
M E R L I J N S C H O O N E N B O O M 

'Mag ik u mijn vriend noemen?' 
Bejysiognomische correspondentie van 

Johann Caspar Lavater 

Het was slechts een. klein briefje dat mevrouw Tulleken uit Leiden op 2 november 

1789 op de post deed. Keurig opgesteld, wat beschroomd geschreven. 'Ik leef terugge

trokken', schreef ze de beroemde theoloog Johann Caspar .'Lavater, 'maar door uw werk 

voel ik me gesterkt.' Ze had er een silhouetportret van haar eigen gezicht bijgevoegd, 

een klein zwart papiertje, keurig geknipt langs de lijn van haar voorhoofd, neus, kin 

en hals. Natuurlijk, schreef ze, had meneer Lavater het druk, maar kon hij alstublieft 
haar gelaat bekijken, en zeggen wie ze was? En. kon hij misschien eerlijk zijn, zonder 

genade? 

Lavater schreef binnen twee weken terug. Hij was charmant tegen de mevrouw uit 

Leiden. Eigenlijk, schreef hij, deed hij deze gezichtsanalyses-op-aanvraag niet meer, 

maar wat hem nu overkwam, het zien van dit gelaat, dat kon hij niet laten passeren. 

Alsof hij zijn zinnen uitriep, zo springt zijn enthousiasme van het papier: "C'est un 

caractère du premier rang, c'est une physiognomic d'une sagesse supérieure et extra

ordinaire, une ante réfléchissante, profonde, delicate, sublime, aimabie, respectable, 

avec des talents supérieurs.' Maar ze moest wél oppassen: l a vanité et 1'orgeuiF lagen. 

bij deze vrouw op de loer. 

Na het lezen van de brief liet mevrouw Tuileken al haar schroom varen. Ze schreef 

terug met lyrische uithalen, vol lof over het vermogen van deze grote man les secrets 

des coeurs' te doorgronden. Maar vooral was ze blij om zijn kritiek. Want inderdaad: 

'L'orgeuil est Ie vice contre iequel (elle) lutte.' 

Meters dozen staan in het archief van de universiteitsbibliotheek Zurich, eik vol 

met brieven, duizenden brieven, naar duizenden correspondenten. Ze vormen het 

restant van de correspondentie van Johann Caspar Lavater (1741-1801), predikant te 

Zurich. Het register van zijn brievenarchief leest als een walk of fame van Europa aan het 

einde van de achttiende eeuw. Onder de correspondenten, de hoogste adel, tot en. met 33 

keizer Joseph II, de beroemdste geesten - Goethe, Rousseau, Herder - en de eerbied

waardigste wetenschappers. Allemaal wilden ze met Lavater schrijven, en Lavater 

schreef ze allemaal terug. Lavater vormde als briefschrijver het hoogtepunt in een tijd- KHsis 20-03 1 3 

perk waarin de populariteit van het briefschrijven toch al tot ongekende hoogten, was 

gestegen. 

Maar ook zijn er flink wat minder klinkende namen in de dozen in Zurich terecht

gekomen. Nederlandse mannen en vrouwen, weliswaar uit de culturele elite - profes-



soren, dichters, theologen - maar inmiddels vergeten, in de historiografie hoogstens 

genoemd als de volgzame geesten van een in cultureel, opzicht weinig verheffende 

periode in de Nederlandse geschiedenis. En inderdaad: het onderwerp waarover ze 

schreven is weinig hoogstaand. Ze geloofden in de fysiognomiek of gelaatkunde, ze 

meenden het karakter uit het gezicht, te kunnen lezen. Nu wordt de fysiognomiek 

slechts gezien als een wetenschappelijke vergissing, niet meer dan een hilarische voet

noot in de overzichtsboekjes. Maar zoals dat gaat met vergissingen: ze zijn zeer 

invloedrijk, en deze leverde één van de meest paradoxale briefwisselingen uit de 

geschiedenis op» De briefschrijver werd verteld, wie hij was, niet door het bespreken 

van zijn gedachten of dromen, maar door de minutieuze bestudering van zijn gelaat. 

En dat op kilometers afstand. Waarom? Waarom geloofde mevrouw Tulleken, dat haar 

karakter per brief geanalyseerd kon worden? En vooral: waarom, was ze zo blij met de 

kritiek die Lavater haar gaf? 

Dierlijkheid in de kin 

'Als een apostel gestuurd door de hemel', zo sterk vereerde men Johann Caspar 

Lavater, schreef de Nederlandse natuurkundige Martinus van Marum in 1786 in zijn 

dagboek. Van Marum kwam tijdens een reis ais jong onderzoeker in Bremen terecht. 

Lavater was daar korte tijd gastpredikant. Al om halfzeven in de ochtend was Van 

Marum naar de kerk gekomen om nog plaatsen te bemachtigen voor de preek die pas 

om negen uur zou beginnen. 

'Toen we al die rijd in een volgepakte kerk hadden gewacht, verscheen eindelijk de 

Heilige van de dag. Hij werd door een groep burgerwachten door de kerk begeleid naar 

het preekgestoelte; een diepe eerbied was er op alle gezichten te lezen. Wat me het 

meest aan deze man beviel was zijn vurige liefde voor de mensheid, die zo overtuigend 

uit zijn. hele verschijning straalde, uit zijn ideeën en uit zijn voorkomen, welks gelijke 

ik nooit eerder had gezien. Alleen iemand zonder gevoel zou hem niet kunnen hoog

achten.1 

Lavater was geen groot filosoof of denker. Hij was echter knap, charismatisch, kon 

begeesterd preken, maar bovenal: hij gaf de nieuwe generatie rond 1780 wat ze wilde. 

De tijd van het kille verlichtingsdenken was voorbij en die van de Sturm und Drang was 

34 aangebroken, Rousseau had het startschot gegeven en aangezien Goethe nog maar net 

van school was, werd Lavater één van de eerste auteurs die tussen 1770 en 1.800 een 

totaalpakket bood. voor de naar diepe gevoelens snakkende ziel. Zo dichtte de jonge 

Krisis 2003 f 3 dichter Jacobus Bellamy in 1784 over Lavater: 'Gij, ed'le man, gij hebt. mijn ziel 

geleerd,/ Thans ken ik meer van 't geen mijn hart gevoelt,/ En elke dag vergroot die 

kundigheid!' 

Op drie terreinen onderwees Lavater zijn aanhang, in Ausrichten in die Ewigkeit (1769) 

bood hij zijn lezers een lyrische en mystieke visie op het hiernamaals. Daarnaast leerde 



hij hen naar zichzelf te kijken, en ontketende de eerste autobiografi.era.ge van de 

moderne tijd met de publicatie van. zijn dagboek in 1772: Geheimes Tagehuch Von eimm 

Beobachter seiner selbst. Echt beroemd werd hij echter pas met de Physiqgnomische Frqgmcnee n 

(1775-1778). Lavater stofte de fysiognomiek af, de aloude Vetenschap' het karakter te o 

lezen uit het gezicht. Zijn fysiognomische systeem, werd in alle Europese talen vertaald 
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en werd één van. de meest herdrukte boeken in vijftig jaar. m 
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Geheel meeliftend op het nieuwe vertrouwen in de medische wetenschap en vooral 

de anatomie, riep Lavater niet de gezichtsuitdrukkingen, maar de gezichtsbouw uit 

tot onderzoeksmateriaal. Die kon immers niet geveinsd worden. En hoewel, hij met 

zijn oordelen in feite een. hoogstpersoonlijke esthetica hanteerde, leek zijn systeem 

inderdaad volgens een bepaalde logica opgebouwd. De intelligentie zou van het 

voorhoofd te lezen, zijn, moraal en gevoelsleven tussen de wenkbrauwen en onder

kant van de lip, dierlijkheid en zinnelijkheid in. kin en hals. 

Het silhouetportret, een goedkope en destijds populaire portrettechniek, werd S 

uitgeroepen, tot officieel instrumentarium, wetenschappelijk zekerder dan een por

tret of een echt hoofd. Onder de fysiognomen verwierf het zwarte stukje papier de sta

tus van onvervalst 'stempel van de ziel'. Al snel. werd de fysiognomiek echter in. goed

kope zakboekjes verkocht en het lavateriaanse systeem gepopulariseerd tot een verza

meling toepasbare regeltjes. Zo werden jonge vrouwen met behulp van profielen 

onderwezen in het zoeken naar de geschikte man: 'Jonge meisjes, prent U dit profiel, 

goed in het geheugen. Ieder man, die in staat is een goed, trouw echtgenoot te wor

den, die uwe gevoelens eerbiedigt, heeft een profiel, dat met bovenstaand overeen

stemming vertoont/ 

Charlatan 

Al als jongeman had Lavater zich de wrevel van een aantal rationalistische filosofen op 

de hals gehaald. Hij had zijn Duitse vertaling van Charles Bonnets La paliqgénésie philo-

sophique, waarin de onweerlegbaarheid van het christelijk geloof zou worden aan

getoond, opgedragen aan de joodse filosoof Moses Mendelssohn. Lavater daagde 

Mendelssohn publiekelijk uit om het christelijk geloof te weerleggen, of om zich 

onmiddellijk te bekeren. Toen Lavater in de jaren 1780 uitgroeide tot de statuur van 

protestantse paus en zich ook nog eens ging bezighouden met het populaire maar 

omstreden geestenoproepen en magnetiseren, laaide de tegenstand op. Goethe brak 35 

met hem, de filosoof Friedrich Nicolaï begon een campagne tegen hem en de graaf De 

Mirabeau schreef in "Lettre sur Messieurs de Cagliostro et Lavater' dat de charlatan 

Lavater streng bestreden moest worden: "Les sages doivent employer les amies de la Krisis 2003 | 3 

raison et celles du ridicule contre des extravagances qui menacent d'infecter tous les 

pays, toutes les communions/ 

Ook het succes van de fysiognomiek werd gezien als een gevaarlijke ontwikkeling. 

Ai in 1777 schreef wetenschapper en filosoof Georg Lichtenberg een satirisch stuk 
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tegen de fysiognomische mode: Über die Physiognomilc. Wieder die Physiognomen. 

Lichtenberg was bang dat de fysiognomiek verkeerd kon worden toegepast. Hij 

schreef dat de fysiognomiek ertoe kon. leiden dat men kinderen zou ophangen om hen 

te straffen voor de misdaden die ze in hun latere leven zouden, kunnen plegen. Die 

zouden dan immers ai in hun jeugd op hun. gezicht te lezen staan. Toch is het een 

misverstand te denken dat Lichtenberg de fysiognomiek op zichzélf verwierp. Net. ais 

veel andere natuurwetenschappers vond hij de bestaande theorieën gewoon, nog niet 

degelijk genoeg. Het zou nog decennia duren voor de algemene hoop verdween de 

fysiognomiek te kunnen uitbouwen tot wetenschap, een eerste empirische psycholo

gie waarin op wetenschappelijke basis de ziel doorgrond kon worden. 

Na Lavaters dood kreeg onder wetenschappers een nieuwe tak van fysiognomiek 

de overhand, en. die leende zich niet meer voor analyse op afstand. Bij deze schedelleer 

of frenologie, ontwikkeld door de Weense arts F.J. Gail, ging het. om de bobbels op de 

schedel, de uitstuipingen die meer of minder ontwikkelde locaties in de hersenen aan

duidden, en. de daarmee corresponderende karaktereigenschappen. Voor briefwisse

lingen was deze wetenschap echter niet meer geschikt: er moest immers daadwerke

lijk, aan het hoofd worden gevoeld. 

Silhouet 

Tijdens het schrijven, van zijn fysiognomische werk raakte Lavater regelmatig in 

paniek. Hij was bang niet genoeg materiaal te kunnen vinden. Hij zocht hulp bij de 

grote geesten van zijn tijd... Hij smeekte Johann Gottfried Herder 'physiognomisch 

allgemeine oder besondere Reflexionen; Citationen aus Büchem, Charaktere, z.E. 

Luther, Caesar, Brutus, Hedlinger, Sulzer' te sturen: 'Unterstütze mich, sonst sinke 

ich.' Lavaters briefwisselingen met intellectuelen en wetenschappers waren echter 

nog gewoon zoals je dat eind achttiende eeuw kon verwachten. Men bejubelde 

eikaars grootheid, en. wisselde met gepaste afstandelijkheid gedachten, ontdekkin

gen en theorieën uit. Uiteindelijk zijn cruciale delen van Lavaters fysiognomiek een 

samenwerkingsverband met andere auteurs. Lavater schreef bijvoorbeeld met 

Charles Bonnet en de jonge Goethe over het christendom en de fysiognomiek. 

Dergelijke briefwisselingen leverden ideeën op die decennia lang invloed behielden. 

Sommige brieven van geleerden nam Lavater integraal in zijn werk over. De brieven 

over de zogenaamde "gezichtshoek' van de Nederlandse anatoom Petrus Camper -

36 omschreven als Te savant et i'anatomiste ie plus éclairé du dix-huitième Siècle' -

gebruikte Lavater voor de 'wetenschappelijke' onderbouwing van zijn stellingen over 

het morele onderscheid tussen de mensenrassen. De gezichtshoek werd daardoor een 

Krisis 2003 | 3 invloedrijke schakel in de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse racistische 

antropologie. 

De correspondentie met bewonderaars ontsteeg echter de gewone gedachtewisse

ling. Lavaters intuïtieve opmerkingen in de PfiysiognomischeFrc^mente had de fans al aan

gezet tot ijverig fysiognomeren, maar de fysiognomiek. bleek ook nog eens uitstekend 



per brief bedreven te kunnen worden, op Europese schaal, nog wel, omdat het silhou

et was uitgeroepen tot officieel, instrumentarium. 

Het leverde een soort gezelschapsspel, op, ironisch ogend, maar zeer serieus n 

i 
bedoeld. Zo schreef Anthony van den Woordt, een jonge koopman met dichterlijke o 
aspiraties, aan. de dichter Jacobus Bellamy: m 

co 
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'Waarachtig, mi jn voorhoofd is volgens Lavater niets te Dichterlijk; maar di t kan. nog ver- o 

anderen, wan t mi jn neus heeft sedert i a 2 jaaren zoo een. schrikkelijke verandering onder

gaan dat het schreeuwt. Eerst liep hij rcgt, en n u is hij aan de p u n t een weinig uitgeholt ; 

di t kan m e n egter maar bemerken in een. kamer die maar door een venster licht ontfangt. ' Z 
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Ondanks zijn falen, betwijfelde Van der Woordt de zekerheid van de fysiognomiek op 

zichzelf niet: 'Had gij nu mijn silhouet, of beeltenis. Gij zijt immers ook phisiogno-

mist? en ik zal nooit iets van die wetenschap verstaan.' Van der Woordt hield het nog 

bij schrijven óver de fysiognomiek, maar velen zetten een stap verder en stuurden F5 

elkaar inderdaad silhouetten op. Soms van andere vaak beroemde koppen, maar ook 

van zichzelf En daarmee was een nieuw type briefwisseling geboren: de fysiognomi-

sche brief Er wordt in deze correspondentie niet alleen óver de fysiognomiek geschre

ven, maar er wordt daadwerkelijk fysiognomiek bedreven. 

Lavater zelf kreeg honderden brieven met verzoeken tot karakteranalyse. Hij 

schreef in "Het besluit1 van de Nederlandse uitgave Over de physiqgnomie: 'Ik bid op het 

eetbiedigst, mij geene silhouetten, schaduwbeelden, noch tekeningen ter beoorde

ling toe te zenden.' Want behalve de grote hoeveelheid tijd die in het beantwoorden 

ging zitten, kostte het Lavater handenvol geld: briefport werd destijds betaald door de 

ontvanger. Toch schreef Lavater vaak terug. De eerste fysiognomische briefwisselin

gen met Lavater ontstonden rond 1774, binnen de harde kern van bewonderaars. In de 

hoogtijdagen van de fysiognomische mode - tussen 1775 en 1785 - groeide het aantal 

correspondenten. Daarna zakte de hoeveelheid weer in, en beperkte zich weer tot zijn 

schare vaste fans. 

Pastoraal instrument 

Lavater schreef zijn brieven vaak terwijl hij stond, Met een zandloper ernaast, afge

steld op 15 minuten. Hij stond achter het schrijfblad en probeerde te schrijven alsof 

hij praatte. Een brief van Lavater was een vloeiende woordenstroom die als een warme 37 

gloed over zijn toehoorders gleed. Met streepjes, uitroeptekens, vraagtekens, puntjes, 

een overvloed aan troostende wijsheden en slogans bouwde hij zijn zinnen op tot een 

climax. Lavaters zinnen waren geen echte schrijfzinnen, maar eerder een verzameling Krisis 2003 | 3 

uitroepen achter elkaar gezet, gecombineerd met spreektaal als 'ist's' of'erblick'ich'. De 

zinnen zijn eerder een emotie dan een argumentatie, soms nauwelijks te volgen. Hij 

probeerde op deze manier de spontaniteit van een persoonlijk gesprek te bewaren. 

Iemand wiens broer gestorven is, troostte hij met: 



'Er war! Und, was liegt in. diesem Er war.... Er war ein Mensch! Ein Wonder der Natur! 

Ein denkendes Wesen - Ein Zeuge der Allmacht. Ein unentbehrlichcs Glied in der 

Kette der Dinge... Wo daseyn ist, ist grosser Zweck des Daseyns... Er war! Diesz ist mein 

gröszter Trost wenn mir ein Freund durch den. Tod entrissen worden.: ist. Er war und 

fühlte, dasz er war. Er konnte sagen: Ich bin. Wer das sagen kann, dessen Existenz ist 

geborgen/ 

Aan een stervende schreef hij: 

'Gott! Wer erk.en.nt das Wohltatige des Todes, wies erkannt werden solle? - So wenig 

das gcgenwartige Leben ohne die Geburt möglich gewesen ware, so wenig, denk'ich, ist 

das wahre Leben. das kein Tod berührcn kann, ohne Tod möglich. Alles ist Wohltat, 

was von. dem Vatcr aller wohltatigen Seclen herrührt/ 

In zijn fysiognomische boeken was de stijl niet anders. Zo schreef hij over de mond: 

"O dass ich nur zittern kann, zatt zu sprechen - von der Herrlichkeit des Mundes - die

ses Haupsitzes des Weisheit und Thorheit, der Kraft und Swachheit, der 

Tugendhaftigkeit und Lasterhaftigkeit, der Feinheit und Grossheit des menschiichen 

Geistes! Diesem Sitze aller Liebe und alles Hasses, aller Aufrichtigkeit und Falschheit -

aller Demuth und alles Stolzesl Aller Verstellung und Wahrheit!' 

Fysiognomiseren per brief, schrijven aan een stervende, een gevangene of aan een 

vrouw wiens dochter was weggelopen, het ging Lavater in feite steeds om hetzelfde. 

Voor Lavater waren de excessieve briefwisselingen niet zomaar een sociale verpozing. 

Ze dienden een hoger doel. In contact treden met de ander had tot doel dichter bij 

Jezus Christus te komen. Livater omschreef het briefschrijven, zelf als: 4... mit Jesus 

Christus in eine reelle, correspondenzmafiige Connexion zu kommen', 

Lavaters woning in Zurich was in feite het middelpunt van een collectieve preek, 

en de brief niets minder dan een pastoraal instrument. En het werkte: Lavater creëer

de met zijn schrijfstijl in brieven en boeken een. 'mentaal, netwerk' van virtuele intimi 

om zich. heen. Soms richtte Lavater zijn brieven aan één persoon, soms aan een grote

re groep, zoals de brief in de late achttiende eeuw vaker semi-openbaar was. Lavater 

stuurde bijvoorbeeld brieven aan 'meine Freunde in Rotterdam', aan een bepaald. 

38 genootschap, ziekenhuis of een gevangenis. De brieven, werden aan elkaar doorgege

ven, in. het geval van. de zieken en gevangenen om getroost te worden, binnen het 

genootschap om er iets van. te leren. 

Krisis 2003 | 3 De fans hadden het gevoel dat de Zwitserse predikant een zeer persoonlijke en. 

haast spirituele band met hen creëerde. Het was in literaire kringen rond 1780 toch al 

een stijlmiddel om elkaar diepste gevoelens te vertellen in liefst zo sentimenteel 

mogelijke bewoordingen. Binnen het iavateriaanse 'mentale netwerk' steeg het gevoel 

van intimiteit nog eens tot ongekende hoogte, 'Mag ik u mijn vriend noemen?', vroeg 
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Hiëronymus van Alphen. sIk heb toch al het gevoel dat ik u zo lang ken. Door uw 

werk, uw portret dat in de eetkamer hangt.' 

'Mir so feme Gott so nahe Schwester, die mein Aug nie sahe', schreef Lavater aan n 

barones Margriet van Essen, een vurig pleitbezorger van Lavater in Nederland, Elkaar o 

zien deed er niet meer toe om. de grootste gevoelens op papier te gooien. Zo liggen in 

Meedogenloos 
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de dozen in de Zürichse universiteitsbibliotheek tientallen kleine briefjes van CD 

o 
mevrouw Van de Borch de Villegas. Ze voerde een correspondentie met Lavater van o 

twintig jaar. Het zijn veelal koortsachtig geschreven briefjes, geheel in de lavateriaan-

se stijl geschreven, en zelfs met verliefde, haast erotische toespelingen. Maar als bijna 

niet meer aan de integriteit van de predikant getwijfeld kan worden, blijkt dat ook. dit 

contact alleen virtueel was. De mevrouw schrijft: 

2 
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'O glückliche B. die dich gesehn und umarmt hat, die deine iiebe Stimmc gehort hat - und 

ich arme, nie hat mein Auge dich gesehn, nie diese Hand dich beriihrt nie hab ich an. dei-

ner Bmst geruht. O Lavater warm komt die glückliche Stunde, wird sie je kommen.' S 
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Maar als men allemaal zo van elkaar hield binnen Lavaters mentale netwerk, waarom -^ 

waren veel fysiognomische brieven dan zo venijnig? C. Munter bijvoorbeeld, een 

Zwitser in Nederland, onderhield met Lavater een soort fysiognomische roddelkrant 

van zijn Utrechtse omgeving. Tientallen mensen - Lavater kende daar sommigen 

van, maar de meesten niet - werden met behulp van hun silhouetten, geanalyseerd. 

De beoordeling was genadeloos, verbeten werden de zwakke trekken van het karak

ter opgespoord. Zo schreef Munter: "Hier het silhouet van een zeer interessante 

vrouw, de nicht van meneer Dedel. Stuur me uw oordeel, ze verdient het.' En in de 

volgende brief: 'Dank voor uw oordeel. Maar misschien moet u nog eens kijken. Haar 

extreme levendigheid is ook haar gebrek/ Een ander silhouet was van een jonge 

moeder': 'Ik ben benieuwd of u op haar gezicht het spoor vindt van haar verdriet/ Of: 

"Dit silhouet is van. één van mijn vrienden, mr. A, die veel kwaliteiten heeft, maar 

zeker ook fouten/ 

Ook Lavater zelf hield ervan om mensen op hun zwakheden te wijzen. Advocaat en 

politicus Hiëronymus van Alphen stuurde, nog voor hij bekend werd om zijn kinder

rijmpjes, een nederig verzoek aan Lavater om zijn silhouet te analyseren. Lavater 

schreef aan Van Alphen: 3 g 

Die Silhouette ist von keïnem ausserordentlichen Genie; aber auch von keinem ganz 

gemeinen Menschen. Er scheint gerad, aber furchtsam, und zur Hypochondrie geneigt Krïsss 2003 f 3 

zu seyn - aber auch etwas langsam u: unordentlich - empfindlich, leicht reizbar, u: 

kummerhaft. Doch halt ich's ftir ein ehriich Gesicht u: nicht undenkend.' 

De historicus Phillippe Perrot schrijft in Le travail des apparenees: 'De fysiognomiek func

tioneert ais een. meedogenloos, totalitair lexicon. Niemand kan zich onttrekken aan 



de fatale aanleg van het lichaam, dat nu geheel doorzichtig is voor de geoefende blik/ 

Maar wat was er nu zo * meedogenloos'? Wilden de fans zich 'onttrekken' aan de fysi-

ognomische blik? Integendeel De fans wilden juist bekritiseerd worden. Mevrouw 

Tulleken wilde de negatieve kanten, van. zichzelf horen. En ook C. Munter zelf werd 

graag flink aangepakt. Munter had Lava ter bijvoorbeeld gevraagd, zijn eigen, silhouet 

te analyseren, maar hij was ontevreden over de uitkomst. 'Niet omdat Lavater negatief 

was, maar juist te weinig: 

'Mais, mon ami, je ne suis pas content de ce que vous me dites de la silhouette no, 4, qui 

est la micnnc. Je sais que j'ai quelques bonnes qualités & peut-être bien celles que vous 

m'attribucz, maïs je voos aurais demandé mes défauts.. mon coté foibje,,.. ce.JLflUQJje 
dcvokfaireat^^ - ne pourriez-vous pas me rendrc ce serv

ice encore?' (onderstreping Munter zelf). 

Therapie 

Door dit verlangen naar kritiek, kreeg de fysiognomischc briefwisseling een haast the

rapeutische lading. Therapie in de moderne zin van het woord bestond dan nog wel 

niet, maar binnen het 'mentale netwerk' rondom Lavater wierpen mensen zich op als 

kenners, specialisten, die op afspraak een gezicht analyseerden en vertelden wat de 

zwakke karaktertrekken waren. Bellamy bracht zijn silhouet bijvoorbeeld naar een 

'gelaatkenner'. Voor Bellamy was deze man een. geloofwaardige autoriteit. Hij schreef 

er enthousiast over aan zijn. geliefde Fransje: 'Morgen of overmorgen krijg ik mijn kop 

thuis. Hij is gephysiognomiseerd/ Ook deze fysiognoom bezat weer die kenmerken

de onverbiddelijkheid, die ook nu echter niet werd verworpen maar serieus werd. 

overwogen. 

Veertig jaar later ging de politicus Willem Ockerse in een herinnering er nog op in. 

Hij schreef dat Bellamy 'op diens stellig verlangen zijn silhouet 'naar een zekeren toen 

vermaarden Gelaatkundigen had vertoond'. De fysiognoom had 'een ongunstig oor

deel over Bellamy's godsdienstig karakter geveld'. Ockerse verdedigde Bellamy: 

'Het is waar, dat hij destijds losser dan vóór en na dien rijd op dit stuk. dacht, en dit kan 

ook in gelaat en houding zich toen verraden hebben; doch volgende rijden, vooral zijne 

laatste dagen, en zijn sterfbed, hebben geleerd hoe diep de indrukken waren, die de 

40 christelijke godsdienst destijds op zijn hart maakte/ 

De therapeutische aspecten van de fysiognomiek konden prima per brief worden afge-

Krisis 2003 | 3 handeid. Je zou zelfs kunnen zeggen: de brief was zelfs béter geschikt voor de fysiog-

nomische therapie. Dankzij het silhouet kon de fysiognoom de ander immers 'zuiver

der' zien. Hij werd niet afgeleid door randfactoren ais gezichtsuitdrukking, geur, 

huid, statuskenmerken. De fysiognomischc briefis daarmee zowel de voorloper als de 

tegenhanger geworden van de latere introspectie. Het doei is voor een deel hetzelfde, 



namelijk het verkrijgen van zelfkennis. Maar niet de dromen en gedachten werden, 

besproken en geanalyseerd, maar het uiterlijk, en dan ook nog eens op kilometers ^ 

afstand, x 

Hoe paradoxaal dat anno 2003 ook lijkt, de boef als 'therapeutisch' instrument o 

was echter volkomen logisch binnen het mentale universum, van de late achttiende m 

eeuw. Het was de algemene overtuiging dat de natuur een boek was dat gelezen kon w 

worden, Precies die overtuiging maakte de fysiognomische brief geloofwaardig. De o 

kenmerken van het gezicht waren als hiërogliefen die ontcijferd konden worden. Een 

neus, mond of kin hadden een vaststaande betekenis. Die betekenis kon in een. sche

ma in een handboek worden gevonden. Met andere woorden: het karakter was letter

lijk leesbaar en beschrijfbaar. Hoe groot de afstand tussen fysiognoom en 'cliënt' was 

deed er dan helemaal niet meer toe. Wie een gelijkend silhouet had en. het adres van c 

een goed fysiognoom, kon per post zijn karakter laten lezen, en wist aan welke kanten 

van zichzelf hij moest werken om een bijdrage te leveren aan. een betere wereld. 

Betere wereld 
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Maar waarom wilde men zo graag bekritiseerd worden? Deze houding is bij de aan- ^ 

hang immers steeds terug te vinden. Lavater propageerde de zelfkritiek, ook ai in het -^ 

dagboek Nauwgezet werd het leven bijgehouden, zodat alles duidelijk werd wat 

moreel, niet goed zat. Het was onderdeel van de leer die Lavater onderwees. Lavater ver

langde dat zijn lezers zich zouden openen, naar binnen zouden kijken om te zien wie 

ze nu écht waren. De fysiognomiek werd voor hen een mogelijkheid om zich nog 

meer te openen. De fysiognomiek was een verlangen naar naaktheid, naar volledige 

doorzichtigheid. 

Lavaters werk, zowel zijn dagboeken ais de fysiognomiek, kwam daarmee tege

moet aan een sterk verlangen dat aan het einde van de achttiende eeuw leefde. Het ver

langen om jezelf en de ander 'waarlijk' te kunnen zien. Filosofen en schrijvers grepen, 

gretig naar begrippen als individu, authenticiteit en openheid. Ook 'Lavaters fysiog

nomiek legde de nadruk op de individuele eigenschappen van het lichaam. Ieder 

mens was uniek, schreef Lavater, en in ieder plekje van het lichaam was die uniciteit te 

zien. 

De wereld van het ancien régime, waarin identiteit was af te lezen aan de pruik, de das 

en het ordeteken, brokkelde af en de fysiognomiek beloofde een prima herkennings

middel te zijn in de nieuwe samenleving. De fysiognomiek maakte de identiteit van 41 

ieder mens in één oogopslag duidelijk. Niet via kleding, maar via het lichaam: 'Stand, 

Gewohnheit, Besitztümer, Kieider, alles modifiziert, alles verhülk den Körper\ Voor 

Lavater was het een belangrijke taak van de fysiognomiek om:"... durch diese Hullen Krisis 2003 | 3 

bis auf sein Innerstes zu drangen, selbst in diese Bestimmungen feste Punkte zu fin

den, von denen sich auf das Wesen schliessen lasst'. Dankzij de fysiognomiek zou het 

lichaam doorzichtig worden, en de communicatie eerlijk, Ai. in Aussiditm in der Hwigkdt 

had Lavater geschreven over de fysiognomiek ais 'eerlijkste vorm van communicatie', 



een communicatie zonder de .misverstanden van de taal De ideale vorm ervan zou 

echter pas te bereiken zijn na de dood, als de ziel uit het lichaam was getreden. De ziel 

bestond volgens hem namelijk uit een fijnstoffelijk lichaam. Eén aanblik zou vol

doende zijn om tot wederzijds begrip te komen, 

Fysiognomiek zou er volgens Lavater ook in het aardse leven toe leiden dat men

sen elkaar beter zouden begrijpen. Omdat God ieder mens geschapen had, zat zelfs in 

de ergste zondaar nog wel iets goeds. Het vergde een grote fysiognomische vaardig

heid om dat te zien, maar een echte fysiognoorn kón dus alleen maar van zijn mede

mens houden. Daarnaast kon de fysiognoorn feilloos zien wat er verbeterd kon wor

den. Want de fysiognomiek leek deterministisch, maar Lavater had een 'morele ont

snappingsclausule"' ingebouwd: de gelaatsbouw toonde volgens hem alleen de karak

teraanleg. Of je daaraan toe wilde geven of in opstand tegen wilde komen, kon je zelf 

beslissen. Fysiognomiek bedrijven kreeg daarmee een morele bedoeling. Mevrouw 

Tuileken. vroeg om die reden om kritiek, "... dan kan ik aan mezelf werken'. En C. 

Munter wilde zichzelf'perfectioneren'. Het verlangen naar kritiek was het verlangen 

naar morele verbetering. 

Met hun morele zelfverbetering diende de correspondent echter niet alleen zich

zelf. Binnen Lavaters netwerk meende men immers door te fysiognomeren en te kriti

seren de wereld moreel bij te schaven, 'zur Beförderung der Menschenkenntnis und 

Menschenliebe'. De fysiognomiek was daarmee niets minder dan een religieuze daad, 

en de fysiognomische brief werd van een hogere spirituele orde. En daarin ligt de ver

klaring voor het 'therapeutisch fanatisme' van de fysiognomische correspondenten. 

Het verklaart de opgetogenheid van mevrouw Tulleken waarmee zij de kritiek van 

Lavater accepteerde en de gretigheid waarmee C. Munter de mensen om hem heen 

beoordeelde. De correspondenten waren met hun fysiognomische briefwisseling 

zomaar onderdeel geworden van een missie. Een missie om de wereld te verbeteren, en 

dat kon je niet serieus genoeg aanpakken. 

42 
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