hersenen van dat dier zeer zwaar zijn, zonder dat

daar zijn geest veel baat bij vindt. Neen
,

m. i. ware de goede methode

hier deze. Men bepaalt van eenig bijzonder verschijnsel des geestes,

vraatzucht b.v., de ontwikkeling bij een groot aantal dieren van de-

zelfde soort en vergelijkt nu hunne hersenen in ieder opzigt. Yindt

men de ontwikkeling van eenig orgaan in verhouding tot die van dat

geestverschijnsel, dan toetst men de uitkomst aan andere diergroepen
en vergelijkt men die groepen onderling.

Verder is „de geest” eene collectieve uitdrukking. Het is derhalve zeer

móeijelijk te bepalen, of een gegeven dier in het algemeen geestelijk hooger
dan (-enig ander staat. Immers, moge het eerste dier in eenig opzigt (ver-
stand b.v.) hooger staan dan een ander, dan kan het nog wezen

,
dat het

tweede in andere opzigten (wilskracht, volharding b.v.) hooger dan het
andere staat. Het zou kunnen zijn ,

dat de ezel, schoon minder intelligent
clan de olifant, toch over het geheel genomen hooger stond dan deze.

Wat hiervan zij ,
het laat zich verwachten, dat niet zoozeer de

hoegrootheid, het gewigt en do grootte — dan wel de hoedanigheid
waarde der hersenen bepaalt.

Neon, het vergelijkend onderzoek der hersenen heeft geen waarde,
tenzij men daarbij do zamenstelling en den typus der hersenen in re-

kening brengt.

Meer waarde dan gemelde onderzoekingen hebben dan ook diegene
,

hij welke men zich ten doel stelde na te gaan, in hoever de bouw
der hersenen op den geest invloed heeft. Men ging daarbij natuurlijk
uit van de onderstelling, dat de mensch, als het meest begaafde
wezen, de kunstigste hersenen heeft. En nu ging men na, of het
zich bevestigt, dat een dier geestelijk des te hooger staat, hoe meer de
houw van zijne hersenen tot dien van ’s menschen hersenen naderen.
Ware hot aldus, dan zou men vinden, dat dat zoogdier, ’t welk de

armoedigste structuur van hersenen heeft, altijd hooger stond dan b.v. de
hoogste vxsch; dat verder de laagste visch in geestelijk opzigt beter
bedeeld was dan het hoogste insekt. Nu merkt men op, dat de aap ,



wiens hersenen met die van den mensch zeer veel overeenkomst heb-

ben
,

in geestelijk opzigt beneden, verre beneden den hond en den

olifant staat. Eu toch bij deze laatste dieren wijken do hersenen van

die des menschen in bouw aanzienlijk af.

Ook hier vestigen we de aandacht op het feit, dat het zeer moeijolijk

is in het algemeen aan eenig dier zijne plaats in geestelijk opzigt aan

te wijzen. Maar wat hiervan zij ,
we mogen wel als regel stellen, dat

de mensch in dit opzigt hooger staat dan do aap.

Wat de gedaante van de hersenen betreft, vesalius zeide opgemerkt

te hebben, dat zij afhangt van do gedaante dos schedels en dat deze

laatste door de levenswijze van het dier bepaald wordt.

De onderzoekingen, die wij hier vermeld hebben, leverden weinig be-

langrijks op. Maar er waren er anderen, die meer degelijke uitkomsten

beloofden. In de oudheid had heeosieatus denregel opgesteld, dat de trap

van geestelijke ontwikkeling van het aantal hersenwindingen en van do

diepte der hersengroeven afhangt. Galenus had tor weerlegging hiervan

gewezen op het feit, dat de domme ezel een groot aantal hersenwin-

dingen heeft en niet nagenoeg gladde hersenen, gelijk hij volgens dien

regel hebben moest. Dit heeft echter desmoulijjs en eloueens niet be-

let den ouden regel weer op te vatten en voor juist te verklaren.

Maar leuket is het hierin met hen niet eens
, op grond van de ver-

schijnsels nl., dat de herkaanwende dieren minder hersenwindingen dan de

knaagdieren hebben, dat het schaap
,

wat zijne hersenwindingen betreft,
den olifant naderbij staat dan de hond het doet, dat de olifant en de apen

minder hersenwindingen dan sommige domme zoogdieren hebben. En

wat merkwaardig is; leueet en geatiolet vonden, dat de olifant meer

hersenwindingen dan de mensch heeft.

Maar er zijn nog andere bezwaren. Baillaegee vond, dat de opper-

vlakte der hersenen van eenig dier, vergeleken bij de oppervlakte van het

ganscho ligohaam, niet in regte, maar in omgekeerde verhouding van de

geestontwikkeling staat, en en. daeesie geraakte tot de slotsom
,

dat het

aantal hersenwindingen gelijken tred houdt met het ligchaamsvolu-

me van het dier. De hersenen van de saimiri zijn nagenoeg glad. Toch

zijn deze kleine dieren volgens v. humeolm en adocin in geestelijk op-

zigb volstrekt niet minder bedeeld dan menige groote aap.

De cavia heeft duidelijke hersenwindingen en is volstrekt niet ver-

standiger dan menig knaagdier, dat bijna geene windingen heeft.
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Cn. dakesïe is geneigd dezenregel te stellen: de verhouding lunchen het

hersengewigt van een dier eenerzijds en het gewigt van zijn ligchaam anderzijds
is

,
het overige gelijk staande, grooter hij de kleine soorten, dan hij de groote,

mits men zich houdt hinnen eene bepaalde natuurlijke groep van dieren.

Een andere regel, aan welken men veel gewigt heeft gehecht, is deze
,

dat de geesteshegaafdheid van eenig dier des te hooger staat, naarmate

de groote hersenen de andere doelen der hersenen meer volledig bedek-

ken. Maar ook bij dezen regel is het niet mogelijk hem streng toe te

passen. Volgens dien regel toch zouden de vos en do hond in geeste-

lijk opzigt op eene lijn staan met het schaap, en zou de mensch niet

veel hooger staan dan de aap.

Eene wijziging van do methode der hersenvergolijking was het
,

dat men

er zich op toelegde niet do hersenen van• verschillende dierklassen,

maar die van menschen van verschillende begaafdheid met elkander te

vergelijken. Zoo ging men , blijkbaar in de onderstelling
,

dat de vrouw

in geestelijk opzigt lager dan de man staat, hersenen van mannen en

hersenen van vrouwen wegen en vond het gewigt der laatste ’t ge-

ringst. Het is hier van belang in het oog te houden, dat de wegin-

gen geregeld door mannen werden in het werk gesteld, ’t Is jammer —

zegt de ondeugende paul janet — dat niet ook de vrouwen zulke

wegingen van hersenen hebben gedaan
,

wie weet , of dan de resultaten

niet misschien geheel anders zouden zijn uitgevallen.” Wat hiervan

zij, er is geen grond om aan te nemen, dat de vrouw in geestelijk
opzigt beneden den man staat, zij het ook dat de man het dikwijls
in geleerdheid wint. En al ware dit niet zoo

, nog zou men bij de be-

wuste onderzoekingen do hersenen zeer zorgvuldig moeten uitkiezen.

Anders toch liep men gevaar b.v. de hersenen van eene superieure

vrouw mot die van een onbeduidenden man te vergelijken!
Moge het moeijelijk zijn te beslissen, aan wie, man of vrouw, men

den eerepalm der geestelijke voortreffelijkheid moet toekennen, niet

twijfelachtig is zulks ten opzigte van de verschillende menschenrassen.

Geen wonder dan ook, dat men er op bedacht is geweest de hersenen

van de verschillende rassen te vergelijken. Hersenen
van vreemde ras-

sen nu zijn niet gemakkelijk te krijgen.

Bij gebreke daarvan behielp men zich met schedels
,

zóó namelijk
dat men van deze den inhoud bepaalde. Men vulde den schedel, dien

men onderzoeken wilde, met eenige ligt beweegbare stof, water, gerst-
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korrels of — wat liet best is — fijne hagelkorrels en woog nu de

hoeveelheid, die hem vulde. Op deze wijze vond men inderdaad,

behoudens enkele uitzonderingen, dat de geestelijke begaafdheid in

regte rede staat tot den inhoud des schedels. Maar een ander inte-

ressant feit kwam bij de schedelvergclijking aan liet licht. Griu-

tiolet ontdekte, dat do naden des schedels zich bij de hoogere men-

sohenrassen veel later dan bij de lagere sluiten. Hu laat het zich wel

verwachten, dat dit verschil niet onbelangrijk is voor het verschil in

geestelijke ontwikkeling. Want, zijn de naden des schedels eenmaal ge-

sloten
,

dan schijnt het, dat van dat oogenblik af de groei der hersenen

belemmerd is. Verder bleek het gemelden onderzoeker
,

dat bij de lagere

rassen de voorste naden des schedels vroeger dan do achterste digt-

groeijen. — Men heeft een tijdlang vrij algemeen aangenomen, dat mannen

van zeer uitstekende geestesbeschaving ook zeer groote hersenen heb-

ben
,

en menigeen van mijne lezers meent misschien niet anders. In-

derdaad
,

het ontbreekt niet aan opgaven, die voor dat gevoelen pleiten.

Zoo geeft men voor de hersenen van ceomwell en voor die van byeoneen

buitengewoon gewigt op. Deze opgaven echter zijn zóó enorm
,

dat lelui

geen zwarigheid maakt ze sterk te wantrouwen. Ook cuvieu zou, naar

men zegt, zich door bijzonder zware hersenen onderscheiden hebben.

Tegenover deze opgaven staan do onderzoekingen van n. wagneil.

Wagner geeft eene lijst van 964 hersenwegingen, waarop o. a. de her-

senen van zeer beroemde personen als gauss
,

lupuyiren
,

hEemann de.

philoloog, haussmann de mineraloog, euciis voorkomen. De uitkom-

sten van deze wegingen nu ontnemen aan gemelde beweringen voor een

goed deel hare kracht. En niet anders doen het sommige andere waarne-

mingen ,
zoo zo juist zijn. De hersenen van schiller

,
zoo nl. beweert

carus
,

hadden geeu bijzonderen omvang, evenmin hadden het die van

napoleon. En descabtes heeft, naar men zegt, eenklein hoofd gehad.

Uit de physische hoedanigheden der hersenen valt weinig af te lei-

den voor de kennis van het verband, in welke zij tot de zielsverrigtingeu

staan. Hare chemische zamenstelling nu levert tot dat doel niet veel

beters op. Wel hebben sommigen, molesciiot en eeuerbach, in ernst

beweerd, dat de geestelijke ontwikkeling afhangt van het gehalte der

hersenen aan phosphorus. Dit gaat echter niet op ,
want do hersenen van

den visoh bevatten eene groote hoeveelheid phosphorus en toch doet men

dit dier, naar janet beweert, volstrekt geen onregt, zoo men weigert
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het tot de groote denkers te rekenen. Overigens laat liet zich wol ver-

wachten
,

dat de chemische zamonstclling der hersenenniet onverschillig

voor de function van dit deel zijn. Immers , reeds het hloedgehalte is

dit niet. Het valt niet te ontkennen
,

dat wij ons hier op eene terra

incognito, bevinden.

Wat mij betreft
,

ik ben zeer geneigd cene groote rol bij de werking
van de ziel toe te kennen niet aan den omvang of het gewigt van

de hersenen, maar aan de mate van levendigheid der stofwisseling ,
die er

m plaats heeft. Inderdaad, wij merken op ,
dat lieden, wier stofwisseling

zeer actief is (teringlijders , zoogenaamde sanguinische personen en dgi.)
doorgaans ook vlug en helder denken

....
en omgekeerd. Ja, wc zien,

dat
een en dezelfde persoon heden vlug on morgen traag van donken is

,

al naar mate hij zich bevindt in zoodanige omstandigheden, die zijne
stofwisseling vcrsnellcp. of vertragen. En is het al niet mogelijk hier

ten icgtstreeksch verband tusschen de stofwisseling en de geestvermo-
gens aan te wijzen, zeker toch is hot, dat de aard en de vlugheid van
de gedachten voor een goed deel van den graad en den aard tier opgewekt-
heid van het zenuwgestel en geenszins uitsluitend van het volumen der
hersenen afhangen.

Wil men met vrucht het verband tusschen den-aard der hersenen en
dien van de geestvermogens opsporen , dan moet

men beginnen - ik heb
het hoven opgemerkt - met de hersenen te ontleden

en voor ieder van
nare dooien do functie te zoeken.

Wat is er nu omtrent de respectieve functiën der verschillende hersen-
doden bekend? Helaas zeer weinig. Do beroemde

gall, ’t is waar,had een uitgewerkt stelsel van phrenologie opgebouwd. En ook in onze

dagen telt het nog aanhangers, misschien voor een goed deel door toe-
doen van de zwakke argumenten, die men e<f tegen heeft aangevoerd.
Zwakke argumenten ja. Zoo heeft men geheel ten onregte aan gall

verweten, dat zijne leer tot materialisme leidt on de grondslagen dor
zedeleer ondermijnt. Deze verwijten zijn ten eenenmale onbillijk. Maar
die verwijten mogen geen steek houden, dit neemt niet weg, dat de
leer van gall in wetenschappelijk oogpunt onhoudbaar is. Reeds bij
gall’s leven heeft men hem, zoo wordt er beweerd, zeer scherpe dé-

menti’s gegeven. Dit moet men althans aannemen
, zoo de vele anec-

dotes, die er omtrent gall in omloop zijn, waarheid behelzen.
Zoo o. a. wordt er verhaald, dat men eenmaal eene bende verkleede
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boeven van de ergste soort tot hem bragt. Na hunne schedels onder-

zocht te hebben, zou oall verklaard hebben
,

dat hij er niets bijzon-

ders aan vinden kon ! Wat hiervan zij ,
het blijkt, dat gali. bij zijne

waarnemingen tamelijk ligtzinnig is te werk gegaan. Zoo heeft hij te

veel gewigt gehecht aan historische verhalen, ja, naar paul janet ver-

meldt, tot staving van een zijner stellingen, zich zelfs op een portret

van mozes beroepen !!

Een zeer krachtig bezwaar tegen zijne leer is wol dit, dat de opper-

vlakte van don schedel bij hare golvingen volstrekt niet gelijken tred

houdt met die van de hersenen.

Met dit al moet men erkennen, dat gai.l aan het onderzoek van do

hersenen een kraehtigen spoorslag gegeven heeft. —

Verschillende wegen heeft men ingcslagen om van de respectieve dee-

len der hersenen do funetiën op te sporen. In de eerste plaats verdie-

nen hier do vivisectiën van floueens de aandacht. Veel belangrijks

hebben zo niet opgeleverd. En dit is ook natuurlijk. Vooreerst toch

is men daarbij uitsluitend tot dieren beperkt en ten andere is het zeer

mooijelijk een deel van de hersenen weg te nemen zonder daarbij ook

andere deelcn te kwetsen, en is het gewaagd van een verminkt dier tot

de functien van een normaal dier te besluiten. De belangrijkste uit-

komsten van floueens zijn wel deze
,

dat de groote halfronden der her-

senen voor do geestvermogens in het bijzonder van belang zijn en dat

de kleine hersenen voor de regeling van do spierbewegingen dienen

en niet, zooals men vroeger meende, het orgaan van do geslachtsdrift

zijn; dat verder uitsnijding van do corpora quadrigemina blindheidbaart.

De proef van beenahd
, waarbij men aan een dier diabetes mellitus

bezorgt door het in den vierden hersenboezem te wonden, deze proef, zeg

ik, bewijst, dat enkele deelcn van do hersenen voor de voeding van

bijzonder belang zijn
1

). — Dij de vivisectiën, zeide ik, zijn wij tot dieren

beperkt. Ja, bij mij is het nog niet uitgemaakt, of de vivisectiën op

dieren, zelfs met de beste bedoelingen gedaan, uit zedelijk opzigt te ver-

dedigen zijn. Wat hiervan zij ,
dorgelijke proefnemingen op den mcnsch

te nemen, daar is geen sprake van. De natuur echter laat niet na op

') De proef van eernard heeft mij in der tijd aanleiding gegeven om bij de

lijken van een paar lijders a.m diabetes den ventriculus quartus te onderzoeken. Tot

mijne verrassing meende ik in beide gevallen de corpora quadrigemina verweekt te

vinden. Deze uitkomst heb ik toen in het Ncdcrlandsch tijdschrift voor geneeskunde
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treurige wijze hier onze weetgierigheid te hulp te komen
,

en door

middel
van ziekten voor ons te verrigten, wat aan het ontleedmes

verboden is. Natuurlijke verwoestingen van hersendeelen komen helaas!

maar al te veelvuldig voor, en stoornissen van de geestvermogenslokken

ons maar al te dikwijls tot anatomisch onderzoek uit. Men zou dan

ook verwachten, dat de lijkopeningen van krankzinnigen omtrent do

phygiologio der hersenen een schitterend licht moesten verspreiden.
Ik roer hier

een onderwerp aan, dat voor mij met zoete herinnerin-

gen in verband staat. Het verplaatst mij namelijk mot mijne gedachten
m de dagen, toen ik het voorregt had onder leiding van den hoog-
leeraai

sciieoedek van dek kolk een aantal lijkopeningen van krankzinni-

gen hij te wonen.

locn scmioEDER van dek kolk zijne loopbaan begon
,

werd er in dc

anatomische wereld algemeen over geklaagd, dat het niet mogelijk was

m geval 'an krankzinnigheid constante stoornissen aan te wijzen. Onze

vindingrijke landgenoot nu schreef voor do scctie’s bepaalde maatregelen
'oor en verklaarde, dat hot hem, mits onder inachtneming daarvan, nimmer
mislukte do oorzaak van do krankzinnigheid in de hersenen aan te wijzen.

ergroeijmg van do hersenvliezen met do hersenen, de omstandigheid,
dat de hersenvliezen van de hersenen te gemakkelijk loslieten, ronde
stipjes (teekens van congestie) op bepaalde punten van de hersenen,
vochtophoopmg in de hersenholten

, verweeking van de hersenstof, deze
waren alzoo dc gewone abnormaliteiten. Als stellige uitkomst van zijn
onderzoek gaf scheoeder van dek kolk de volgende op. Stoornissen
van het verstand hingen van ziekte der voorste hersenkwabben, stoornis-
sen van het gemoed van ziekte der middelste kwabben af. In den

aan-
' ang van do krankzinnigheid is er congestie, later aanhechting van dc

vliezen, nog later, als er namelijk onnoozclhcid is ontstaan
, gemakkelijke

loslating van die vliezen en hersenverweeking.
Bij melancholie verklaarde scheoeder van dek kolk geregeld afwij-

kingen van hot colon tramversum te hebben gevonden. Deze vernaau-

wmg, zeide hij, was aanvankelijk van krampachtigen aard on werd
later organisch.

s“jrr;;»r“h“" - -
»•

hanst

gr“d Vatl d° theor!e ’ dat de dia6etes met ccno ziekte van de hersenen zamen-

deu°nèk L h h'
a

geneeskundigen begonnen don diabetes met een seton in

rln
deze Lh ,

n

r

Uit3tekend gcnceaheer Cannes, dr. iuixxvka
, beweert

ran deze behandeling goede gevolgen te hebben gezien.
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Het is er ver van af, dat deze uitkomsten door deskundigen alge-

meen erkend zijn. De stelling, dat de voorste kwabben der hersenen

het orgaan van hot verband zijn, wordt zeker gesteund door feiten als

deze. Bij do lagere menschenrassen
— we hebben het reeds ver-

meld — worden de voorste hersennaden het eerst gesloten, bij de hoo-

gerc blijven ze langer open. Het voorhoofdsbeen van don mensch blijft

voortgrocijon tot ongeveer zijn 40ste jaar, do andere schcdelbeendcren

daarentegen bereiken veel vroeger hun toppunt van ontwikkeling. Dit

nu is in overeenstemming met het feit, dat ’s menschen verstand voort-

gaat zich to ontwikkelen, nadat de staat van zijn gemoed lang reeds

blijvend geworden is. Maar bestreden wordt do theorie door de waarne-

ming ,
dat bij de idioten niet de voorste kwabben der hersenen, maar

integendeel juist de achterste gebrekkig ontwikkeld zijn, alsmede door deze

andere omstandigheid, dat bij do lagere dierklassen niet de achterste,

maar de voorste hersenkwabben het best ontwikkeld zijn.

Wat de hersensstoornissen betreft, er is van Franscho zijde (esquibol,

geobgei
,

pinex.
,

leubet) beweerd, dat de stoornissen, die men in her-

senen van krankzinnigen aantreft, niet regtstrecks met do zielsziekte

in verband staan, maar van bijkomende ziekten afhangen. Merkbare

stoornissen van de hersens, zoo wordt er beweerd, vindt men alleen

bij verouderde gevallen van krankzinnigheid en bij dezulke, waar het

zenuwgestel blijkbaar is aangedaan. Bij versche gevallen van zuivere

verstandsverbijstering daarentegen zouden ze niet voorkomen. Daaren-

boven zijn gemelde stoornissen van dien aard, dat men ze ook wel bij

lijken van geestelijk gezonde personen vindt. Sommigen zijn geneigd de

hersenstoornissen, waar ze bij krankzinnigheid bestaan, eer als gevol-

gen dun als oorzaken van de zielsziekte te beschouwen.

Wat hiervan zij , vermag ik niet te beslissen. Maar gaarne erken

ik de stoornissen, die scheobdee van dee kolk mij aanwees, nooit ver-

mist te hebben.

Ten aanzicn van de verrigtingen der hersenen laat zich veilig aan-

nemen, dat een hersendeel, van hetwelk eeno zenuw uitloopt, wel

strekken zal om het verhand tusschen do ziel en de vorrigting van die

zenuw te vormen. In overeenstemming hiermede vinden wij dan ook

h.v., dat apoplectische aandoening van de thalami nervorum opticorum
blindheid veroorzaken.

De gevolgen van apoplexien hebben verder geleerd, dat de corpora
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striata bij do willekeurige bewegingen cone rol spelen: bloeduitstortin-

gen in die deelen brengen verlamming te weeg. Naar alle waarschijn-

lijkheid is de graauwe schors van do hersenen voor de hoogcre verrig-

tingen des geestes van veel belang. Ontsteking van do oppervlakte
der hersenen, mits ze namelijk eene aanzienlijke uitbreiding heeft,

schijnt onvermijdelijk do hoogero zielsvermogens te belemmeren. In

de binnenste deden van de hersenen daarentegen kunnen belangrijke ver-

wondingen bestaan zonder tot merkbare zielsziekte aanleiding te geven.

Het is hier de plaats om te spreken over cenige hoogst opmerkelijke

ziektegevallen, die in den laatsten tijd sommige Franschc geleerden
hebben bozig gehouden. Ik bedoel de volgende.

Na een aanval van beroerte komt hot wel voor, dat de mensch niet

het
vermogen van denken, maar het vermogen om zijne gedachten uit

te spuien geheel verloren heeft. Bij zoo iemand heeft men dit: hij mist

het bestuur over zijne spraakorganen en toch zijn deze geenszins verlamd.

Do beroemde trousseau
, onlangs door den dood aan de wetenschap

en zijne vele patiënten ontrukt, verhaalt van een man, die na ccno

beroerte de spraak verloren had, maar nogtans zich in schrift zeer ver-

standig en duidelijk wist uit te drukken.

ken ander lijder, zonder krankzinnig te zijn, antwoorddeop iedere vraag,
die men hem deed, met „N’y apas de langer." Later zeide hij ook wel-
"N

’

y apas <U doute ”

Eindelijk ,
na veel inspanning, bragt hij het zóóver

om nu en dan Jout de meme” tc zeggen. Hier bleef bij bij staan.

Wederom een ander zeide telkens „Coucici” en als men hom boos
maakte

„
Saccon."

Dergelijke gevallen, waar alleen het spraakvermogen en niets anders
dan dit verloren is, zijn zeer zeldzaam. Maar dikwerf gebeurt het,
dat de lijder behalve het spraakvermogen ook andere vermogens ver-

loren heeft. Een patient van isodillaud miste het vermogen om zamen-

hangende gedachten te schrijven. Daarentegen kon hij goed compone-
ren en zijne composition op do piano uitvoeren. Een ander vergat be-

paalde woorden als „chapeau,, parapluis” onz. Een derde vergat alle

zelfstandige naamwoorden, een ander alle werkwoorden. 'Wederom een
ander gaf aan alle woorden dcnzclfden uitgang en hij zeide h.v. : „bontif
voor bonjour ” en „ventif voor vendndi” enz. Eene dame uitte tegen
wil en dank grofheden en andere hoogst ongepaste dingen met do

onschuldige bedoeling om iemand beleefd te ontvangen, enz.
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Op grond nu van hetgeen de lijkschouwingen bij zulke gevallen heb-

ben opgeleverd, beweert üroca
,

dat het orgaan van het spraakvermogen

gelegen is in de derde voorhoofdswinding van cle linker hersenkwab.

Deze onderstelling echter is van verschillende zijden tegengesproken.
Maar er zijn toch velen, die toegeven, dat gemeld orgaan in de linker

voorhoofdskwab is gelegen.

Tiet zou zeker oen vreemd iets zijn, zoo in de symmetrische hersenen

een deel van de eene zijde cene andere functie had dan het overeen-

komstig doel van de andere zijde!

Het verlengde merg schijnt bij de ademhaling cene grootc rol te spelen.

Wij hebben hier den lozer een groot aantal hangende vraagstukken
der wetenschap voorgesteld. Wij hebben met hem een veld doorloopen

,

waarop het onderzoek naauwclijks de eerste schrede hoeft gedaan.

Mogtcn wij hem daardoor in do kennis van de hersenen en de func-

tiën van hot geheimzinnig orgaan weinig verder hebben gebragt, wij
troosten ons met het denkbeeld, dat we hem hebben doen zien, hoe

dwaas
men handelt door, gelijk men dikwijls doet, zich aan te stellen

als ware er op dit gebied niets raadselachtigs meer over.

In hot algemeen moge deze studio ons herinneren aan den pligt,

om op hot gebied dor wetenschap streng onderscheid te maken tussohen

hetgeen stellig uitgemaakt is en hetgeen nog twijfelachtig blijft. Me-

nigeen onzer is in zijne jeugd gedwongen zich groote inspanning te ge-

troosten om zich vertrouwd te maken met theoriën der wetenschap, die

naderhand gebleken zijn op vooroordeel of op gebrekkige waarneming
te berusten.

Waarlijk
, men bewijst der wetenschap zelve zoo goed als het individu

eene betere dienst, zoo men ronduit de leemten van onze kennis erkent,
dan dat men haar mot een onverdiendgeestige omhult, haaf zoo doende

aan ontmaskering en dicnsvolgens aan onverdiend wantrouwen bloot-

stellende.

Cannes, Sopt. 1867.


