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DE GROOTTE VAN HET HOOFD BIJ HET ME ISJE IN DE
PUBERTEITSJAREN
DOOR H. POSTIVIA.

Onder grootte van het hoofd wordt in dit artikel verstaan de
som van de lengte en de breedte. De lengte is de afstand van de
glabella, het vooruitkomende deel van het voorhoofd midden tusschen
de wenkbrauwen tot het verst uitspringende deel van het achterhoofd. De breedte is de grootste afstand tusschen de wandbeenstreken. Deze wordt gevonden door de punten van den schedelpasser boven de ooren in een horizontaal vlak zoekende over het
hoofd te doen glijden.
Bolk 1) zegt: Wanneer men van eene bevolkingsgroep vaststelt de som van de gemiddelde lengte en breedte van het hoofd,
dan heeft men daarin een gegeven, dat wel is waar onvolledig,
maar toch bij benadering een maatstaf is voor de grootte van het
hoofd". Verder zegt B o 1 k nog: „En deze maatstaf is zelfs betrouwbaarder dan die van den omvang van het hoofd, daar bij de bepaling
van dezen altijd de individueel wisselende dikte der beharing medegerekend wordt, hetgeen bij de bepaling van lengte en breedte niet
het geval is."
Bij het verwerken van het door ons gemeten materiaal is herhaaldelijk gebruik gemaakt van eene kwartielverdeeling. Het aantal
gemeten personen of lichaamsdeelen wordt naar de frequentie van
de gebruikte eenheidsmaat gerangschikt en in vier even groote
groepen verdeeld. De gevallen uit het eerste kwartiel beginnende
met de laagste waarde worden aangeduid met het woord klein, die
uit het 2de en 3de kwartiel met de benaming „van normale of gewone
grootte," die uit het vierde kwartiel met het woord groot. De woorden
klein, van normale of gewone grootte en groot hebben dus in dit
artikel eene scherpe begrenzing t.o.v. van hun inhoud.
De centrale waarde ligt op de grens van het 2de en 3de kwartiel.
De grootte van het hoofd is afhankelijk van talrijke factoren,
die we achtereenvolgens zullen bespreken. Hiertoe behooren o.a.:
1°. de leeftijd,
2°. de sekse en de stand,
3°. het geboorterangnummer,
4°, het seizoen van de geboorte,
1) Bolk: Index cephalicus en de absolute maten van het hoofd der Bevolking van Nederland. Kon. Akad. v. Wetensch. te A'dam, deel XXVIII pag. 970.
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5°. de woonplaats (stad of land),
6°. de provincie (waarin geboren),
7°. het ras,
8°. de lichaamslengte,
9°. de voedingstoestand en de voeding,
10°. ziekte-invloeden,
11°. de intelligentiegraad.
Leeftzjd en hoofdgrootte. Het pasgeboren kind valt op door zijne
van den volwassene geheel verschillende proporties. Het meest in 't
oog vallend is wel het groote hoofd, dat zich als een onvaste bol op
den romp beweegt. De grootte van het hoofd, d.i. dus de lengte
plus de breedte is bij de pasgeborene ongeveer 210 m.M., de lichaamslengte van het pasgeboren meisje is 490 m.M. of 233 maal
de hoofdgrootte. Bij de volwassene vrouw moeten we de hoofdgrootte
met 4,85 vermenigvuldigen om de lichaamslengte te krijgen. Hieruit
volgt, dat het hoofd bij een opgroeiend persoon steeds kleiner
wordt t.o.v. de lichaamslengte. Van de pasgeborene naar de volwassene is er eene geleidelijke verandering in de lichaamsverhoudingen. leder volgend leeftijdsjaar toont andere lichaamsproporties,
is eene andere anthropometrische verschijning.
De lengtegroei is niet gelijkmatig. Er zijn perioden, dat het
lichaam snel in lengte toeneemt, andere, waarin het tempo van den
lengtegroei zich verlangzaamt om plaats te maken voor eenen zich
accentueerenden diktegroei. Bij het meisje hebben we de volgende
groeiperioden.
1— 2 jaar
°. zeer snelle lengtegroei
1ste strekking.
3— 6 tt
2°. snelle lengtegroei
7— 9 t,
3°. langzame lengtegroei
(2de strekking)
10-15 $t
4°. snelle lengtegroei
15-17 tt
50. langzame lengtegroei
(3de strekking)
17-19 tt
6°. versnelde lengtegroei
19-20 tt
7°. langzame lengtegroei
8°. stilstand van den lengtegroei na 20 jaar.

Van den lengtegroei bij het minderjarige meisje na het lode jaar
geeft tabel I een overzicht 1). Uit deze tabel volgt, dat de 2de strekking geleidelijk verloopt naar het einde van het 15de jaar. De 3de
1) Meisjes uit de lagere volksklasse, gemeten zonder schoeisel en kousen.
Lengte der afzonderlijke personen nauwkeurig op 1 c.M.
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strekking, die bij het 17de jaar begint komt vooral bij de bewoners
van de noordelijke helft van ons land, bij de Friezen en Saksers
tot uiting. Zij is van geringe beteekenis t.o.v, den groei, van groote
beteekenis als verschijnsel.
Leeftijd
in jaren.

Lengte in c.M.
Centrale Waarde

Toeneming
in c.M.

Aantal gemeten
personen.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

129.0
133.8
1403
146,2
1513
154.6
157.1
157.3
158.2
159.0
156.0

+ 4.8
+ 6.5
+ 5.9
+ 5.1
+ 3.3
+ 2.5
+ 0.2
+ 0.9
+ 0.8
+ 0.0

9
39
43
90
145
243
305
319
155
84
40

Tot.: 1472
TABEL I. Lengtegroei van het meisje.

De tweede strekperiode van het 10de tot het 15de A 16de jaar is
tevens de levensperiode, waarin de menses voor 't eerst optreden.
Zelden verschijnen deze voor 't lode levensjaar. Bij 210 door
schrijver 1) onderzochte gevallen kwam dit slechts tweemaal voor
(zie tabel II).

41
61
55
17
10
1

2 maal op 9-jarigen leeftijd.
1
ft
lt 10
ft
ft
9 tt
ft 11
,,
ft
13 ,,
ft 12
Pt
Pt
Pf
ft 13
ft
tt
tt
tt 14
ft
0,
ft
fl 15
ft
tt
0, 16
St
tt
frf
ft
lfr 17
Pf
tt
18
,,
0,
ft
It
Tot.: 210
TABEL II. Het optreden der eerste menses.

1)

Dl. V. Ned. M. v. yeti., vrouwenz. en kindergeneeskunde. p. 150.
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De puberteitsleeftijd begint op 10-j. leeftijd bij 't begin van de
2de strekking en wordt op 18-j. leeftijd met de 3de strekking afgesloten.
Hoe staat het nu met de ontwikkeling van de hoofdgrootte in
de puberteitsjaren ? Gaat de krachtige 2de strekking ook gepaard
met eenen belangrijken groei van het hoofd ? Dat dit inderdaad
het geval is, blijkt uit tabel III. Tevens is daarin te lezen, dat de
toeneming der hoofdgrootte met het 16de jaar tot stilstand komt.
Dat de hoofdgrootte in deze tabel bij meisjes van het 18de tot 't
20ste jaar iets kleiner is dan bij de 17-jarigen vindt zijne verklaring
in de omstandigheid, dat deze minderjarigen volgens een ander
wetsartikel zijn geselecteerd en meerendeels afkomstig zijn uit eene
streek van ons land, waar de hoofdgrootte 't kleinst is.

Leeftijd.

10
11
12
13
14
15
16
17
18 -20

Hoofdgrootte
in m.M.
op grens
lste en 2de
kwartiel.

312.1
313.5
314.8
316.0
320.2
320.9
319.1
320.6

Hoofdgrootte
in m.M.
Centrale
Waarde.

315.0
316.7
317.5
320.0
323.5
325.4
327.5
327.5
326.4

Toeneming
in
m.M.

Hoofdgrootte
in m.M.
op grens
3de en 4de
kwartiel.

+ 1.7
+ 0.8
+ 2.5
+ 3.5
+ 1.9
+ 2.1
+ 0.0
+ 0.0

324.1
3273
327.5
329.7
330.5
333.3
333.6
332.0

TABEL III. Toeneming der hoofdgrootte op de grenzen der kwartielen
in de opeenvolgende puberteitsjaren. (Tot.: 1472 personen.)

Nam de lengte van het mei* in de puberteitsjaren toe van 129159 c.M. (c.f. tabel I) d.i. met 23.2 %, de hoofdgrootte ondergaat
slechts eene geringe uitzetting. Van het lode tot het 17de jaar is
er eene toeneming van 12.5 m.M., d.i, slechts 4 % van de grootte.
Sekse, stand en hoofdgrootte. Het is van algemeene bekendheid,
dat de kleinere lichaamslengte van de vrouwelijke sekse gepaard
gaat met eene kleinere hoofdgrootte. Om dit aan te toonen, wat
de hoofdgrootte betreft, werden metingen verricht bij 58 volwassen
vrouwen en 74 volwassen mannen uit den burgerstand, in tegenstelling met de bovenbesproken metingen, die werden verricht
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bij meisjes uit de onderste maatschappelijke lagen. Deze metingen
geven ons dan tevens antwoord op de vraag, of er ook verschil in
hoofdgrootte is bij de standen.
De centrale waarde van de hoofdgrootte bij de 58 vrouwen was
333.3 m.M., die van de 74 mannen 349.2 m.M. Hieruit blijkt, dat
er een belangrijk sekseverschil is in de gemiddelde hoofdgrootte
ten gunste van het mannelijk geslacht en bovendien, dat de gemiddelde hoofdgrootte van de dames uit den burgerstand niet onbeduidend die van de meisjes uit de lagere volksklasse overtreft. Immers
vonden we voor de gemiddelde grootte van de laatsten slechts
327.5 m.M. (zie tabel III). De centrale waarde van de hoofdgrootte
van de dames uit den burgerstand komt overeen met de grenswaarde van het 3de naar het 4de kwartiel bij de meisjes uit de lagere
volksklasse.
Het geboorterangnummer en de hoofdgrootte. Thans zijn we genaderd tot de vraag, of het geboorterangnummer invloed heeft op
de hoofdgrootte. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden
metingen verricht bij 910 meisjes uit de lagere volksklasse van 16 —21
jaar en hieruit voor de opeenvolgende geboorterangnummers de
gemiddelde hoofdgrootte bepaald. Uit deze metingen kunnen we
de conclusie trekken, dat de gemiddelde hoofdgrootte het kleinst
is bij de eerstgeborene, dat ze toeneemt van het 1ste tot het 3de
kind, dat- ze vrijwel constant blijft van het 3de tot het 8ste kind,
om bij de hoogste geboorterangnummers de maximum gemiddelde
grootte te bereiken. Tabel IV geeft hierover nadere inlichtingen.
Geboorte rangnummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9+

Hoofdgrootte
Centrale Waarde.

Aantal
gemeten personen.

324.0
326.3
327.8
327.3
327.5
326.9
327.1
326.4
328.5

199
128
130
122
111
60
66
33
61

Tot.: 910
TABEL IV. Hoofdgrootte en geboorterangnummer.
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Tusschen de gemiddelde hoofdgrootte van het eerste en van de
hoogere geboorterangnummers is dus een verschil van 4 A 5 m.M.
leder geboorterangnummer is eene eigen anthropometrische verschijning. Het is vooral de eerstgeborene, die belangrijk van de
volgende kinderen afwijkt, eene omstandigheid, die psychologen,
die studie van het geestelijk leven van het oudste kind maken ter
overdenking wordt aanbevolgen. Deze afwijking is reeds bij de
geboorte gegeven. Holmes I) heeft dit o.a. aangetoond voor het
gewicht en voor de lichaamslengte. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de groei in de kinder- en puberteitsjaren niet in staat
is om de geringe verschillen in de gemiddelde maten der opeenvolgende kinderen, bij de geboorte aanwezig, uit to wisschen.
Hieruit blijkt de hardnekkige onveranderlijkheid van aangeboren
lichamelijke eigenschappen.
Het seizoen van de geboorte en de hoofdgrootte. Een andere factor,
die volgens ons onderzoek invloed uitoefent op de hoofdgrootte is
het seizoen van geboorte. We kunnen het jaar verdeelen in twee
seizoenen, een winterseizoen, omvattende de maanden Nov.—April
en een zomerseizoen zich uitstrekkende over de andere maanden.
Voor iedere maand bepalen we het aantal personen, dat er in geboren
is en we rangschikken deze naar de hoofdgrootte. Daarna bepalen
we voor iedere maand de grenzen van de kwartielen.
In 't geheel werden 917 personen van 16-20 jaar onderzocht.
Hiervan waren 474 = 51.7% geboren in het winterseizoen en 443 =
48.3% in het zomerseizoen. Zooals tabel V doet zien ligt de grens
tusschen het 3de en 4de kwartiel van de hoofdgrootte bij de maanden
van het winterseizoen hooger dan die van het zomerseizoen.
Volgens tabel III kan bij de meisjes van de lagere volksklasse
van een groot hoofd worden gesproken als de lengte plus de breedte
de waarde van 333 m.M. overschrijdt. Bepalen we volgens dezen
maatstaf voor elke maand het aantal personen in het bezit van een
groot hoofd dan vinden we in totaal voor het winterseizoen 136 =
28.7% van 474 en voor het zomerseizoen 106 = 23.9% van 443. Het
percentage meisjes met een groot hoofd geboren in het winterseizoen is dus hooger dan dat van de meisjes geboren in het zomerseizoen. Bij de kleine hoofden, d. z. dus die, welke vallen beneden
de grens van het 1ste naar het 2de kwartiel is geen merkbaar verschil

1)
6

S. Holm e s, the trend of the Race, pag. 297 en 298.

in de gemiddelde hoofdgrootte der personen uit de twee seizoenen
aan to toonen,
Maanden

Aantal
pers.

. Grens
3de n
e 4de kwartiel

Groote hoofden

Winterseizoen

70
77
87
78
86
76

Nov.
Dec.
Jan.
Febr.
Mrt.
April

Aantal.

Tot.: 474 = 51.7%

18
21
27
20
24
26

333.1 '
333.6
334.2
333.5
3345
335.0

136 = 28.7%

Zomerseizoen.

Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Oct.

64
69
76
81
65
88

Tot.: 443 = 483%

15
15
20
20
16
20

332.7
3323
3335
332.7
332.7
332.6

106 = 23.9%

TABEL V. Seizoen en hoofdgrootte.

Woonplaats (stad of land) en hoofdgrootte. Thans komen we aan
de vraag of de meisjes geboren in de steden of wel die geboren op 't
land het winnen in de grootte van het hoofd. Ter oplossing van dit
probleem werden 863 meisjes gemeten. Hiervan waren geboren in
de groote steden en in de hoofdplaatsen der provincien 346 of
40.1 %, in andere steden 204 of 23,7% en op 't land (in dorpen)
313 of 36.3%. Zooals tabel VI aangeeft, is er weinig verschil in
hoofdgrootte tusschen de meisjes van de 1 ste en de 2de groep.
Amsterdam komt met eene centrale waarde van 327.3 m.M. iets
boven het totaalgemiddelde van de lste groep, 's Gravenhage met
324.6 m.M, is er iets beneden. De centrale waarde van de hoofd-
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grootte van de 3de groep, die van het platteland, is hooger dan die
voor de twee eerste groepen. Dit geldt ook nog als we de provincien
tot groepen vereenigen.
Van de 863 meisjes hadden 228 eene hoofdgrootte grooter dan
333 m.M. (4de kwartiel, c.f. tabel III). 94 van deze groothoofdigen
waren geboren op 't platteland. Was hier geene vermeerdering van
het aantal personen met een groot hoofd, dan zouden er 36.3 x 228
100
of 84 A 85 moeten geboren zijn.
Hoofdplaasten,
Amsterdam
en
Rotterdam.

Platteland, dorpen
.tir,
'a 5 .
`1 5 .
Aantal ') . 5 (.;
Aantal s ' .v. C..) Prov.

Overige steden

74
cl

ti, 4 4 t
"O V, rl
•:' .0 0

Groningen
Leeuwarden
Assen
Zwolle

29

328.5

1
2
3
4

40

328.0

1
2
3
4

81

331.5

Arnhem . . ..... .
Utrecht
Haarlem
's Gravenhage . . . .

90

325.3

5
6
7
8

127

326.5

5
6
7
8

148

328.0

Middelburg
's Hertogenbosch
Maastricht

17

324.5

9
10
11

37

3273

9
10
11

84

328.1

Amsterdam

108

3273

Rotterdam

102

326.3

Totaal . . . ..... . .

346

326.6

204

326.8

313

328.

Prov.

,-.F•

TABEL VI. Centrale Waarde der hoofdgrootte in de steden en op 't
platteland.
De provincie (waarin geboren) en de hoofdgrootte. Aandachtige beschouwing van tabel VI doet reeds zien, dat de gemiddelde hoofdmaten van de meisjes uit het Noorden van ons land grooter zijn
dan die uit het midden en uit het Zuiden. Het ligt nu voor de hand
8

de provincien eens afzonderlijk to bestudeeren t.o.v. de hoofdgrootte.
849 meisjes, in ongelijk aantal afkomstig uit de elf provincien,
werden gemeten en geclassificeerd. De meisjes uit de drie groote
steden ziin niet in de bevolking uit de provincien Noord- en ZuidHolland geboortig opgenomen, maar afzonderlijk beschouwd.
Tabel VII geeft eene samenvatting van de resultaten bij dit
onderzoek verkregen. Daaruit blijkt, dat we ons land t.o.v, de hoofdgrootte kunnen verdeelen in drie regiones n.l, het Noorden met
de grootste waarde, het Westen en midden met de kleinste waarde
en het Zuiden met eene daartusschen liggende waarde. Gelderland
sluit bij de laatste aan.
Prov. en groote steden

Groningen.
Friesland.
Drente.
Overijssel.
Gelderland.
Utrecht.
Noord-Holland.
Amsterdam.
Zuid-Holland.
Den Haag.
Rotterdam.
Zeeland.
Noord-Brabant.
Limburg.

Aantal personen

45
38
24
39
117
48
53
108
99
43
102
18
60
55

C. W. der hoofdgrootte

330.7
331.2
329.0
329.8
328.6
325.0
326.5
327.3
326.2
324.6
3263
328.5
327.3
327.2

TABEL VII. De hoofdgrootte in de elf provincien en in de groote steden,

Het ras en de hoofdgrootte. De verklaring van de ongelijkheid der
gemiddelde hoofdgrootte in de provincien moet worden gezocht
in de ongelijkmatige verspreiding van verschillende rassen over ons
land. Is er overal in ons land eene rasmenging, toch is deze niet
zoo volledig, dat ons yolk tot eene anthropologische eenheid is samensmolten. Waar ons land eensdeels een doorgangsweg is van Duitschland naar de zee, anderdeels een uithoek in Europa, daar ligt het
voor de hand, dat allerlei rassen bij ons moeten samenstroomen.
In het Noorden van ons land zijn het de Friezen en Saksers, die
het grootste percentage der bevolking uitmaken. In 't midden en
Zuiden komen daarbij de Franken. Zeeland is een centrum van het
alpine ras. Ook in N. Brabant komt dit vrij veel voor, evenals op

g

de Zuid-Hollandsche eilanden, Meer of minder sterk is het over
het heele land verspreid. De Saksers zijn ons land van het Oosten
binnengedrongen. Zij hebben zich sterk met de Friezen, die vroeger
vooral langs de kusten van de Noordzee woonden, vermengd.
De provincial Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hebben betrekkelijk weinig Saksisch bloed opgenomen. Daarenboven is er in ons
land nog eene belangrijke rest van het vroeger meer verspreide
Middellandsche zeeras.
Het kenmerk van groothoofdigheid, eigen aan de bevolking van
het Noorden van ons land, is eene physieke eigenaardigheid van
het Saksische ras; daarentegen is de kleinhoofdigheid eene eigenschap
van het Friesche ras. Dit verklaart waarom we in het midden en
Westen van ons land, in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht
eene kleinere maat vinden dan in 't Noorden van ons land. Ons
onderzoek bevestigt dus, wat reeds B o 1 k heeft aangetoond in
zijne bovenvermelde studie, dat bij de bevolking van de noordelijke
provincial, die veel Saksisch bloed heeft, eene grootere gemiddelde
hoofdgrootte wordt gevonden dan bij die, waar het Friesche element
de overhand heeft. In Friesland zelf is het Saksische ras ook rijkelijk
verspreid. Zooals tabel VII doet zien sluit de hoofdgrootte van
de meisjes uit de groote steden zich aan bij die uit de provincial
Noord- en Zuid-Holland.

De lichaamslengte en hoofdgrootte. De anthropometrische verhoudingen van de Friezen, waar eene groote lichaamslengte samengaat met eene betrekkelijk kleine hoofdgrootte, voert ons naar het
vraagstuk van de betrekking tusschen beide grootheden. Om deze
vast te stellen werden 272 meisjes van 18--20 jaar, dus meisjes,
die zoowel wat de lengte als wat de hoofdgrootte betreft voor volwassen kunnen gelden, gemeten.
Over 't algemeen kunnen we zeggen, dat de hoofdgrootte toeneemt
met de lichaamslengte, doch bij meisjes met eene lichaamslengte
van meer dan 165 c.M., houdt de toeneming in hoofdgrootte op,
wat een gevolg is van de omstandigheid, dat dan het lange Friesche
ras met zijne kleinere hoofdmaten komt te overwegen. (Zie tabel
VIII).
Voedingstoestand, voeding en hoofdgrootte. Heeft ook de voedingstoestand invloed op de hoofdgrootte ? Om dit na te gaan beperken
we ons onderzoek tot volwassen meisjes van ongeveer dezelfde
10

Lichaamslengte

Centrale Waarde:

Aantal personen.

146 — 150
151 —155
156 —160
161 —165
166 —170
171 — 175

315.6
325.4
326.6
328.9
328.7
329.0

16
65
90
63
31
7
Tot: 272.

TABEL VIII. Lichaamslengte en hoofdgrootte.

lichaarnslengte. We schakelen dan den invloed van dit kenmerk
op den voedingstoestand uit. Als maatstaf voor den voedingstoestand
nemen we het quotient, dat we krijgen als we het getal, dat het iichaamsgewicht in grammen uitdrukt, deelen door het getal dat de
lichaarnslengte in c.M. aangeeft. We krijgen dan het aantal grammen
gewicht per c.M. lichaamslengte. Dit onderzoek hebben we verricht
bij meisjes van 156-160 c.M. lang. Om een behoorlijk aantal
personen voor ons onderzoek te krijgen werden behalve de 18-20jarigen ook de meisjes van 17 jaar er in betrokken. Dir mogen we
doen, omdat volgens tabel III en I de hoofdgrootte en de lichaamslengte na 't 17de jaar niet en bijna niet meer toenemen.
In 't geheel werden 210 meisjes onderzocht. Deze werden verdeeld in 3 groepen n.l. in eene middengroep van 98 meisjes met
een gewicht van 350-399 gram per c.M. lichaamslengte, eene
groep van 69 meisjes met een geringer en eene groep van 43 meisjes
met een hooger gewicht. Bij ieder van deze 3 groepen werd de
centrale waarde van de hoofdgrootte bepaald. Deze neemt iets
toe van de 1 ste naar de 3de groep. De toeneming kan, gedeeltelijk
althans, worden verklaard uit eene meerdere afzetting van onderhuidsch vetweefsel bij personen, die in beteren voedingstoestand
verkeeren.
Heeft de wijze van voeden van de zuigeling ook invloed op de
hoofdgrootte ? Is de natuurlijke voeding van het kind een factor
die gunstig werkt op de ontwikkeling van het hoofd ? Om hier over
gegevens te verzamelen werden uit 1491 meisjes diegenen uitgezocht, die aan de flesch waren groot gebracht. Het waren er
230 of 15.4 %.
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Gewicht in
grammen per
c,M. lengte.

C. W.
der
hoofdgrootte.

1

275 —349

325.7

69

2

350 —399

326.0

98

3

400 — 474

329.2

43

Groep :

Aantal
personen.

Tot. 210
TABEL IX. Hoofdgrootte en relatief lichaamsgewicht.

Indien de fleschvoeding geen invloed uitoefent op de hoofdgrootte
moet de eene heift van deze 230 meisjes eene hoofdgrootte hebben
liggende beneden de centrale waarde en de andere heeft eene liggende
boven de centrale waarde van hun leeftijdsjaar, zooals die is aangegeven in tabel III. Ons onderzoek levert 124 meisjes op met eene
hoofdgrootte kleiner dan de centrale waarde en 106 met eene hoofdgrootte grooter dan de centrale waarde. De afwijking dezer getalen
van 230 = 115, dat we bij beide groepen zouden gekregen hebben
2
als de fleschvoeding de hoofdgrootte niet had beinvloed is gering.
We kunnen dus zeggen, dat, indien er al een invloed van de kunstmatige voeding is aan to toonen, deze toch niet van groote beteekenis
kan zijn. Dan nog kan de oorzaak liggen bij de moeder, die haar
kind niet kan zoogen, of bij een der ascendenten, die dit moederlijk
tekort heeft veroorzaakt door alcoholmisbruik.
Hoofdgrootte en ziekte. Dezelfde methode van onderzoek werd
gevolgd bij het bepalen van de invloed van ziekten in de jeugd of
uit het foetale leven. Als indicator werd gebruikt het hypoplastisch
gebit. Dit kan optreden na rachitis, als gevolg van hereditaire lues
of door andere ziekten, die het beenweefsel aantasten. Bij 223 =
14.9 % van de 1491 onderzochte meisjes werd een hypoplastisch
gebit gevonden. Hadden de ziekten, die het veroorzaakten geen
invloed op de hoofdgrootte dan zouden weer de heeft van het aantal
van deze meisjes bij de meting boven en de heeft onder de maat
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van de centrale waarde, voor hun leeftijdsjaar gevonden, komen te
staan. Is werkelijkheid kwamen 98 er boven en 125 er onder. De
drager van een hypoplastisch gebit heeft dus eene geringe kans,
dat zijne hoofdgrootte beneden het gemiddelde, geldende voor zijn
leeftijdsjaar, is gedaald.
Hoofdgrootte en intellect. Uit het bovenstaande blijkt wet, dat
de hoofdgrootte de resultante is van talrijke factoren, die ieder den
weg openen naar een groot gebied van wetenschappelijk onderzoek.
Wij meenen dit artikel niet beter te kunnen eindigen dan door
nog enkele woorden te wijden aan het verband tusschen hoofdgrootte
en intellect. Talrijke onderzoekers hebben veel tijd en arbeid aan
dit onderwerp besteed. De conclusies waartoe zij komen spreken
elkaar lijnrecht tegen. Sommigen ontkennen, dat er eenig verband
tusschen hoofdgrootte en intellect bestaat. Tot de recente vertegenwoordigers van deze meening behooren o.a. de heeren Prof. Reid.
en dr. Mullinge r. zij stelden hun onderzoek in bij mannelijke
studenten van zuiver Schotsch ras. Dat zij tot een negatief resultaat
kwamen is begrijpelijk, als we overwegen, dat goede intellectueele
vermogens bestaanbaar zijn bij eene groote variatie van de hoofdgrootte. Als men het onderzoek beperkt tot personen, die binnen die
variatiebreedte blijven, wat bij studenten allicht het geval zal zijn,
is er weinig kans om eene betrekking tusschen hoofdgrootte en
intellect te vinden. Anders staat het, als we ook gaan onderzoeken
bij de schare menschen met eene hoofdgrootte, die ligt beneden of
boven die variatiebreedte. Naar beneden is er een grens, waaronder
men niet kan dalen zonder te gaan lijden aan eene microcephalie
of kleinhoofdigheid, die een pathologisch karakter draagt, zich
openbarende in geestelijke defect toestanden. Wanneer volgens
z i e hen de omtrek van het hoofd bij een volwassen Nederlander
daalt beneden 480 m.M. is eene normale ontwikkeling der geestelijke
vermogens niet meer te verwachten. Hiernaast ligt een gebied van
kleinhoofdigheid, dat groote kans biedt om samen te gaan met
stoornis in de geestelijke validiteit. Her d e r s c h é e 1) schrijft
in een artikel over begaafde kinderen, dat de kans op een schedelomtrek boven het gemiddelde zich verhoudt tot de kans op een
schedelomtrek beneden het gemiddelde bij de goede leerlingen als
1 : 0.5, bij de zwakzinnigen als 1 : 2. Marti n 2 ) schrijft in zijn
1) Her d e r s c he e: Tijdschrift v. Sociale Geneeskunde (1925).
2) Lehrbuch der Anthropologie, pag. 650.
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leerboek: „im Mittel ist der Kopf intelligenter Kinder grOszer als
derjenige unintelligenter." De door ons verrichte onderzoekingen
sluiten hierbij aan, maar wijzen er tevens op, dat de hoofdgrootte
vereischt voor een goed intellect ook naar boven toe kan worden
overschreden. We krijgen dan de pathologische gevallen, die we
samenvatten onder het woord hydrocephalie (waterhoofd), eene
aandoening, die gepaard gaat met te groote vochtafscheiding in
de hersenkamers of in de ruimte tusschen de hersenvliezen. Naar het
grootere zoowel als naar het kleinere is er een grens, die men niet
kan passeeren zonder het gebied van het gezonde, geestelijk leven
te verlaten. Er is echter tusschen het gezonde en het zieke geene
scherpe grenslijn te trekken. Ook nabij de grens voelt men reeds
het pathologische aan. Het resultaat van tests voor het opsporen
van den intelligentie-graad gaat bedenkelijk naar beneden als men
zich in het iste en 4de kwartiel der schedelgrootte naar de uiterste
grenzen beweegt. Bij de door ons verrichte metingen bij 949 meisjes
van 16-20 jaar was de kleinste som van lengte en breedte 293,
de grootste 379 m.M. Zoowel de minimale als de maximale waarde
ging gepaard met zwakzinnigheid.
Zeist.
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HET TIJDSBEGRIP VAN HET KIND
DOOR DR. D. HERDERSCHEE.

Deze titel is wel eenigszins wijdsch voor de enkele opmerkingen,
die zullen volgen, maar het inzien, dat gebeurtenissen verschillend
in den tijd gelocaliseerd kunnen zijn, is zulk een belangrijke functie
van den menschelijken geest, dat het zeker de moeite waard is, daarbij
in ons tijdschrift eens eenige oogenblikken stil te staan. Het causale
denken kan ongetwijfeld niet „restios" uit het tijdsbegrip worden
afgeleid,l) maar het inzicht, dat het nu en het niet — nu van elkaar
verschillen, is er toch een voorwaarde van: de „en toen" verhalen
van kinderen gaan vooraf aan het gebruiken van voegwoorden als
„omdat" in de beteekenis van opdat en doordat. De ontwikkeling
van deze functie geschiedt ontogenetisch en phylogenetisch zeer
geleidelijk. Het maken van instrumenten voor een onmiddellijk doel
moge Kohler bij zijn intelligente aap Sultan hebben waargenomen, er is bij dieren echter niets bekend van het vervaardigen
van instrumenten voor een niet-zintuigelijk aanwezig doe!: een
reproduceerend geheugen is bij de, in het oogenblik levende, dieren
slechts van geringe beteekenis. Het gebruik van steenen bijlen wijst
reeds op een gevorderd standpunt in de ontwikkeling van de voorhistorische menschheid, en waar iets blijkt van het zich vestigen
als landbouwers, die moeten weten van zaaien en oogsten, zijn wij
weer een heel eind verder. Er schijnen zelfs nu nog volken te bestaan,
waar het verband tusschen paring en baring niet of vaag wordt
gekend. Het tijdsbegrip, zooals wij dit kennen, eischt een scherp
onderscheiden tusschen waarneming en voorstelling, tusschen objectief en subjectief, en wij weten van primitieven, die den naam
van den gevreesden vijand, mensch, geest of dier, niet durven uitspreken, daar zij meenen hem dan in werkelijkheid te zullen zien
verschijnen. In dit verband denke men aan de „Eidetiker" onder
de door J a e n s c h onderzochte kinderen, wier voorstellingen
zintuigelijke levendigheid bezitten; denkt zulk een kind met gesloten
oogen aan een rood kruis, dan ziet het daarna op een grijs scherm
een groen negatief nabeeld !
Er bestaat verder bij den inboorling een betrekkelijke onafhankelijkheid der ruimtelijke en tijdelijke structuren. Van den in ruimte
en tijd samenhangende wereld is bij hen nog geen sprake. Wat die
tijdelijke structuren aangaat, is het karakteristiek, dat de inwoner
1) Zie Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs 1920, bldz. 49.
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van Nieuw-Guinea 's morgens zijn slaapmatje verkoopt; de nacht
is voorbij, het slaapmatje is dus niet meer noodig, het is nu dag,
de dag die wel intensief maar niet extensief wordt beleefd. En zouden
veel kinderen onder de zes jaar zich bewust zijn, dat er ook aan hun
prettigste spel onherroepelijk een eind komt ? Ook op het gebied
van het tijdsbegrip ligt een kern van waarheid in Ha e c k e 1 s
biogenetische grondwet: „Die Ontogenesis ist eine kurze and
schnelle Rekapitulation der Phylogenesis."
Weinig is ons bekend omtrent het verband tusschen het onmiddellijk beleven van den tijdsduur en het localiseeren van gebeurtenissen
in den tijd. Onmiddellijk worden wij ons den tijdsduur bewust,
wanneer wij bijvoorbeeld luisteren naar verschillend snel slaande
klokken. Een absolute maat voor den tijdsduur leveren onze bewustzijnsphaenomenen niet. Indien wij in afwachting zijn van een hevig
gewenscht gebeuren, duurt een met niets affectiefs gevulde tijd ons
geweldig lang. Een voor alien gelijke objectieve tijd, is dus een noodzakelijkheid en wordt gevonden in periodiek optredende ruimtelijke
verschijnselen: het draaien van de aarde om haar as en om de zon.
Voor het practische leven hebben wij daaraan voldoende, al heeft
Einstein geleerd, dat het horloge van iemand, die zich voortbeweegt niet gelijk loopt met dat van iemand, die stil staat, zoodat
er dus ook objectief geen absolute tijd bestaat.
Het localiseeren van gebeurtenissen in den tijd berust zeker niet
uitsluitend op een zich bewust worden van een tijdsduur. Dat juist
localiseeren is van het grootste belang voor het leeren verstaan en
spreken. Een matig achterlijk meisje, dat zonder fout een harde of
een zachte tik op de tafel kon nadoen, was niet in staat tikken na to
bootsen, die werden voorgedaan in den vorm van een jamblus of
trochaeus. Dit meisje kon het eenvoudigste melodietje niet leeren;
moest zij het woordje polsmof nazeggen, dan kwam bijvoorbeeld
pof voor den dag en van het verstaan van een zinnetje was gee'n
sprake. Nu is inderdaad het verstaan van een zin niet eenvoudig;
de beteekenis der woorden komt niet een voor een tot bewustzijn,
maar eerst als de geheele zin is aangehoord en de woorden in de
goede volgorde zijn onthouden, dringt de beteekenis van den zin
als geheel tot ons bewustzijn door. Bij slechten tijdzin kost het leeren
lezen veel moeite: p-a-a-r-d is goed gespeld, maar moet dan de
synthese tot stand komen, dan hooren wij bijvoorbeeld: praad.
Waar men langer uit elkaar liggende gebeurtenissen in den tijd
wit localiseeren, speelt weer de vulling van den tusschentijd een
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groote rol, maar joist anders dan bij het direct beoordeelen van den
tijdsduur, zien wij, dat een gebeurtenis langer geleden schijnt te
hebben plaatsgevonden, naarmate er sedert meer is gebeurd en omgekeerd. Men zegt, dat door een instorting afgesloten mijnwerkers,
die na dagen zoeken worden gevonden, bij hun bevrijding meenen,
dat slechts een korten tijd sedert het ongeval is verloopen, terwiji
wij aan het einde van den eersten dag van onze vacantiereis vol
verbazing tegen elkaar zeggen: „hoe is het mogelijk, dat wij voor
24 uur nog rustig thuis zaten" en hoe meer het nieuwe van de vrijheid
of is, hoe sneller de vacantie schijnt om te vliegen.
Een eigenaardige overschatting van den tijdsduur beleven wij bij
een wekdroom. Wanneer wij door een geluid wakker worden, kan
het gebeuren, dat dit geluid het logisch slot is van een schijnbaar
langen droom. J e 1 g e r s m a gelooft niet, dat wij bliksemsnel
droomen, hij meent, dat het geluid een gereed liggend emotioneel
komplex in zijn geheel bewust doet worden, en daar in het waakleven
zulk een komplex het resultaat is van een reeks in den tijd op elkaar
volgende gebeurtenissen, concludeeren wij bij den wekdroom tot
een analoog langen tijd.
Hoewel de tijd veel meer inhaerent is aan het psychische dan de
ruimte, komen altijd ruimtelijke orientaties veel gemakkelijker tot
stand dan tijdelijke. Doofstomme kinderen, die willen te kennen
geven, dat zij pas jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden,
maken het gebaar van handschudden, waarna zij achter zich, respectievelijk naar voren wijzen; trouwens ook wij spreken van iets,
dat voor of achter ons ligt. Vraagt iemand ons, wanneer ons dit of
dat is overkomen, dan is het veel gemakkelijker te antwoorden met
een plaats- dan met een tijdsbepaling. Geven wij een tijdsbepaling
dan is het de vraag of dit nog veel heeft te maken met de mogelijkheid
van het direct beleven van den tijdsduur. Wanneer wij niet onmiddellijk op zulk een localisatievraag kunnen antwoorden, en iemand wil ons
helpen, dan hebben wij dikwijls dadelijk het gevoel van „ja, zoo is
het" of „neen toen zeker niet". Het is dan eenigszins als bij het
ontwaren van iemand, die ons heel bekend voorkomt, maar van wien
wij ons verder niets herinneren. Dat weten van „joist" of „onjuist"
bij die suggesties berust op een gevoel of houding („attitude")
eigen aan iedere gebeurtenis en die moet kloppen met het gevoel,
dat bij de gesuggereerde localisatie behoort (Stepanow). Wil men
zelf de juiste localisatie vinden, dan moet men beschikken over een
goed reproduceerend geheugen en over geestelijke soepelheid, die
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ons in staat stelt, gemakkekijk van de eene veronderstelling op een
andere over te gaan. Bid het beoordeelen van den tijd, die sedert
een gebeurtenis is verloopen, denken wij in de eerste plaats aan al
hetgeen sedert is geschied, veel minder beteekenis heeft het vervagen van de herinnering der zintuigindrukken en affekttoestanden,
al speelt ook dat vervagen een rol, want zijn die herinneringen nog
scherp, dan zeggen wij : „het is alsof het gisteren is gebeurd." Maar
ook hier is ons voornaamste hulpmiddel, de indeeling van den tijd
in dagen, maanden en jaren.
Na al het besprokene spreekt het van zelf, dat het tijdsbegrip
van het kind slechts heel geleidelijk tot ontwikkeling kan komen.
Wat het laatstgenoemde hulpmiddel aangaat, is kenmerkend, wat
ik eens hoorde van een zesjarig jongetje, verpleegd in een diphtheriebarak. In die barak wisten de kinderen, dat een verblijf van zes weken
als iets heel bijzonder langs of ergs gold. Op een morgen sloeg het
zooeven genoemde jongetje zijn armpjes om den hals van de verpleegster en zei: „ik houd wel zes weken van je."
Zoolang het kind niet kan spreken, is het moeilijk na te gaan,
in hoeverre bij het zich herinneren en bij het begeeren een bewustzijn
van verleden of toekomst optreedt; in ieder geval zijn die oude
fundamenteele functies van zich herinneren en begeeren noodzakelijke
voorwaarden voor de ontwikkeling van het tijdsbegrip. Wanneer
de zuigeling van eenige maanden blij lachend en kirrend de handjes
uitstrekt naar de moeder, zal er nog wel niet veel toekomstbewustzijn
aanwezig zijn, en het voorzichtigste is nog maar, zich te plaatsen op
een behavioristic-standpunt en te spreken van een voorwaardelijke
reflex. Stern vertelt van zijn nog niet Unjarig dochtertje, dat
bij het opzetten van het mutsje blij lachte, alsof zij dacht aan het
komende uitgaan; van meer dan „alsof" was hier waarschijnlijk geen
sprake; het op elkaar volgen van het opzetten van het mutsje en het
heerlijke uitgaan is een komplex geworden, zoodat het waarnemen
van het mutsje zonder meer het blijde gevoel doet ontstaan. Men
kent de waarneming van miss Shin n, die meende, dat het juichen
van haar nichtje, als zij vroeg: „Wil Ruth een koekje ?" of „wil
Ruth worden opgenomen ?", bewees, dat zij zich het toekomstige
heerlijks voorstelde, totdat miss Shinn met dezelfde intonatie
vroeg: „wil Ruth les hebben in hoogere wiskunde ?". waarop
toen dezelfde blijde reactie volgde. Aan mijn zoontje van 1 jaar,
4 maanden (1; 4) vroeg ik „waar is je bal ?" en onmiddellijk liep hij
naar de bal onder de tafel, waar hij er eenige minuten tevoren mee
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had zitten spelen. Was hij zich bewust; dat hij er de bal zou vinden,
herinnerde hij zich zijn spel ? Waarschijnlijk was het niet anders
dan een weten, dat de bal er was, dus een bewustzijnsfase geheel
in het nu. S c u p i n s jongen van 1 ; 6 zegt bij het zien van de
groentekar „waf, war en kijkt onder de kar, waar in den regel de
hond is te zien. Het is een aanvullen van een zintuigindruk met
behulp van voorstellingen, m aar van een bewust terug- of vooruitzien is we! geen sprake.
Een overgang naar het bewust beleven van een toekomstige situatie
vinden wij misschien in de waarneming van Preyer, wiens jongen
met 1; 5 een bankje bij de kast schoof, om iets van een plank te
krij gen. P e i s e r heeft, geinspireerd door de proeven van Kohl er
met apen, geexperimenteerd met kinderen. Met 1 1/2 jaar loopt een
kind onmiddellijk uit de geopende baby-box naar buiten, wanneer
een snoeperijtje buiten zijn bereik voor het gesloten gedeelte wordt
gelegd. Met twee jaar gebruikt het kind een stok met kromme haak,
om een snoeperijtje, buiten het gesloten loophek gelegd, naar zich
toe te halen.
Het gebruik van bijwoorden van tijd en van vervoegde werkwoorden („ZeitwOrter") kan ons inzicht in de geleidelijke ontwikkeling
van het tijdsbegrip verder verdiepen. Hier mogen daarom eenige
aanteekeningen volgen over het gebruik van dergelijke woorden door
een normale, gezonde jongen, waarbij wij ons zullen onthouden
van het fantaseeren over de juiste beteekenis dier woorden.
*

*

*

op de pot geweest); hij roept dit 's morgens
tegen het binnenkomend dienstmeisje, nadat hij inderdaad
een paar minuten te voren zijn plasje heeft gedaan.

1; 7 „popo weest" (=

*

*

*

1; 8 „zoet eweest"; 's morgens als hij droog is; natuurlijk heeft hij
dit dikwijls hooren zeggen.
*
ft

*

*

„bonam had" (= boterham gehad); na het ontbijt, op de
vraag: „wat heeft J. gegeten ?"
*

*

*

1; 9 „toto had vouw" ( = koekje gehad van mevrouw); dit spontaan
tegen vader, na een bezoek met moeder ergens gebracht onmiddellijk daarop: „vouw lat" (= mevrouw gelachen).
*

*

*
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1; 9 „bijna op"; als hij 's morgens genoeg heeft van zijn boterham.
*

*

*

„bijna nat"; 's morgens bij het wakker worden, wanneer inderdaad een paar druppels urine blijken te zijn ontsnapt.
*

*

*

„G-6 tomt" (= Gre — het dienstmeisje — komt;) wanneer
hij Naar voor het afnemen van het eten in de gang hoort loopen.
*

*

*

„pasje tomt" (= plasje komt), terwijl hij in de situatie staat
om te gaan urineeren.
*

*

*

„Suus egete ( = Suus heeft gegeten); hij heeft met aandacht
naar het bord van den bezoeker gekeken, en als de laatste hap
naar binnen is, zegt hij „Suus egete".
*

tt

*

*

„Wam, moena poeve" (= het is te warm, moeder moet eerst
proeven). J. is nog al bang voor warm eten, zoodat het vaak
gebeurt, dat moeder zegt: „zal moeder eerst eens proeven ?"
Nu zegt hij het uit zich zelf.
*

ft

*

„Ova, moena suiter halen" ( = grootvader, moeder gaat suiker
halen). Moeder heeft aan grootvader gevraagd, of hij suiker
wil hebben; zij keek in de kast en zei: „hier is ze niet" en zonder
meer te zeggen liep zij naar de keuken.
*

tt

*

*

*

„Vava, nu statjes ?" (misschien = vader is het nu strakjes ?) als
hij vader van uit zijn loophek door de open deur van de kinderkamer ziet thuis komen. zijn gewone roep was dan altijd „Vava
mee 1", waarop dan meestal volgde: „Nog niet J., strakjes."
*

*

*

1;10 „J. gaas nu niet" ( = J. krijgt het muggengaas nu niet); nadat hij
's avonds een paar keer om het muggengaas had gevraagd, waarmee eerst het bedje van zijn broertje werd behangen en moeder
had gezegd „Nee J., nu nog niet." Even daarna, als hij zelf is toegedekt: ,,Moena, nu gaasje !" Nu wordt vender steeds goed gebruikt.
*
ft

*

*

„nacht, nacht, weest" (= goedenacht geweest), wanneer hij

's middags uit zijn dutje is ontwaakt; bij het gaan slapen wordt
in den regel gezegd : „nacht, nacht J."
*
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*

*

1;10 ,,Moena, bonam halen (= moeder, ga boterham halen); 's morgens na het wakker worden.
*

*

*

1;11 „Statjes vava thuis, gaan we uit" (als strakjes vader thuis komt,
gaan we uit). Hij heeft al een paar keer om vader geroepen en
moeder heeft dan gezegd „strakjes J.". Na eenigen tijd, niet
direct er op, gebruikt hij het woord „strakjes" goed.
*
tf

*

„Wacht even", terwij1 hij hijgend met de kussens van de
chaise longue sjouwt. Even later: „Vava kom Bens even
bij mij."
*

ft

*

*

*

„Eweest" wordt nu voor alles gebruikt ,dat afgeloopen is:

„J. huie weest" ( = J. heeft gehuild) „Vava sere weest" ( = vader heeft zich geschoren). Eveneens „ehad" voor alles wat is
op ge geten .
*
ft

*

*

„zie tante niet meer" (ik zie tante niet meer), als hij tante heeft
nagezien, tot zij om den hoek is verdwenen.
*

It

*

,,Zal dettel op popo zetten" ( = ik zal de deksel op de pot
zetten), terwijl hij de deksel opneemt, om er mee naar de pot
te loopen.
*

If

*

*

*

„nog, moena nog", als hij meer wil hebben van het fruit.
*

*

*

2; 0 „nee moena, eerst tinnie" ( = nee moeder, eerst het kindje).
Als tegen de gewoonte J. eerder dan het kleine broertje wordt
opgepakt om voor de bedrust te worden gereed gemaakt.
*

*

*

2; 1 „Zoo doet Ova altijd" met een van grootvader afgezien gebaar.
*
ft

*

„dan gaan we naar Ova's tastje"; na de lunch gaat J. altijd
mee naar grootvaders studeerkamer, waar hij uit een kastje
altijd wat lekkers krijgt. Hij treuzelde met eten en moeder zei:
„toe J., schiet op" en daarop volgde het genoemde zinnetje.
*

„

*

*

*

„en toen, moena ?", nadat moeder heeft gezegd: „Gre is even
uit geweest."
*

*

*
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2; 1 „als J. op heeft, dan tijgt J. vassing" (als J. het eten op heeft,
dan krijgt J. van de verrassing d.i. het dessert).
*
*
*
2; 2 „heeft Ova thee dint" (= heeft Ova thee gedronken); voor
tien minuten zei grootvader: „nu gaat Ova thee drinken," als
grootvader na tien minuten terugkomt, zegt J. het bovenstaande.
*
tt

*

*

„even wachten". Aan de koffietafel vraagt J. om een stukje
koek en moeder zegt: „Nee J., nog niet" en onmiddellijk
daarop zegt J. „even wachten", nu zeker met meer tijdsbegrip
dan met 1; 11.

*
*
*
„ „J. gisteren banaan had." Broertje D. krijgt iederen dag een

- banaan. 's Zondags heeft J. er ook een gehad. 's Maandags
aan de koffietafel ligt op de vruchtenschaal een banaan en J.
vraagt: „J. banaan hebben ?", waarop moeder: „Nee J., dat
weet je wel, de banaan is voor D." en daarop J. het bovenstaande.
*
*
*
ft „J. heeft oot wel eens topje thee had" ( = Jaap heeft ook wel
eens een kopje the geehad, wat inderdaad het geval is); dit
aan de koffietafel.
*
*
*
„water
na
balletje".
J.
krijgt
's morgens omdat hij droog is,
ft
nog altijd een balletje. Even later vraagt hij „vava water"
en als hij ook dit heeft, het bovenstaande.
*
ft

ft

ft

ft
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*

*

„J. nog eens overheen ?" 's Morgens mag hij wel eens uit zijn
bedje over de leuning in het „groote bed" overstappen. Ook
heden is hij heen en weer geklauterd en vraagt dan het genoemde zinnetje.
*
*
*
Er is bezoek geweest en bij het weggaan zegt moeder: „zeg
Martha maar goeden dag, want ze komt niet meer terug,"
en J. „O ! Matha torn je -morgen niet terug?"
*
*
*
„sours tijgt J. oot banaan" als hij de banaan voor broertje
ziet klaar maken.
*
*
*
's Morgens om half acht heeft J. een beschuit gehad; om

half negen aan het ontbijt neemt moeder een beschuit:
J.: „moena wat is dat ?"
Moeder: „een beschuit J."
J.: „heeft J. wel eens guit ehad ?"
Moeder: „Ja, wanneer ?"
J.: „van morgen."
*

*

*

2; 2 's Middags na het dutje zegt moeder „vlug voortmaken J.,
want moeder gaat vader halen." Onder het aankleeden zegt
J. „gaat moena vandaag niet uit ?" Moeder: „jawel J." en
even later „gaat moena statjes uit ?"
*
It

*

*

J.: ,,Mag J. met pop spelen ?"
Moeder: „Nee J., nu niet."
J.: „aanstonds?"
*

*

*

2; 3 „Tijgt D. van middag banaan ?", bij het zien van de bananen
op de vruchtenschaal des morgens.
*

*
*
Pt

Bij het wakker worden roept J. uit zijn bed: „vava, is het al
laat ?" Vader: „Ja, J.", en direct er op J.: „Vava is het niet
vroeg ?" Hij weer dus, dat die twee begrippen bij elkaar behooren.
*

tt

*

*

„morgen gaat J. weer spelen,", 's avonds bij het opruimen
van het speelgoed.
*

*

*

2; 4 Aan tafel bedankt moeder voor het dessert en zegt: „moeder
zal het maar laten staan," en J. „tot morgen, moena ?"
*
ft

*

*

Voor het middagslaapje heeft J. gebraakt. Als hij wakker wordt
vraag hij op een vlek wijzend: „heeft J. gisteren gemorst ?"
Dus dezelfde verwarring.
*

ft

*

's Middags na het eten zegt J. „naar Ova's tastje"; moeder:
„wel nee J., daar ben je al geweest" (na de lunch) en J.: „ja
gisteren". Het tusschen liggende middagslaapje wordt dus
met de nachtrust verward.
*

ft

*

*

*

's Nachts heeft J., die wat griep heeft, het nog eens in zijn
bedje gedaan. Den volgenden avond bij het naar bed gaan,
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wordt nadrukkelijk gezegd, dat hij droog moet zijn, en: „Want
neer is J. nat geweest ?" en J.: „ja, ba vies, gisteren is J. nageweest."
* **

2; 4 „Gisteren heeft J. zich pijn daan aan de deur:"; feitelijk is
het drie dagen geleden, dat hij zich aan de deur heeft
gestooten.
* *
*
tt

Bij het zien van moeders oude poppen: „Mag J. mee spelen ?"
Moeder: „nee J., nu niet" en J.: „Morgen, als J. groot is."
* *
*

Wij zien dus, dat met 2 jaar en 4 maanden de begrippen „morgen"
en „gisteren" hoewel niet altijd juist in onze beteekenis, toch zeer beslist worden gebruikt voor het niet-nu in toekomst en verleden.
Hoewel het bij kinderen, veel meer nog dan bij volwassenen,
moeilijk is, de voor ieder min of meer verschillende beteekenis der
woorden te begrijpen, blijkt uit de meegedeelde waarnemingen,
dat om en bij de tweede verjaardag het tijdsbegrip al een belangrijke
mate van ontwikkeling heeft bereikt. Dit geldt feitelijk slechts voor
dit eene geval, maar op dezen leeftijd spelen verschillen in aanleg
en milieu nog niet zulk een overwegende rol, dat aan de casuistiek
niet een zekere algemeene waarde zou mogen worden toegekend.
Bij oudere kinderen krijgen experiment en statistiek meer beteekenis
om den leeftijd vast te stellen, waarop de orientatie in den tijd met
behulp van uren, dagen, maanden en jaren, tot stand komt. Het zou
ons echter te ver voeren daar thans dieper op in te gaan. 1)

1) tie Ned. Tijdschrift voor Geneesk. 1908 I bldz. 1548 en Psych. en Neurolog. Bladen 1909 No. 3 blz. 16.
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KINDEREN EN BEROEPSKEUZE
DOOR Dr. G. VAN WAYENBURG.

Een der grootste aantrekkelijkheden, waarmede de nieuwe tak
van wetenschap — die den vreemden naam van Psychotechniek
draagt — zich aandient is wel deze, dat hij ons in staat stelt ons te orienteeren omtrent wat er schuilt aan mogelijkheden voor verdere ontwikkeling bij den knaap en het meisje, die de lagere school staan
te verlaten en de keuze moeten doen van een aanstaand beroep —
of, om het wat bescheidener uit te drukken, eenig inzicht te krij gen omtrent wat er bij beiden ontbreekt aan aangeboren eigenschappen en
vaardigheid om een beroep dat zij gekozen hebben, met vrucht te
kunnen uitoefenen.
Dat gissen naar wat de aanstaande volwassene aan beloften bij
zich draagt of wat hij mist, wordt dus niet uitsluitend aan den
min of meer geschoolden blik, den practischen kijk van den beroepsvoorlichter overgelaten, ook niet meer afgeleid uit de mededeelingen
van ouders en onderwijzers die ons vertellen waarin de jongen
liefhebberde of knutselde, noch afkomstig gesteld van toevallige
voorliefde voor een of ander vak in de familie of naaste omgeving
beoefend.
Het spreekt van zelf dat niet bedisseld wordt over den jongen
of meisje of buiten hem om, dat een verstandig berader wel degelijk
op de eerste plaats rekening houdt met hun wensch, vooral
als die wensch den indruk maakt ernstig en doordacht te zijn.
De psychotechniek voegt echter aan al die uitspraken, die alien
meer het karakter van aanvoeling dan van zekerheid dragen, nog
de uitkomsten toe van een zielkundig en beroepskundig onderzoek,
ten einde te zien of de persoon die vraagt en het beroep dat
gevraagd wordt elkaar, wat de vereischten voor beiden betreft,
dekken.
Zelden zal een wetenschap, die aan het opkomen is, het geluk —
als men de treurige gebeurtenissen waaronder dit geschiedde geluk
mag noemen — hebben gehad zijn goed bestaansrecht te mogen
bewijzen als de Psychotechniek had in de oorlogsjaren.

De oorlog schiep noodtoestanden aan het front, achter het front,
in de maatschappij. Er moest snel en nauwkeurig keuze gemaakt
worden onder allerlei menschenmateriaal, voor het bezetten van
allerlei plaatsen, die leeg waren. Die beroepen waaraan gevaren
verbonden waren kwamen op de eerste plaats in aanmerking. Vanaf
25

den mitrailleur, den veldtelefonist v6Or en aan het front, tot den
wagenbestuurder, den typograaf, den autobusrijder er achter. Op
den blik alleen Borst men bij zulke gewichtige keuzen niet te vertrouwen. Voor veel inlichtingen van ouders of familie was geen
tijd. Men deed dus een beroep, al was het een gewaagd beroep,
op de psychologie en wel op dat deel der psychologie dat tot dusver
zich niet verheugd had in de algemeene belangstelling: de practische
Psychologie.
We behoeven het hier niet nog eens te zeggen dat Psychologie
eigenlijk tot kort voor den oorlogstijd een uitsluitend theoretische
wetenschap was, dat zij hoofdzakelijk werkte voor de school, en
maar een heel klein beetje voor het leven. Nu echter riep het leven
haar, en welk leven! zij kwam, zij werkte, en, verbijsterend was
wat zij voortbracht. De ongelukkige pokken- en mazelenperiode
die iedere wetenschap gedwongen is door te maken, heeft zij nauwelijks gekend.
zij kwam bijna onmiddellijk tot zeker wasdom, zonder veel
stoornissen, en bewees haar goed recht ook in het voile maatschappelijk leven.
Nu moet erkend worden dat een onderzoek naar beroepsgeschiktheid in beginsel niet nieuw is. Ook onze voorouders wisten wel dat
bepaalde beroepen bepaalde eischen stellen, hetzij aan de geheele
persoonlijkheid hetzij aan afzonderlijke functies. Ik behoef nog maar
op de gevaarsberoepen te wijzen. Wie stelde een locomotief-machifist aan zonder hem eerst te laten onderzoeken op kieurenblindheid,
of op de aanwezigheid van toevallijden ? Voornamelijk de oogen
en de ooren waren dan de organen waaromtrent het gezonde verstand
dicteerde, dat de deugdelijkheid moest worden gecontroleerd.
Wat wij nu in onzen tijd doen is slechts een uitbreiding, een verfijning van dit beginsel. Maar die uitbreiding is niet gering. Wij
hebben mensch en beroep nader tot elkaar gebracht. Wij trachten
het beroep te bezien onder het gezichtspunt welke lichamelijke,
geestelijke en algemeene levensvoorwaarden er noodig zijn om een
goede en vruchtbare uitoefening te waarborgen. Dan plaatsen wij
daarnaast den mensch en trachten wij eveneens een inzicht te krijgen
omtrent wat er bij hem aan aanieg of mogelijkheden van ontwikkeling schuilen — en — staan deze twee grootheden niet al te
ver van elkaar af, dan zeggen wij, dat de rechte man de rechte plaats
zoekt. Dit klinkt nu ailes zeer eenvoudig. Maar vooraleer uitgemaakt
is door welke psychische functies het uitoefenen van zulk een am26

bacht, vak of beroep beheerscht wordt, vooraleer een passende
test of onderzoekingsmiddel gevonden is dat die functies in haar
hoedanigheid en hoegrootheid ter onderzoeking mobiliseert, is
heel wat werk noodig. Nu komen wij tegenwoordig hoe langer hoe
meer terug van minutieus opsporen van allerlei ondergeschikte
geestelijke functies of eigenschappen die wij ons denken een rot
te spelen bij het uitoefenen van dit of geen vak of beroep. De globale
zielewerkzaamheid geschiedt niet door middel van allerlei afzonderlijke, theoretische onderscheidbare werkzaamheden, die door de
eischen van het bedrijf tegelijk of naast elkaar werkend worden
wakker geroepen, maar wij hebben te doen met een persoon of
harmonisch georganiseerd persoonsdeel, dat zich op bepaalde wijze
moet gedragen ten opzichte van het werk dat hem voorgelegd wordt.
Zoeken wij b.v. naar een der hoofdvoorwaarden van geschiktheid
voor constructieven aanleg b.v, naar het bezitten van een goeden
kijk op lengte-, breedte-, diepte- of symmetrieverhoudingen, dan
onderzoeken we den aanleg daartoe niet door afzonderlijk allerlei
test's aan te leggen die de vaardigheid in het schatten van lengte-,
verschillen, dan van breedte-, dan van diepteverschillen aangeeft,
maar wij geven een werkstuk op waarin die verschillende gegevens
innig dooreengemengd vertegenwoordigd zijn en we bepalen de
reactie van den aspirant-beoefenaar van het vak b.v. van meubelmaker ten opzichte van dit georganiseerd geheel.
Daarom zijn er die als test's werkschema's gebruiken, die zij
technisch z66 in elkaar zetten, dat al de functies, die de ontleding
van een beroep ons heeft geleerd dat noodig zijn, worden opgeroepen.
Men begrijpe echter wel, dat een dus bedoeld werkschema geen
klein model werkbank of tramwagen of auto moet zijn waarmee
in verkleinde schaal alles uitgevoerd kan worden wat op het origineel geschiedt. Meestal is er volstrekt geen gelijkenis tusschen het
werktuig en schema, en is er overeenkomst, dan geschiedt zulks om
psychologische gronden, ten einde b.v. de persoon geheel in de
houding, ja zoo mogelijk in de mentaliteit van den uitoefenaar
te brengen en alle laboratoriumkarakter aan de proeven te ontnemen. Zoo plaatst men den asp. wagenbestuurder op een soort
tram-voor-balkon.
Men diene zich ook los te maken van het denkbeeld dat het beoordeelen van geschiktheid zich uitsluitend beweegt op psychisch
gebied en dat alleen geestelijke hoedanigheden het voorwerp van
onderzoek zijn als men van psychotechniek spreekt. Integendeel
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de voorwaarden voor een behoorlijke beroepsuitoefening liggen
zoowel op lichamelijk als op geestelijk — en op een gebied tusschen
zuiver geestelijk en lichamelijk in, dat we als we het eens populair
mogen uitdrukken, „intermediair" zouden kunnen noemen.
Hiermede bedoelen wij dat gebied dat wij ons in de huishouding
des lichaams geschakeld denken tusschen het denkende hoofd en
de uitvoerende hand: het zenuwstelsel met al zijn schakeeringen
en gevoeligheid en beinvloedbaarheid.
De taak hiervan is verschillend.
Bij z.g. gevaren-beroepen waar tegenwoordigheid van geest,
doorzettingsvermogen, snel en prompt besluiten gevraagd worden
zal dit zenuwstelsel wel een andere rol spelen, als b.v, bij den houten metaalarbeider, die iets vervaardigt naar eigen ontwerp of dat
van anderen, en die, hoe eenvoudig zijn werk ook zij, iets persoonlijks in zijn afwerking wil leggen al was het alleen maar dat die
afwerking deugdelijk en elegant is. Weer anders is dat intermediaire
stelsel bij den uitoefenaar van meer monotonen arbeid, zooals de
ontzaggelijke splitsing van den arbeid en dienst van de grootindustrie die meebrengt, waarbij weer bepaalde eischen worden gesteld, die meer neigen naar onaandoenlijkheid dan naar groote
gevoeligheid.
Ik heb deze tusschen lichaam en geest zwevende eigenschappen
het eerst genoemd omdat zij eigenlijk zulk een hoofdrol spelen
bij het beoordeelen der integrale geschiktheid van een candidaat. Bepalen wij ons nu eens uitsluitend tot de gevaarlijke
beroepen.
Wat baat het den scheepskapitein, den locomotiefmachinist,
den autobusbestuurder of hij al beschikt over de fijnst uitgesponnen
psycho-physische beroepseigenschappen, als al dat fraais hem
plotseling in den steek laat wanneer hij zich door groote drukte, gevaren, mogelijke storingen bedreigd ziet, en zijn redderende hand
door zijn zwakke zenuwen aan haar lot wordt overgelaten ? Geen
wonder dat de psychotechnici die voor gevaarsberoepen moeten
keuren op de eerste plaats waarde hechten aan het weerstandsvermogen
van het zenuwstelsel.
Ben ik omtrent dit laatste ingelicht dan komen ter beoordeeling
die eigenschappen die wij ons geplaatst denken in het middelpunt
van ons zieleleven: de hoogere en lagere psychismen. Deze omvatten
zoowel de gave van de meest abstracte en onstoffelijke denkbewerkingen to kunnen volvoeren, als de meest omvangrijke en samen28

gestelde technische voorstellingen te kunnen vormen, in ruststand
zoowel als bij beweging, terwijl ook het vermogen om afstands-,
grootte- symmetrieverhoudingen bij het vervaardigen van werkstukken te kunnen beoordeelen, hiertoe behoort. Bedenken wij verder nog
dat wij ons een inzicht moeten trachten te vormen van het uithoudingsvermogen, de opmerkzaamheidskracht, den weerstand tegen
schijnbare of werkelijke vermoeidheid, den werklust, ijver, dan
begrijpt men wat wij bedoelen als wij zeggen, dat we ons zoo goed mogelijk wenschen te orienteeren omtrent den algemeenen bouw der persoonlijkheid, die wij met het oog op de beroepskeuze voor ons hebben.
Die taak wordt er niet lichter op wanneer we bedenken dat ons
voorwerp van onderzoek niet is een volwassene maar de aankomende
knaap of meisje voor de puberteitsjaren of juist even in de puberteitsjaren, en vaak ook in de voile puberteit, dus niet een stabiele
persoonlijkheid, maar een wordende, groeiende, die tijdens haar
wasdom steeds nieuwe mogelijkheden in werkelijkheden kan zien
omzetten. Is dat in 't algemeen waar gedurende den geheelen kinder leeftijd, die sprong van mogelijkheid naar werkelijkheid is wel
het grootst bij het menschenkind in de jaren die grenzen aan de
puberteit. Rousseau sprak reeds het bekende woord der
„seconde naissance" voor de puberteit.
Geen wonder dat sceptici zich afvragen of het wel mogelijk is
om in die jaren even voor of even in die puberteit voorspellingen
te maken omtrent toekomstige ontwikkeling — of in deze nauwelijks
uitgebotte persoonlijkheid, waarin zooveel vaag zich afteekenende
eigenschappen, zooveel chaotisch zich openbarende strevingen, behngstellings- en wilsuitingen te vinden zijn, te kunnen lezen.
Hoe vaak zien we de puberes niet veranderen van voorliefde voor
de studie van een of ander vak of beroep, dat zij rich in de vO6rpuberteits-jaren vol geestdrift hebben gekozen ? Is niet de diepere
oorzaak van het Lyceumbeginsel met zijn gemeenschappelijken
didactischen onderbouw, om knaap en meisje gelegenheid te geven
zich te bezinnen omtrent den weg dien zij in hun beroepsbaan
zullen inslaan ?
Inderdaad is 't mogelijk de bezwaren tegen het doen van voorspellingen omtrent geestes- en karakterbeeld van den aanstaanden
volwassene — gedurende de voor puberteitsjaren — breed uit te
meten. En alle waarde kan men aan die bezwaren niet ontzeggen.
Toch mogen zij ons niet afschrikken om met ons werk door te
gaan, overtuigd als wij zijn dat wij ten slotte tot een vertrouwbare
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methodiek zullen geraken, die ons zal leeren in deze moeilijke
levensphase van den jongen mensch het wezenlijke en het bijkomstige
te onderscheiden, kerneigenschappen der persoonlijkheid te onderkennen naast tijdelijke uitwassen, die gebonden zijn aan erfelijke
spelingen of aan beinvloeding door de omgeving, die in deze jaren
zoo'n voorname rol speelt.
Ongetwijfeld veroorzaakt de puberteitswording nieuwe, soms
bruusk optredende persoonsveranderingen met nieuwe aspiraties,
karaktertrekken, opwellingen, functies die in felle tegenstelling
staan met wat het kind te voren ons te zien gaf. En wij herinneren
ons uit de kinderpsychologie dat alle in 't ontwikkelingsleven nieuw
opkomende verschijnselen, alle bewustwordingen van nieuw kunnen
of kennen zich stormachtig plegen te manifesteeren, een tijdelijke
heerschappij gaan voeren in het zieleleven en andere eigenschappen
in de schaduw kunnen stellen. Bij sommige kinderen is dat zoo
in 't oog vallend, dat het als typeerend voor den geheelen puberteitsleeftijd beschouwd wordt en dezen leeftijd doet beschouwen als
den omverwerper van wat zich in de vorige jaren schijnbaar gestabiliseerd had. En toch is dat onjuist.
Wat de puberknaap — in mindere mate het meisje — ons te zien
geeft is verreweg in de meeste gevallen slechts facade, buitenkant.
De vaak zonderlinge uitingen bij het verstands- en vooral bij het
gevoels- en karakterleven leggen zich na eenige groeijaren weer
kalm ter ruste; de puber dichter, theorienbouwer, de ontwerper, de
dweeper met de meest extravagante levensbeschouwingen vindt
ten slotte weer zijn kernindividualiteit, die intusschen in stilte
doorgegroeid is, terug.
Aan ons te beoordeelen wat werkelijkheid en wat schijn, wat
bijkomstig en wat hoofdzaak is aan al die opwellende uitingen
op dien moeilijken leeftijd.
Ten einde de tegenstelling tusschen het voor-puberteitskind
en het puberteitskind beter te doen uitkomen en tevens aan te
toonen wat we in die vOOrperiode als blijvend en behoorend tot
het vaste bezit der persoonlijkheid kunnen aannemen, dus beoordeelen mogen met 't oog op de volwassenheid — en wat behoort tot
de aanwinst van de persoon dank zij de puberteit, wil ik mijn lezers
een korte beschouwing geven van dien leeftijd, waarin we het kind
meestal ter beoordeeling krijgen met het oog op een toekomstig
beroep d.w.z. den voor-puberteitsleeftijd, overgaande tot die der pub.
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Men is zoo gauw klaar met de opvatting dat de puberteit eigenlijk de eenige periode is, die zich karakteristiek afteekent tegenover
de andere ontwikkelingsjaren, maar men vergeet, dat er, goed
bezien, meerdere perioden zijn in het kinderleven die zich kenmerken
door merkwaardige wijzigingen in de kindspersoonlijkheid al mogen
die veranderingen niet zoo in het oogvallend zijn vooral daardoor
dat zij meer geleidelijk in elkaar overgaan.
Immers wat is karakteristieker wezen dan het speelkind ? Ook
in die jaren is het kind een vrij afgerond evenwichtig, typisch
wezentje. Zijn leven en werken is spel, spel wel is waar verschillend
overeenkomstig den individueelen aanleg van het kind, maar bij
alle kinderen uiting van instinctieve roerselen die van binnen naar
buiten komen en de keuze der bezigheid en de belangstelling bepalen.
Nabootsing met vrije variatie geeft den vorm aan het spel. Persoon
en arbeid smelten to samen. Het kind is wat het speelt. De speelobjecten zijn wat zij voor moeten stellen.
De tweede merkwaardige phase die eveneens een algeheele
wijziging geeft in het doen en opvatten van het kind is de leeftijd
beginnend om en bij de 7 jaar. Dan schudt het kind de van binnen
opdoemende spel- en verbeeldingswereld of en komt de wereld
der werkelijkheid zijn spel en werk beheerschen. Het kind wil zich
bezighouden niet met schijn, maar met echte dingen. Het krijgt,
een plotselingen afkeer van wat niet echt is. Aan die echte dingen
hetzij in zakelijken vorm ander zijn bereik, hetzij als beschrijvingen
voor zijn geest gebracht, oefent hij zijn hoogere of lagere geestesfunctieen.
Enkele instinctieve drijfveeren: zucht naar het natuurleven, naar
de planten- en dierenwereld, naar het maatschappelijk leven voeren
nog tot speluitingen, maar de objecten zijn voor het grootste gedeelte reeel en worden reeel behandeld.
Gaandeweg treedt dan de phase in (tusschen elf en veertien jaar)
die ons than het meest belang inboezemt omdat daarin de beroepskeuze geschiedt en het onderzoek dat tot een kenschetsing
der persoonlijkheid voert. Het zijn de jaren die de afsluiting van
de kinderperiode vormen, die aan de puberteitsrijpwording onmiddellijk vooraf gaan en — omdat zij ons het kind laten zien
in zijn hoogsten ontwikkelingstijd ook wel eens de jaren der kindsvolwassenheid genoemd worden. Inderdaad zien wij het kind dan
voor ons als een afgeronde, bijna evenwichtige persoonlijkheid, die
zich goed rekenschap geeft van wat zij doet, wat zij om zich ziet
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gebeuren, die een eigen ervaring opbouwt, eigen opvattingen, regelen
en inzichten heeft. Haar hoogtepunt bereikt die persoonlijkheid
soms jaren, soms maar een jaar voor de puberteit, Bepalen wij
ons bij den jongen.
Willen wij hem ons voor den geest roepen dan denken
wij ons den brutalen, pienteren jongen dien wij in de stad en buiten
als straatjongen zouden betitelen.
zijn geest is even lenig als zijn spieren, zijn gevatheid, brutaliteit
in het antwoorden, zijn opmerkingsgave zijn even groot als zijn
durf, zijn lenigheid bij grovere bewegingen klimmen, schaatsenrijden
enz. Denk aan de rolschaatsenliefhebberij op onze pleinen.
Soms verbaast hij ons met zijn knutselarijen en technische stukj es.
Slimheid, berekendheid, overleg tot zekere hoogte zijn hem
evenmin vreemd als loslippigheid, roekeloosheid en impulsiviteit.
Hij is een „superior zintuigwezen", dat niet alleen scherp ziet,
hoort, voelt, maar dat ook in de wereld der zakelijkheden, dus
concreet, gelijkenissen, overeenkomstigheden, tegenstellingen ziet
en er met zeer groote scherpzinnigheid denkend mee omgaat.
Hij is een toonbeeld van hoogere ontwikkeling van al die functies,
die wij denken dat het bezit moeten lijn van den natuurmensch
dien wij ons opgewassen onderstellen tegen den strijd met een
moeilijke omgeving.
Men begrijpe dat, wat ik met enkele trekken beschrijf, slechts
het schema-type is van den v6Orpuber knaap. Velen zullen in dit
schema, kinderen uit hun naaste omgeving niet herkennen. Toch
is de Hollandsche knaap dank zijn eigenaardige raseigenschappen
wel heel geschikt om de typeerende hoedanigheden van den kinderlijk volwassen leeftijd to doen uitkomen. Niemand heeft dit beter
begrepen dan onze Beets als hij in de Camera Obscura den Hollandschen jongen teekent, zoo waar en drastisch dat geen Hollander
ze niet als kindertype aanvaardt.
Een korte bespreking van wat aan vertrouwbare gegevens voor
den opbouw van den toekomstigen volwassene deze leeftijd ons kan
opleveren zullen wij bier laten volgen, misschien beziet men dan
de moeilijkheden van de beoordeeling der beroepsgeschiktheid
met wat gunstiger verwachting.
We zeiden boven dat het puber kind in de verte vergeleken mag
worden met een natuurmensch, die, toegerust met goede en nuttige
functies, tegen den strijd met het natuurleven opgewassen moet zijn.
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De functies, die wij hiermede bedoelen zullen op de eerste plaats
goede zintuigelijke moeten zijn.
Die zintuigelijke functies nu hebben in den v6Orpuberleeftijd
voor 't grootste gedeelte hun hoogtepunt bereikt, sommige zijn
reeds verder ontwikkeld en worden in het volwassen leven zelfs
overwoekerd door andere.
Beschouwen wij vooreerst het geestelijke zinsgebied van het oog,
het oor en de hand. Leggen wij dan den nadruk op het woord
„geestelijk" daarmede te kennen gevende dat wij niet bedoelen
na te gaan op dien leeftijd het scherp zien, hooren of fijn voelen,
maar het door de psyche verwerkte zien enz., m.a.w, het schattend
zien van afstanden, het waarnemen van diepten, van perspectieven,
het zien van kleurschakeeringen, vormen, het hooren van toonverschillen, van melodieen, het betasten van dingen in hun drieledige afmetingen, grootte vormen enz.
Om al die uiterlijke verschijningen der dingen met onze organen
te beoordeelen is een geestelijke verwerking noodig.
Welnu op dit gebied is bij het kind in zijn verschillende leeftijden voldoende geexperimenteerd. En daarbij bleek dat in deze
eigenaardige jaren voor de eigenlijke puberteit het hoogtepunt
van de meeste dezer zintuigelijk-geestelijke processen bereikt
wordt, nadat de lijn te voren meestal zig-zagsgewijze stijgende
was geweest.
De onderscheidsgevoeligheid b.v. voor kleuren stijgt in 't algemeen
maar weinig meer voor het 15de jaar bij beide geslachten. Bij sommige
meisjes die zich door een vroegtijdig beroep meer in de kleurenwereld
bewegen, kan 't nog iets toenemen (M e u man n, W h i p p 1 e).
Hetzelfde geldt voor de onderscheidswaarneming van sterkte bij
eenzelfde kleur.
De dieptewaarneming die reeds op 't 12de jaar haar tophoogte
bereikt heeft, als men haar toetst aan eenvoudige proefobjecten,
blijkt nu haar rol in de perfectie te spelen bij het perspectivisch zien
van zeer samengestelde teekenvoorstellingen. Hetzelfde geldt voor
het zien van lengte-, breedte-, grootte- en evenwijdigheids-verschillen en van dyssymmetrieen. Om een voorbeeld uit de psycho technische praktijk hieraan toe te voegen: het zg. „timmermansoog"
d.w.z. de kijk die de aanstaande werkman in de constructieve vakken
(meubelmaker, timmerman, ijzerbewerker) moet bezitten kan gerust
op dien leeftijd worden nagegaan. De elementen waaruit de beoordeelingen van werkstukken, onder dit opzicht bekeken, bestaan
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zijn op dezen leeftijd bij normale jongens ruimschoots aanwezig
en waar het onderzoek slecht uitvalt mag men verwachten dat de
aanleg voor een goeden kijk op die verhoudingen niet aanwezig is.
Verzwijgen mogen wij echter niet dat uitspraken op dezen leeftijd
hoofdzakelijk een cerebraal karakter dragen, als we het zoo noemen
mogen.
Het zijn resultaten van verstandelijk-zintuigelijke elementen
van waameming. Het echte aesthetisch gent dat het zien van iets
gevoeligs, iets evenwichtigs in lijn, maat of massa te weeg brengt
heeft 't kind nog niet. Dat bezorgen hem de latere puberteitsjaren
en de volwassen leeftijd geeft de bekroning.
Voor het zintuig het oor gelds hetzelfde.
Tot het 12de jaar ongeveer neemt volgens nauwkeurige onderzoekers de gehoorscherpte toe, maar de onderscheidswaarneming
der tonen verandert niet meer tusschen het 12-15de jaar. Muzikaliteit echter maakt van af de schooljaren eenige schommelingen
door. Met name tegen het lode jaar is zij duidelijk verminderd,
om dan tegen het 12de, 13de jaar weer snel te stijgen. Eerst tegen
de puberteitsjaren treedt in de gevoeligheid voor het ontroerende
of opwekkende element in de muziek — wat weer wat anders is
als de muzikaliteit.
Ook het hooren van verschillen van geruisch en geruischveranderingen, het schatten van den afstand van de bron van het geluid
zijn — natuurlijk individueel verschillend — maar toch vol ontwikkeld.
De meer organische zintuiggewaarwordingen reuk, smaak, koude,
warmte, druk — gewaarwordingen die tot het primitieve leven behooren, omdat zij bij de instandhouding van den enkeling van 't
levensbegin af een groote rol spelen, zijn reeds vol ontwikkeld in
die voor-puberjaren.
Wij kunnen slechts een overzicht geven van al de zintuigelijke
gewaarwordingen die in 't verrichtingsleven des menschen van
belang zijn. Wij kiezen ook bij voorkeur diegene uit die bij onze
psychotechnische onderzoekingen een voorname rol spelen. Echter
wie de gelegenheid heeft veel kinderen in de voor puberteitsjaren
of nog vroeger te onderzoeken kan zich niet losmaken van den
indruk dat de onderscheidingsgevoeligheid voor kleuren, voor
lengte- en diktematen, voor massale grootten, hetzij met het oog,
hetzij met de hand gemeten, bij kinderen van af het 11 de jaar
minstens even fijn is als bij volwassenen, ja somtijds veel fijner.
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Ik heb dat zelf kunnen constateeren toen ik indertijd een vrij uitvoerig onderzoek instelde naar de onderscheidsgevoeligheid voor
de grootte van ronde voorwerpen die slechts diameterverschillen van
fracties van millimeters opleverden en overigens gelijk in gewicht
waren gemaakt.
Een orgaan van beteekenis voor de beoordeeling van beroepskeuze is de hand. Heeft de kinderhand reeds die volkomen ontwikkeling op den voor puberteitsleeftijd dat wij uit haar gedragingen
de toekomstige handigheid van den volwassene kunnen beoordeelen ?
Van arbeidspsychologisch gezichtspunt begint men tegenwoordig
de menschelijke hand op haar ware plaats in het psychisch en
cultuurleven te plaatsen. Geen wonder; dit subtiele werktuig van
den mensch, dat een ongelooflijke volmaaktheid bezit kan men
slechts beschouwen in verband met het denkend verstand.
De hand is het werktuig van het denkend verstand in zooverre
zij uitvoering geeft aan het werkdoel of werkplan door deze hoogste
instantie gesteld.
Maar de hand is bij die uitvoering zelfstandig werkend orgaan,
heeft eigen regeling, eigen opwekking van de verschillende bewegings-modaliteiten onder contrOle en leiding van het oog, van
spier- en huidgevoel.
Men kan de hand, motorisch en sensorisch beschouwen als 66n
samengesteld zintuig dat in opdracht heeft op eigen wijze, naar
eigen kunnen een verstandelijk gesteld plan te verwerkelijken.
Vandaar dat het begrip „handigheid" waarover wij zoo gaarne
spreken een zoo uiterst samengesteld begrip is. Het is een mengeling
van physieke en psychische eigenschappen.
Men kan een werktuigkundig genie zijn en wonderers van technische samenstelling voor zijn voorstellenden geest roepen en toch
de onhandigheid zelve zijn, als het er op aankomt iets er van met
de hand te realiseeren.
Men kan een meester zijn in het uitvoeren van de subtielste handwerken en toch alle geestelijk contrOle of scheppingsvermogen missen.
Ook het in teekening brengen van de moeilijkste technische
verhoudingen, hetwelk wijst op een bijzondere gave van globaal
overzien van een uit honderd onderverbindingen opgebouwd geheel,
kan gepaard gaan met volkomen onhandigheid van iets te maken
of te veranderen.
Hoe staat het nu met de voorspelling daaromtrent bij onzen
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halfwassen knaap ? Hierbij moeten wij het physio-physische, van
het zuiver psychische scheiden.
Het physiologisch functioneerende werktuig staat op dien leeftijd
reeds op een ontwikkelingsperiode, zoo, dat wij kunnen voorzeggen
wat het in de toekomst zal zijn, doch wat het psychische betreft, daar
kan ons het verdere leven nog veel verrassingen geven in positieven
of negatieven zin.
Het gaat hier n.l. om het hoogere concreet technische denken,
de vindingrijkheid, het scheppende combineeren van nieuwe verbindingen.
Nu moge het waar zijn dat dit alles reeds in dien vOOrpuberteitsleeftijd in kiem aanwezig is, toch valt het niet te betwijfelen of het
wordt pas ontwikkeld ja, bij sommige individuen gewekt en zeker
bij alien verfijnd door het kennismaken met veel toestellen, door
veel zien, veel teekenen en door studie van meet- en wiskunde.
Het is dus op speciale scholen dat deze hoogere begaafdheden tot
rijping komen. D air bestaat pas de gelegenheid veel te zien en te
onderzoeken, daar kunnen bijzondere technische talenten gewekt
worden die iemand tot een begaafde bestempelen hetwelk bestaat in
het doen van nieuwe werktuigkundige vondsten, het aanbrengen van
mechanische vereenvoudigingen, het geven van praktische oplossingen bij ingewikkelde en omslachtige inrichtingen. Ook de zoo geroemde „werktuigkundige kijk" op de dingen: de gave van allerlei
technische mogelijkheden te overzien en onmiddellijk te ontdekken
wat aan een toestel hapert of onpraktisch is ingericht — deze aanleg
wordt pas manifest en vindt pas voedsel als de bezitter met zooveel
mogelijk werktuigkundige combinaties in kennis komt.
Op onze laboratoria kunnen wij daarom op dezen leeftijd wel zeggen
wat de hand als functioneel en physisch en contrOle-orgaan waard
is; maar wat zij ten slotte zal worden als zij samenarbeidt met een
wordend hooger technisch intellect, vermogen wij niet te voorspellen.
Het beginpunt der geschiktheid kunnen wij vaststellen, het eindpunt slechts vermoeden.
Voor ons is 't eerste noodige de onmisbare primordiale hoedanigheden, die den grond, het fundament vormen voor den aanleg voor
dit of geen beroep te kennen en daarvoor is deze leeftijd bij uitstek
geschikt.
Welke primordiale vragen komen dan naar voren als wij b y, gaan
beoordeelen of een jongen geschiktheid heeft voor een eenvoudig
constructievak: timmerman, meubelmaker, smid, metaalbewerker ?
36

Vooreerst beoordeelen wij dan aan de hand van zorgvuldig gekozen test's de samenwerking en overeenstemming tusschen schattend oog en uitvoerende hand. Deze samenwerking is ir eene die
door oefening verhoogd kan worden maar voor het allergrootste
deel aangeboren moet zijn. Zij omvat zoowel het schatten met
het oog van grootten, afstanden, diepten, vormen, i.e.w. het fijn
stereognostisch zien. Over dit alles beschikt de jongen die bij zich
zelve werktuigkundigen aanleg bespeurt. Hij heeft het reeds bij zijn
liefhebberijknutselen toegepast. Hij moet er nu blijk van geven
bij onze test's: werkstukjes, waarin wij allerhande eischen neergelegd
hebben, die een goede oog- en handovereenstemming vragen. De
sneiheid, de nauwkeurigheid waarmede de opdracht uitgevoerd
wordt, en waaromtrent wij een groot aantal gegevens in getal en
maat uitgedrukt — ontleend aan andere jongens in dezelfde omstandigheden opgenomen bezitten, geeft ons dan een inzicht in
den aanleg bij den nieuweling.
Op dezelfde wijze, en wederom aan eenvoudige toestellen beoordeelen wij dan het begrip voor technische verhoudingen; zoo ook het
voorstellen en aanvullen van dingen in de ruimte: het lezen en begrijpen van teekeningen, van doorsneden en het beredeneeren van
werktuigkundige combinaties, ontleend aan de dagelijksche omgeving, tenslotte het uitvoeren van eenvoudige opdrachten waarvoor
eerst overleggen, plan maken vereischt wordt.
Bij al die onderzoekingen worden meerdere test's gegeven, die
opklimmend in moeilijkheid zijn, ten einde de middelmatige en de
goeden en de zeer goeden on der de onderzochten to kunnen schiften.
Deze eisch moet trouwens bij al onze psychotechnische vragen,
hetzij schriftelijk of instrumentaal gedaan, gesteld worden.
Dan komen de afzonderlijke functies qualitatief ter beoordeeling. Hoe geschiedt de handbeweging die een bepaald doel beoogt ?
vloeiend, gemakkelijk, soepel d.w.z. handig in engeren zin, waarmee
we bedoelen dat de samenwerking der spieren en spiergroepen
niet hortend, onbeheerscht verloopt, maar de handeling een logischen
harmonischen indruk maakt. Tenslotte gaan wij na de fijnere tastgevoelens, die kleine verschillen in lengte, breedte, gladheid of massa
moeten beoordeelen.
't Spreekt van zelf dat wij groeptest's en afzonderlijke test's
hebben. Onderzoeken wij iemand op constructieve vakken, dan
zijn er enkele grond-test's, gemeenschappelijk voor alien, maar,
daarvan afgesplitst, zijn er nog andere die slechts voor de afzonder37

lijke vakken gelden. De meubelmaker moet b.v. in 't bijzonder
nagegaan worden op datgene wat we reeds zoo vaak hier noemden
„het timmermansoog", dat de gave omvat om ook zonder maatstok
op het bloote oog lijn-, vlakte- of diepteverhoudingen - behoorlijk
to kunnen schatten.
Wie een blik wil werpen in de groepen, die beroep doen op enkele
gemeenschappelijke grond-test's naast de specieele, die gebonden
zijn aan de afzonderlijke leden van de groep — zie het onderstaand
lijstje eens in, waar enkele beroepen, die op een algemeen psychotechnisch laboratorium ter beoordeeling komen, zijn samengevoegd.
Ruw constructief vak (ambacht): smid, timmerman, metselaar,
A.
loodgieter, blikwerker, — met al of niet kennis van teekeningen
lezen.
Fijner constructief vak met kennis van teekeningen lezen:
B.
meubelmaker, fijne houtbewerker, ijzerbewerker, steenhouwer,
modelleur.
Gewoon technisch yak: bankwerker, monteur, electricien,
C.
friseur, borstelmaker, leerwerker, boekbinder, schoenmaker.
Fijner technisch yak: instrumentmakre, horlogemaker, opticus,
D.
tandtechnicus, fijn leerwerker.
Eenvoudige versieringskunst, schilder, decorateur, penseelE.
schrijver, behanger, stucadoor.
Hoogere versieringskunst: goud-zilversmid, graveur, ciseleur,
F.
phototypist, chemigraaf, lakwerker, steendrukker, fijne boekbinder.
Kleedingvakken: kleermaker, costuumnaaister, hoedenvak, borG.
duurster, corsettenmaakster, handwerken, bloemenwerkster.
Bedieningsvakken: magazijn, winkel, kellner, huisknecht,
H.
dienstmeisje, kindermeisje, portier.
Kantoor- en handelsvakken:
I.
a. met omgang publiek, verkooper, loketambtenaar, reiziger.
b. zonder omgang met publiek: magazijn-kantoorbediende,
boekhouder, correspondent.
Tuinarbeid, boerenbedrijf, landwerk.
K.
Levensmiddelenbedrijf: slager, brood- en banketbakker, kok.
L.
M. Vervoersberoepen met gevaren verbonden: locomotiefmachifist, stuurman, chauffeur, autobusbestuurder, trambestuurder,
kapitein veerboot.
Andere beroepen met speciale eischen of die incidenteel worden
N.
gevraagd, wever, machinezetter, handzetter, telefoniste enz. enz.
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Deze laatsten worden in studie genomen als psychotechnisch
onderzoek daarvan noodig blijkt.
Dit samenbrengen in groepen heeft nog een ander voordeel voor
ons. Het komt voor dat of de beroepsraadgever of de jongen zeif
met de mededeeling bij ons komt dat hij in een of ander technisch
vak wil gaan. De beroepsraadgever vindt dan bij den jongen geen
aanwijzing voor een bepaald technisch yak. In zoo'n geval wordt de
aspirant op algemeene test's van die groep onderzocht en daarna
worden enkele test's van een speciaal vak er uitgegrepen en aldus
de speciaal technische richting nagevorscht.
Een groote moeilijkheid is altijd het beoordeelen der geschiktheid voor beroepen waarin „toekomst" zit, van waaruit opgeklommen,
kon worden tot andere hoogten, die weer andere bekwaamheden,
vaak uit een geheel ander geestelijk en psycho-physisch gebied
vereischen. Heel gewoon is dit b.v. bij den bankwerker, die naderhand
opklimt tot monteur en hooger; daarin voorzien sommige onzer
groeps- en speciale test's wel. Daaronder zijn er wel die eigenschappen van een hooger gehalte in aanleg kunnen onderzoeken.
Maar b.v. bij het lastig omschrijfbare vak van kantoor- of handelsbediende is het bijzonder moeilijk. Wat hier al voor mogelijkheden
in schuilen is onberekenbaar. De toekomstige bedrijfsleider van
een millioenen-firma, een aanstaand onderdirecteur, of de in- of verkooper van een grout onderneming met evenveel zaken- als menschenkennis, de fijne kenner van den goederenmarkt met zijn behoeften
of overvloed — dit alles heeft hij, die als eenvoudige kantoor- of
handelsbediende begint, in zijn tasch — evenals de soldaat van
Napoleon den maarschalkstaf in zijn ransel. Amerika geeft ons
daarvan honderde voorbeelden.
Deze buitengewone uitwassen van 't alledaagsche behoeven wij
niet to beoordeelen bij den beginneling. Dit zijn begaafdheden,
die pas gewekt en gekweekt worden in het voile bedrijfsleven;
zoo'n gelukkige bezitter valt wel spoedig in 't oog. En toch
zou technisch het psychol. onderzoek, zelfs op modeste wijze.
uitgevoerd, zijn goeden naam niet verdienen indien er zelfs op
den door ons bedoelden leeftijd, bij het zien der praestaties van
sommige jongens en meisjes niet iets opviel, dat ons doet zeggen:
in dezen jongen schuilt meer dan hij voorloopig zoekt. En de gewone
uitspraak dat „de jongen het ver zal brengen" heeft meer waarde
als zij gedaan wordt na een dusdanig modern onderzoek dan
vroeger op het gezicht en op enkele staaltjes van arbeids39

of denkprestatie. En hoe vaak had men 't zelfs toen nog bij het
goede eind !
Misschien vraagt een lezer, hoe weten wij of een test inderdaad
bruikbaar is, d.w.z. de eigenschappen, die wij voor de behoorlijke
uitoefening van het beroep noodzakelijk achten, inderdaad wakker
roept. Daarnaar te zoeken is natuurlijk het vexirwerk voor de ingebruikname van zulk een test. Nu bestaan daarvoor verschillende
methoden.
De eenvoudigste, die het gezonde verstand ons dicteert is: de test
waarover 't gaat aan te leggen bij beoefenaren in het vak, die als
zeer deskundig bekend staan. Hoe groot is 't percentage van de
zulken die den test goed uitvoert ? Gaan wij nu verder en leggen
wij hem aan bij anderen die bekend staan als minder bekwaam, dus
de gulden middenmaat voorstellen onder de bedrijfsbeoefenaren.
Tenslotte bij de beslist zwakkere broeders. Al deze categorieen geven
ons dan een percentage, waaruit we de waarde van onze test kunnen
afleiden. Wij kunnen dan in een % cijfer weergeven de wijze waarop
de test is uitgevoerd door die bepaalde personen. Hebben wij nu
b.v. een test ontworpen waarop de bekwamen en onbekwamen met
gelijk numerieke uitkomst reageeren, dan deugt deze niet. Leeren
onze uitkomsten dan dat van de bekwamen 90 % de opdracht juist
uitvoeren, van de middelmatige 60 % en van de slechte 40 % 0/ dan
zegt ons dat iets over de groepswaarde van den test, niet omtrent
de waarde voor de enkelingen.
Juister is natuurlijk dat wij onzen test soepeler maken, d.w.z.
meer aanpasbaar aan verschillende hoogte van persoonlijke begaafdheid. We kunnen er dan een graadmeter van maken waarop, in plaats
van vage en subjectieve onderscheidingen van „goed" „beter" of
„best" numerieke waarden worden verschaft. We noteeren dan de
cijfers die de jonge aspirant haalt en schatten aan deze getallen
de grootte van zijn aanleg. Daarvoor is dan noodig of dat onze test
is samengesteld uit verschillende opgaven die opklimmende en liefst
met gelijke trappen opklimmende moeilijkheden behelzen; of dat
hij zoo is ingericht — en dat zal mogelijk zijn b.v. bij instrumentale test's — dat de uitkomsten in cijfers uit te drukken zijn.
Men begrijpt dat de methode der percenten er eene is die berust
op het „alles-of-niets"-beginsel, terwijl de tweede in geleidelijk in elkaar overgaande cijfers de begaafdheid van den onderzochte
in een of andere praestatie uitdrukt. Bij deze laatste methode bestaat
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dan natuurlijk nog de noodzakelijkheid proefondervindelijk te
bepalen welke cijferhoogte de jongen moet halen om te kunnen voorspellen, dat hij naderhand een goed leerling zal zijn. Wij vergelijken
daartoe de gegevens, met onze test's verkregen, bij den jongen voor
hij zijn vakstudie begint met de ervaringen b.v. op ambachtsscholen
of fabriekswerkplaatsen met dezelfde jongens eenige jaren later
gemaakt. In details kunnen wij over dit zeer tijdroovende en niet
gemakkelijke onderzoek niet ingaan. Maar een toetsing zooals hier in
korte woorden wordt aangeduid is natuurlijk op de eerste plaats noodig
voor wie op den dour psychotechnisch vruchtbaar werken wil.
Een andere op psychotechnisch laboratoria vaak gebruikte methode
om de bruikbaarheid zoowel als de waarde van een ontworpen test
te kennen, is het gebruik maken van correlatieformules. Het procede
is het volgende. Plaats eenige bekende beoefenaren van een bepaald
beroep in een rangorde van bekwaamheid volgens de schatting door
een of meer bevoegde beoordeelaars opgemaakt. Begin met den
bekwaamsten en eindig met de zeer middelmatigen.
Plaats ook dezelfde beoefenaars in een dergelijke rangorde maar nu
volgens de objectieve cijfers op het laboratorium gevonden.
Pas nu bepaalde, z.g. correlatieformules toe die in een cijfer van
—1 tot +1 uitdrukken hoe groot de al- of niet overeenkomst van
deze twee rangreeksen is. De overeenkomst zou -I- 1 zijn indien de
twee rangorden precies klopten. zij zou 0 zijn indien er hoegenaamd
geen overeenstemming was; zij is —1 als er tegenstelling is. Daartusschen liggen waarden van meer of minder overeenstemming.
Wij sparen onze lezers de mathematische bijzonderheden, maar
iedereen begrijpt wel de groote waarde die zulk een mathematische
bewerking voor ons heeft.
Vooreerst leiden wij er uit of of de ontworpen test inderdaad wel
de beroepseigenschappen mobiliseert. Het kan zijn dat hij ze eenvoudig voorbij gaat. We zien dan een zeer lage correlatie-waarde.
Maar de methode leert ons ook of de eigenschappen die gemobiliseerd
worden behooren tot de primordiale van het beroep. Dit blijkt aldus.
Zelden zal de beoordeeling van aanleg getoetst worden aan een enkelen
test; er zullen er verschillende zijn die aangelegd worden. Nu worden
ook van de verkregen gegevens van al die afzonderlijke test's rangreeksen opgemaakt en van deze reeksen wordt telkens de correlatiewaarde met de rangreeks der bevoegde beoordeelaars berekend.
Zoo krijgen ook de test's zelf een waarde en wel t.o. van het ge41

wicht dat aan de met hen verkregen uitkomsten moet toegekend
worden.
Er zijn nl. hoofdtest's en bij-test's. De laatsten geven dan een
geringere correlatie.
Oogenschijnlijk lijkt deze correlatiemethode een zeer eenvoudige
en doeltreffende om onze test's te ijken. Men vergete hierbij echter
niet dat al dat voortreffelijks valt en staat met de betrouwbaarheid
en de deskunde der schatters en samenstellers der rangorde. De
rangreeks moet volkomen vertrouwbaar zijn en hoe moeilijk is dit
niet
Denken wij slechts hoe vaak bijkomstige eigenschappen in het
oog van een beoordeelend hoofd van een talc van dienst den
doorslag geven en dan man tot een uitstekend beoefenaar bestempelen. En hier behoeft nog niet eens een sympathiefactor van de
zijde van den beoordeelaar bij in het spel te zijn. 't Kan ook zijn dat
aan een eigenschap by . een bijzondere voorkeur wordt gegeven, die
toevallig bij een bepaald persoon aanwezig is. Om zooveel mogelijk
al die euvels te ontgaan words de rangschikking dan uitgevoerd
door meerderen, en ook van de uitkomsten deter oordeelvellingen
wederom de correlatie uitgerekend.
Wij zullen andere methodes van ijking van test's onbesproken
laten. Er zijn nog gevallen waar ook de correlatieberekening geen
licht geeft. Voor laboratoria die gevestigd zijn in een volkrijke
omgeving waar de beroepsnieuwelingen gevestigd blijven, is het
altijd mogelijk uit het verder verloop der carriire op te maken in
hoe ver de beoordeeling bij het in dienst treden zich bewaarheidt in
het verdere beroepsleven van den onderzochte.
Wij moeten ten slotte nog eenige woorden wijden aan de beoordeeling der intellectueele eigenschappen — in engeren zin — waaromtrent in de psychotechnische laboratoria door belanghebbenden
zoo vaak vragen gesteld worden. Vooral geldt dat kinderen die op
het punt staan de lagere school te verlaten om een of ander beroep
te kiezen waar het werken met het hoofd tot den voornaamsten
eisch van het beroep behoort.
De vragen, die ons gesteld worden zijn: kan dat meisje of de
jongen gaan studeeren ? Heeft het m.a.w. een studiehoofd. Dat
gebruik van het „studiehoofd" geldt dan een H.B.S. met 3- of 5-jarige
cursus, een middelbaar technische school waar naast praktijk ook
theoretische studie beoefend wordt; geldt de vele vakken waarbij
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studie, examen doen, noodzakelijk is; geldt ten slotte de universiteit.
Onze taak komt dan weer neer op het beoordeelen in hoeverre
het jonge mensch begaafdheden heeft: algemeen verstandelijke,
algemeen harmonisch ontwikkelde of specieele, alleen voor wiskunde,
voor talen of nog specieelere voor teekenen, muziek, belletrie enz.
Ik hoop in deze bladen nog eens afzonderlijk uiteen te kunnen
zetten de wijze waarop ook op deze zeer moeilijke gebieden onderzocht wordt. Ik kan in dit artikel volstaan met de opmerking dat
de wijze, waarop in deze vakken eenige klaarheid verkrijgbaar is
niet aan vaststaande methoden is gebonden. a laat nu de beoordeeling der muzikale en teekentalenten er buiten.
Degenen onder mijn lezers, die zich eenigszins thuis gevoelen
in de leer der test's, weten, dat vertrouwbaar geijkte test's slechts
bestaan tot en met het 15e jaar, ja eigenlijk maar tot het 14de levensjaar. B i n e t—S i m o n, de vaders van het moderne intellecttest
onderzoek, geven test's tot voor het 15e jaar, eigenlijk ook enkele
voor volwassenen, doch men ziet wel in, dat het verstandelijk leven
tegen die jaren zoo rijk en omvangrijk ontwikkeld is, dat de persoonlijkheid van den enkeling zooveel schakeeringen toelaat, dat het
moeilijk is een uniform onderzoekingssysteem daarop toe te passen.
Wat toch is een test — zooals wij die op 't voorbeeld van B i n e t
en nagevolgd door allerhande onderzoekers, kennen ? Een in opdrachten en vragen ingekleede steekproef voor het intellect, door
middel waarvan hier en daar een beroep gedaan wordt op allerhande
intellectueele functies, waaromtrent wij empirisch bij normale kinderen
de ervaring gemaakt hebben, dat zij zich in een bepaald levensjaar,
of levensjaardeel hebben ontwikkeld. Wij drukken hier op 't woord:
„functies". Zoo min mogelijk immers toetsen wij het intellect aan
inhoud, schoolkennis, weten. Niet wat het intellect kent, maar wat
het kan, willen wij achterhalen.
Nu is het duidelijk, dat hoe ouder het kind wordt, hoe rijper het
wordt d.w.z. hoe meer die functies volgroeid zijn en hoe inniger de
afzonderlijke functies met andere versmolten zijn. Gevolg daarvan is
dat het des te moeilijker wordt scheidingen, als zijn het maar onderscheidingen te maken in dat harmonisch werkend geheel en deze
afzonderlijkheden door bepaalde test's tot citing te doen komen.
Als een globaal geheel beantwoordt het intellect onze vraag of
voert onze opdracht uit — en ieder gebied van het geestelijk leven
draagt het hare tot het antwoord bij.
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Het is daarom dat wij op dezen leeftijd afzien van geijkte gro epentest's — maar ons bij ons onderzoek laten leiden door ons psychologisch inzicht in de geestespersoonlijkheid die we voor ons hebben,
in verband met de gegevens die ons omtrent deze verstrekt worden
door de persoon zelve, door ouders en onderwijzers. Vooral de
onderwijzers behooren hierbij meer te geven, dan tot dusverre geschiedt. Een rapport aan de hand van eenige gestelde vragen in
de laatste maanden van het verblijf op de lagere school opgemaakt,
zal wel in de meeste gevallen het eenige zijn, wat het oudere kind
naar het Onderzoekbureau meebrengt. Wil de school in de toekomst
een rol medespelen in de geschiktheidsbeoordeeling voor een beroep,
dan zal meer profijt dienen getrokken te worden van den tijd dat
een kind door een of meer onderwijzers geobserveerd werd. Eigenlijk
behoorde de beroepsraadgever te kunnen beschikken over een goed
en vertrouwbaar verslag van de geestelijke gesteldheid van het kind,
waarin van zelve de karaktereigenschappen ook ter sprake zullen
komen. Maar wil dit werkelijk vruchtbaar geschieden, dan moet
van elk kind aan de hand van een eenvoudig — vooral eenvoudig —
schema aanteekening gehouden worden van wat het kind in verstand
karakter, en omgangsleven heeft te zien gegeven in zijn schooljaren.
Zulke aanteekeningen worden begonnen in het eerste schooljaar,
zij gaan met het kind mede in zijn volgende klassen; verschillende
ervaringen in die jaren zullen zich wijzigen, misschien zullen inzichten van andere onderwijzers er ook een plaats in vinden. Doch
dan kan het niet anders of een beeld, al is 't in grove trekken, wordt
ontworpen van het kinderlijk geestes- en gemoedsleven. Maar eerste
vereischte voor de medewerking der school in deze is dat de onderwijzer deze nieuwe taak met toewijding en met eenige deskunde vervult.
De onderwijzer moet het kind meer in het middelpunt van zijn
belangstelling plaatsen. Het kind leeren en leeren kennen moet zijn
levenstaak zijn — het laatste niet het minste. Want waar de geest
des tijds hoe langer zoo meer er naar streeft om het kind, den knaap,
den jongen volwassene in zijn beroepsleven te helpen, voor te lichten
en te beschermen — daar is eerste vereischte voor de personen en
lichamen die zich daarvoor opwerpen: kennis van de persoonlijkheid die wij voor ons hebben. Dit is de grondslag waarop al onze
bemoeiingen ten behoeve onzer medemenschen staan — of vallen.
Welnu de eerste en niet de minst beteekenende fundamenten
voor die kennis worden voor gelegd op de Lagere school, waar
het kind van alle de overige scholen in zijn leven het langst
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verblijft. En van geen tijdsbestek worden ons minder vertrouwbare
gegevens verstrekt.
Keeren wij nu even terug tot het onderzoek van onzen puberknaap of -meisje, dan kunnen wij de methodiek die wij daarvoor
gebruiken niet beter verduidelijken dan door ze te vergelijken met
het onderzoek dat de medicus instelt bij een patient die met de vraag
tot hem komt ingelicht te worden omtrent zijn gestel, omtrent de
deugdelijkheid zijner organen, omtrent wat hij doen of laten moet
in het belang van zijn gezondheid. Welke organen nu de medicus
onderzoekt, hoe hij zijn onderzoek inricht, hoe ver hij gaat met zijn
onderzoek, dit alles hangt geheel of van den gaandeweg groeienden
indruk dien hij krijgt van zijn patient, tijdens zijn onderhoud met
hem en tijdens de voorloopige uitkomsten. Dit neemt niet weg dat zijn
onderzoek, al gaat het tastender wijze en al verloopt het naar gelang
verschillende gegevens elkaar opvolgen, beheerscht moet zijn door
een deugdelijke en deskundige techniek. Hij moet een verstandige
keuze doen van de middelen waarmee hij onderzoekt, en van de
organen die hij er aan onderwerpt. Hij gaat geen ingewikkeld hartonderzoek doen, als het blijkt dat de gegevens die de patient verschaft geheel buiten dat gebrek omgaan. De wijze van onderzoek
moet daarom eclectisch zijn. Ten slotte is hij als medicus geacht
thuis te zijn in den anatomischen en functioneelen bouw van den
mensch.
Draag nu al deze eischen over op dengene die vragen te beantwoorden krijgt als boven in 't belang van een beroepskeuze. Schrijf
voor medicus psycholoog of psychologisch geschoold medicus.
Kennis van den geestelijken bouw van den mensch, beheersching
van de methodiek van het psychologisch onderzoek, een aanvoelen
van de richting waarin aanvankelijk het onderzoek moet geleid
worden en dan oefening en ervaring omtrent den weg die verder
gevolgd dient te worden — ziedaar de eischen die aan zulk een
onderzoeker mogen worden gesteld.
Nu spreekt het van zelve dat aan zulk een tack een sterk persoonlijk element kleeft. leder psycholoog maakt zich zijn eigen test's
en beschikt over een aantal daarvan ten einde voor al de facetten
van het zoo veelvormige intellectueele leven stof te hebben. Wat
dit laatste betreft is een verschil tusschen den psychotechnicus en
den bovenaangehaalden medicus. De laatste vindt zijn instrumentarium natuurlijk klaar.
De psycholoog heeft ook, in zekeren zin een instrumentarium,
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doch dit heeft slechts formeele waarde; het verzekert hem de gaafheid
en zuiverheid van zijn onderzoek. De inhoud echter van zijn onderzoekmiddel, met of zonder instrumentale hulp, moet hij zich zelf
maken. Daarom zal ieder psycholoog die deze taak van voorlichting
verricht, afgezien van enkele algemeen gangbare en voor de hand
liggende test's — zijn eigen test's moeten ontwerpen en ze aanvullen en verbeteren al naar zijn oefening en ervaring hem dat
leert. Hierbij mag echter niet vergeten worden, dat ook deze test's
weer zoo min mogelijk beroep mogen doen op schoolkennis dus
op inhoud. Het formeele karakter moeten zij blijven behouden
gelijk alle andere test's, waarvan in dit artikel sprake was.
Wanneer wij bier nu bij na uitsluitend spreken van het onderzoek naar het intellect dan spreken wij van het betrekkelijk gemakkelijkst gebied van onderzoek.
Moeilijker en veel moeilijker wordt het als wij ons begeven op
het terrein, dat wij in het algemeen kunnen aanduiden als dat van
het ethische, het dynamische, het algemeen cultureele.
Hoe hooger beroep men kiest, maar ook bij eenvoudige beroepen
hoe ouder men wordt in levensjaren, hoe meer wils-, gevoels-,
energie- en sociale factoren in het spel komen.
En juist in de jaren tusschen en na de puberteit ondergaan vele
deter factoren een nieuwe opleving, een nieuwe orienteering en motiveering. De groote saamversmolten eenheid die men menschelijke
persoonlijkheid noemt ondervindt de stuwkracht van deze drijfveeren meer en anders dan het kind. Em waar we geheel onkundig
zijn in welke levensomstandigheden die persoonlijkheid zal verkeeren — wij zouden de afgezaagde uitdrukking kunnen gebruiken,
welke strijd om het bestaan zij zou te voeren hebben — is het een
moeilijk probleem te voorspellen, wat de aanstaande volwassene ons
te zien zal geven. Ja het lijkt, oppervlakkig beschouwd, ten eenen
male onmogelijk daaromtrent een horoscoop te trekken.
En toch leert het dieper doorgronden der kinderpsyche ons
tegenwoordig meer en meer dat al die stuwende, regelende en aan
onze levensdaden vorm en inhoud gevende psychische elementen,
voor het grootste gedeelte — zelfs de machtige erotische niet uitgezonderd — in kiem reeds aanwezig zijn bij het volgroeide kind.
De kiem ligt echter veel dieper, is veel moeilijker tot activeering te
brengen dan het geval is bij andere zins- en intellectueele eigenschappen.
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Zij moet door geheel andere middelen uit haar verborgenheid
en de openbaarheid gebracht geworden. Want iedereen voelt wel
dat, waar geen eerste beginsel aanwezig is, ook geen groei en
ontwikkeling volgen kunnen.
Cyril B u r t, de Londensche psycholoog, die op dit gebied
als zeer gezaghebbend mag Belden bepleitte op het laatste Internationale congres voor Psychologie te Oxford het groote gewicht
van het onderzoek naar wat hij onder een wel niet geheel juisten maar
toch begrijpelijken verzamelnaam, aanduidde als „Temperamental
qualities7. Hij schrijft Vocational advice, however, is not to be offered
merely after an estimate of the abilities of the child. Temperamental
qualities are equally important. Here, indeed, is yet another vast
and difficult region demanding exploration. Test's of temperament
as yet hardly exist. There are, it is true, several experimental
methods which are sufficiently suggestive to be worth investigation...
Iic zal de opsomming, die hij geeft mijn lezers besparen. Het zij
genoeg, dat wij weten dat aan dit moeilijke hoofdstuk der praktische
psychologie met ijver wordt gewerkt — met ijver en met succes.
Wij zijn sinds Bur t dit schreef weer twee jaar verder.
En, al mogen onmisbaar zijn de mededeelingen en waarnemingen van verstandige ouders, leermeesters, patroons der halfwassen knapen en meisjes — al moge de man die een advies te
geven heeft als 't mogelijk is in staat gesteld worden moeilijke gevallen zelf waar te nemen — toch zal ontwijfelbaar eenmaal de tijd
komen, dat we, naast die gegevens, ook aan de hand van een analoge
methodiek, objectief van karakter, als bij het onderzoek van andere
eigenschappen het geval is, deze voor het leven gewichtige elementen
onderzoeken. Voor twijfelaars aan het kunnen der psychologisch
onderzoekingen ook op dit gebied moge dit een bemoediging zijn.
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LITERAIRE KINDERSTUDIEN
DOOR F. J. VAN DER MOLEN.

V. HERMAN EN GRACCHUS.
Op een mooien zomerschen dag in het begin dezer eeuw hadden
de heeren Herman Stahmer, geboren in 1896, en Gracchus Ohlenfleth — jawel, zoo heette hij, en geboren was hij een paar jaren
eerder — hadden dus de heeren Herman en Gracchus het buitengewoon druk.
Ze waren begonnen met hun militairen dienstplicht te vervullen.
Daarbij was den vigiarigen Herman zonder aanstelling, zonder
afspraak, zoo volgens de wet der natuur, de rol van officier, den
bijna zevenjarigen Gracchus die van soldaat ten deel gevallen.
Hun uitrusting was maar onvolkomen. Ze bestond enkel uit een
ulanenhelm, die aan Herman behoorde; maar ze was voldoende
om Herman geheel en Gracchus ten minste gedeeltelijk met soldateske gevoelens te vervullen.
Het exerceeren viel niet heelemaal tot tevredenheid van den
kommandant uit. De soldaat Ohlenfleth sloeg op verscheidene
kommando's geen acht, omdat hij juist aan iets anders bezig was
te denken.
„Glachus !" riep de officier (want met de „gr" had hij nog eenige
moeite); „ik heb toch gezegd, je zou „over geweer" doen !" en
stampte krachtig met den voet op den grond.
Toen deed Gracchus werkelijk ook kalm en zwijgend het geweer
over, als wou hij zeggen: dat kan ik immers altijd nog doen.
Omtrent rechts en links had Gracchus nog een onzekere
meening, en hij zou zich daarover dan ook wel dikwijls een uitbrander op den hals hebben gehaald, indien zijn chef zelf daaromtrent
slechts een meer gevestigde meening had gehad. Want als men het
zelf niet zeker genoeg weet, heeft men niet veel in te brengen: het
autoritair overwicht is men dan kwijt.
Toen de prestaties van den soldaat Ohlenfleth meer en meer te
wenschen overlieten, verklaarde hij de exercitie voor geeindigd,
omdat hij er geen lust meer in had, en zijn chef verklaarde zich
er gaarne mee accoord, daar de plaats, waar zij exerceerden, gelegenheid te over bood om iets anders uit te voeren.
Die plek was namelijk een bouwterrein ! Bovendien was het
Zondag en het terrein dus veriaten ! Op zes of zeven plaatsen tegelijk
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werden nieuwe blokken huizen gezet, die alle in verschillende
phasen van ontwikkeling waren. Bij het eene stonden alleen de
muren; maar het geraamte bood de heerlijkste gelegenheid tot
klauteren aan, waarvan de jongeheer Stahmer tot aan de uiterste
mogelijkheid profiteerde.
Jammer, dat hij niet hooger kon.
„Zeg, kom gauw hier ! 't Is hier fijn !” riep hij zijn vriendje toe,
die dan ook op zijn dooie gemak den tocht naar boven begon.
Maar reeds op de eerste verdieping bleef hij staan en keek naar het
binnenste van het bouwwerk. Die holle, doode ruimten zagen er
toch zoo gek uit. En zoo klein ! Moesten dat nu kamers verbeelden ?
Intusschen was Herman alweer tot de eerste verdieping omlaag
geklauterd. Blijkbaar hield hij het nu voor een eerezaak, het einde
van den weg niet op de gewone manier of te leggen, maar van den
steiger der eerste verdieping naar beneden op een zandhoop te
springen. Dat lukte hem prachtig, en nu daagde hij Gracchus
uit, hetzelfde te doen. Gracchus hield zijn hoofd op zij en stak uit
oude gewoonte den duim in den mond. Dit waren bij hem de
uiterlijke kenteekenen van diep nadenken. Hij zag blijkbaar de
onvermijdelijke noodzakelijkheid van den sprong niet in. Maar daar
zijn vriendje het verlangde, sprong ook hij en kwam eveneens behouden beneden aan.
Zoo stonden zij dus op het zand, en zand is een goed ding, vooral
als het gezeefd is. Naast den zandhoop stond een groote, schuins
geplaatste zeef, waarop de werklieden gewoon waren, zooals onze
Dioskuren dikwijls gezien hadden, met groote schoppen het zand
te werpen, zoodat het door de gaten van de zeef viel en de steenen
terugrolden. zij hadden scherp toegekeken, de handen op den rug
en den mond open.
Nu sleepten zij dus een groote schop aan. Daar echter de schop
meer met hen speelde dan zij met de schop, lieten zij haar weldra
liggen en bedienden zich van hun aangeboren schopjes. Dat langzamerhand het zand en de steenen meer door dan uit elkaar geraakten,
mogen wij hun niet kwalijk nemen. Als men in aanmerking neemt,
dat zij voor hun werk geen betaling vroegen, was het boven alien
lof verheven.
Toen zij de door de arbeiders geschifte zand- en steenhoopen
weer voldoende vermengd hadden, gingen zij naar een ander blok
kijken, waar reeds met den bouw van het binnenwerk begonnen
was. Hier waren al vloeren gelegd, de zolders gestucadoord en deuren
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en vensters ingezet en geschilderd. Dat de witgeverfde deuren het
potloodje van meneer Ohlenfleth uittartten, spreekt vanzelf. Beurt
om beurt voorzagen de beide jonge lieden de deuren met wat men
later „de kunst van het kind" noemde. Toch toonde zich daarbij
de oudste verreweg de meerdere. Herman teekende zijn menschen
in profiel nog met twee oogen en zonder hals; de armen kwamen
uit de buurt van de ribben; de vingers zaten zonder overgang aan
den arm, enz.; ook waren zijn figuren volkomen doorzichtig en lieten
alles wat zij hadden tegelijkertijd zien.
De teekeningen van Gracchus naderden reeds veel meer de
natuur; zij hadden in profiel maar den oog en een oor; de armen
waren aan de schouders ingezet, bestonden uit twee lijnen en eindigden in wezenlijke handen. ja, men zag zelfs het haar, in polkafrisuur, slechts in zoo verre als het niet met den cylinderhoed was
bedekt; den cylinder droegen echter al zijn figuren.
Nadat zij alle deuren en vensterbanken zoo ver versierd hadden
als hun armen konden reiken, en zij daarmee hun plicht op deze
plek vervuld hadden, betraden zij een vertrek, waar zij een kachel
vonden. Bij een kachel behoort vuur, dat is duidelijk, ook als ze
nog niet bij een schoorsteen is aangesloten. zij sleepten dus spaanders,
hout en papier aan, en Gracchus, die in zijn zak letterlijk alles had,
dus ook lucifers, die hij bij een kort geleden ondernomen maar
jammerlijk mislukte rookproef noodig had gehad, ontstak het eerste
gastvrije vuur in dit ongastvrije oord.
Het brandde schitterend; daar echter de rook, zooals gezegd,
geen uitgang had, verspreidde hij zich weldra in het vertrek, en
de heeren vonden het wenschelijk, zich terug te trekken. Het vuur
richtte verder geen schade aan dan dat de rook het werk van den
stucadoor en den verver met een minder gewenschte roetlaag overtrok; maar ook dit gevolg had geen van beiden zoo bedoeld.
Ilc weet wel, dat het tegenwoordig minder gebruikelijk is, een
paar kinderen voor argeloos te laten doorgaan en dat men met
boosaardige deugnieten meer succes heeft; maar ter wille daarvan
kan ik mijn beide helden niet omgieten; zij zijn nu eenmaal zoo,
dat zij bij hun doen niet door plaagzucht, maar enkel door de onbevangenste, onbeperktste vreugde in het spel worden geleid.
Deze vreugde in genot ontaardde weliswaar soms in jacht naar
genot, bij voorbeeld wanneer zij zooals nu op de gedachte kwamen,
zelf een huffs te bouwen. Jongen, ja, dat was een idee I Steenen
waren er genoeg; die behoefden alleen van de hoogopgestapelde
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hoopen naar beneden te worden gestooten. Ze begonnen dus de
baksteenen ordelijk tot muren op te stapelen. Maar dat was immers
geen cent waard ! Dat werd toch geen muur ! Wie voor de eeuwigheid
bouwen wil, die moet toch de steenen met kalk op elkaar voegen I
Je moest ze op elkaar laten kleven, dat ze niet meer van elkaar konden
glijden. En dan sprak nog een ander, een meer psychisch motief,
ook mee. De kalk had iets weeks, iets lenigs — kiets ! smeten de
metselaars haar met hun troffel op den steen; dat was prachtig;
met kalk kon je morsen net als met klei en met slijk, en waar twee
jongens elkaar in den modder vinden, daar begrijpen ze elkaar
dadelijk.
Een emmer met wat kalk hadden ze op een steiger zien staan;
een troffel lag daar ook bij — gauw naar boven en ze halen ! Er
was niet veel kalk meer in; anders hadden ze den zwaren emmer niet
kunnen hanteeren; maar nu trokken ze hem met groote inspanning
de ladder af. Dat daarbij hun zondagsche pakjes herhaaldelijk met
den emmer in innige aanraking kwamen, was jammer, maar onvermijdelijk. Nu ving dus pas het echte bouwen aan. Gracchus
nam het werk van den opperman op zich, hij droeg steenen aan.
Maar niet eenvoudigweg met de handen; dat zou niet vakkundig
zijn geweest. Neen, hij stapelde twintig steenen op een plank en
wou ze toen op den schouder nemen.
De steenen wilden echter niet, en hij zag in, dat het een beetje
veel was en dat twee op het oogenblik ook voldoende waren.
Herman knielde met zijn mooi wit-en-blauw marinepakje op
den uit geologisch oogpunt zeer veelsoortigen grond en deed
met fanatieken ijver „klets ! klets !" en streek volgens de regelen
der kunst met den troffel de uitpuilende kalk van de voegen.
Daarna wou Gracchus ook eens „klets ! klets !" doen. Herman
vond dat billijk en droeg op zijn beurt de steenen; maar steeds drie
tegelijk, ofschoon hij bijna twee jaren jonger was. Zijn vader had
hem eens gezegd: „Je bent een flinke vent !" en sedert begreep hij,
dat hij een naam had op te houden.
„Glachus, je bouwt heelemaal scheef!" riep Herman plotseling.
Dat kon Gracchus niet ontkennen; maar hij stelde er ook geen
belang meer in. Hij had allang weer een nieuw idee gekregen.
„Zeg, weet je wat we nu eens willen ?"
„Nou ?"
„We willen kalk maken."
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Herman sprong van verrukking in een kring rond en riep: „O
ja! vooruit ! dat is lollig ! fijn, fijn !"
Kalk blusschen ! Dat hadden zij al eens gezien, en het was prachtig
geweest !
zij liepen naar de kalkgroeve. Naast den kuil stond een groote
vierkante kist. In den eenen wand daarvan beyond zich een met een
schuifdeurtje gesloten opening, waardoor de gebluschte kalk in
den kuil kon worden gelaten. Brokken kalksteen lagen nog in de kist;
ook de slang was voor 't grijpen. En het houweel voor het omroeren lag niet veraf; ze konden dus dadelijk beginnen.
Gracchus draaide de kraan van de slang open, en Herman roerde,
roerde met den ijver van een werkman in die goeie dagen, toen
per uur nog niet acht mark, maar slechts tachtig pfennig verdiend
werd. De damp sloeg omhoog. Gracchus stond er bij, den duim in
den mond, en verbaasde zich over het wonder, dat uit water vuur
kwam, en kon het maar niet begrijpen.
Toen Herman niet meer kon, moest Gracchus roeren. Maar
Gracchus was blijkbaar geen al te handige werkman; hij sloeg zoo
ongelukkig in de melkachtige massa om, dat een aanzienlijk kwantum
over den rand van de kist wipte en over Herman's broek spatte.
Herman sloeg daar verder geen acht op, ten eerste, omdat het
niet in zijn aard lag, zich met kleinigheden op te houden, ten tweede,
omdat hij een heel lieve moeder had, ten derde, omdat hij wist,
dat zij nooit iets verklikte, en ten vierde, omdat zijn vader op reis was.
Toen de beide jongens den volgenden dag zonder van den prins
eenig kwaad te weten het terrein hunner werkzaamheid weer betraden, vestigde een man die bezig was, kalk te blusschen, zijn blikken
op hen en stapte toen op hen af.
,,Zeg ereis," zei hij, „ben jullie bier gisteren aan den gang geweest ?'
„Ja!" antwoordde Herman met vrijmoedige bescheidenheid,
maar toch met trots in zijn stralende oogen.
„Zoo. Nou, trekt dan je broek maar eens even af, dan krijg jullie
allebei wat."
De beide helden stonden onbevreesd. Herman echter zei:
„Dat moest je eens doen ! Dan krijg je van mijn vader."
„Zoo ?" De man kon zijn lachen niet inhouden. „Nou, maakt
dan maar, dat je wegkomt, aartsdeugnieten die je bent."
En meteen gaf hij elk een goedaardig tikje tegen den broek en
dreef ze weg.
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zij hadden zeker meer waardeering voor hun vrijwilligen zondagsarbeid verwacht, maar mochten toch van geluk spreken, dat zij
niet den baas van het werk, maar een ander hadden aangetroffen,
die klaarblijkelijk wist, dat jongens jongens zijn en jongensstreken
uithalen.
OTTO ERNST,
Hermannsland.
OPMERKINGEN OVER SPEL EN NAB OOTSING.
Kinderen zijn kinderen, en spelen is voor hen noodig als brood.
Wie daaraan gedachtig blijft en zich niet schaamt, den tijd in zijn
herinnering terug te roepen, dat hijzelf nog in zijn kinderschoenen
stond, bespaart zich allicht veel ongemotiveerde ergernis.
Niet voor niets neemt de jeugd, het tijdperk van lichamelijken
en geestelijken groei, in ruimen omvang genomen het derde deel
van den gemiddelden menschelijken levensduur in beslag. Zooveel
jaren behoeven inderdaad onze psychische en physische functies
om tot de ontwikkeling te komen, die voor den komenden levensstrijd van hen gevergd wordt.
En het universeele middel om ze tot die ontwikkeling te brengen,
is het spel. Het spel is de beste voorbereiding tot het ernstige Leven.
Bij de geboorte zijn tal van overgeerfde functies reeds wachtende
op ontwikkeling om haar taak naar behooren te vervullen. Het spel
bezorgt ze die. Door persoonlijke ervaring en door overneming
van waargenomen bewegingen en geluiden kan het kind zich vervolgens een rijkdom van vormingsmateriaal verschaffen. En weer
helpt het spel daarbij ijverig mee.
Maar voor dat alles is natuurlijk veel tijd noodig. Hoe hooger
een menschenras of dierengroep staat, hoe langer noodwendig haar
jeugd, haar speel- en leertijd, moet zijn. Hoe snel in vergelijking
met den mensch verloopt de jeugd bij het dier. Veel tijd behoeft
het jonge dier niet, om zich in het bezit te stellen van dezelfde
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, waarover ook zijn voorgeslacht beschikt.
Geheel anders bij den mensch. En kon het kind alleen uit overerving en persoonlijke ervaring putten, zijn jeugd-tijdperk zou
waarschijnlijk zelfs niet eens voldoende zijn om op te stij gen tot
de geestelijke hoogte, waarop zijn vader en moeder staan. Een derde
in den bond komt gelukkig krachtig meehelpen. Dat is het voorbeeld
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van anderen. De ervaringen van anderen, niet de in de soort vastgelegde en daarna over te erven ervaringen, maar de voortdurend
in de omgeving waar te nemen en inderdaad met groote belangstelling
waargenomen handelingen van anderen !
Daaruit, door nabootsing, valt voor het kind veel te leeren en wil
het gaarne leeren. Het bootst gaarne na, het neemt gaarne van
anderen over. Nabootsen beteekent zelf te doen wat men anderen
te voren zag doen, — bewegingen uit te voeren, waarvan het resultaat
gelijkt op de waargenomen prikkels of er op tracht te gelijken.
Bij het kind nu bestaat de neiging om te reproduceeren, wat het
aan anderen heeft waargenomen, in buitengewoon sterke mate.
Zoo sterk, dat vele psychologen niet aarzelen, van een nabootsingsinstinct te spreken.
G r o o s, wiens inzichten over het spel overigens gaarne als
gezaghebbend aanvaard worden, doet dat niet. Voor hem is de
nabootsing als resultaat op te vatten van het streven, dat elke voorstelling heeft, zich om te zetten in een handeling. Clap al-6de
erkent wel de aanwezigheid van die kracht, maar acht ze niet voldoende om de neiging te verklaren, de beweging zoo lang te herhalen, tot ze gelijkt op het voorbeeld. Hij meent daarom in het
nabootsingsproces tevens een instinctieven factor te moeten zoeken.
Het eerst, reeds zeer vroeg, neemt men aan het kind de zelfnabootsingen waar. Eenmaal ingeleide geluiden en bewegingen
herhaalt het tal van keeren. Dat zijn eerst zuiver automatische
bewegingen. Maar weldra breekt de tijd aan, dat het kind de zelf
gemaakte geluiden en bewegingen opmerkt en ze imiteert.
Toch schijnt dit niet de eenige weg te zijn, waarlangs het kind
allengs gevoerd wordt tot het imiteeren van anderen. Stern legt
er zeer den nadruk op, dat er een aangeboren zucht tot nabootsing
ook moet bestaan, want herhaaldelijk zijn bij het zeer jeugdige kind
nagebootste bewegingen waargenomen, die het onmogelijk aan
zichzelf had kunnen waarnemen, b.v. het openen van den mond,
wanneer het iemand zag drinken, het toespitsen van de lippen,
het afwisselende sluiten en openen van de oogen, wanneer het
datzelfde zag doen. Natuurlijk waren dat voor het kind geen vreemde
bewegingen, maar van een optische waarneming aan zichzelf, zooals
bij zijn handbewegingen het geval is, kon toch nog geen
sprake zijn.
Op grond daarvan besluit ook S tern tot het bestaan van instinctieve nabootsingen, wat hij zeer van belang acht, omdat in
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den regel zoo gaarne van nabootsing als tegenstelling van overerving wordt gesproken.
Wellicht wijst het aanstekelijke van sommige bewegingen, zooals
die van het geeuwen, eveneens in die richting.
Kirkpatrick noemt deze instinctieve nabootsingen onwillekeurige nabootsingen en wijst er op, dat ze weliswaar in het eerste
levensjaar het meest optreden, om daarna op den achtergrond te
geraken, maar dat ze nooit geheel verdwijnen. Ook hij acht het
waarschijnlijk, dat het aanstekelijke van goede en slechte luimen,
van lafheid en durf en van zooveel andere psychische verschijnselen,
op onwillekeurige nabootsing berust. Zoodra eenige kinderen samen
zijn en vooral samen spelen, influenceert onmiddellijk de een op
den ander. Iedere onderwijzer of leeraar weet trouwens bij ervaring,
hoe licht zijn eigen toevallige gemoedsgesteldheid de klasse dadelijk
bij den aanvang van de les km beinvioeden.
Zoo wordt het kind, en door zijn zelfnabootsingen, en door de
instinctieve nabootsingen, voorbereid tot de kunst van imiteering,
waarin het weldra een groote vaardigheid verkrijgt.
Evenwel mag niet elke beweging, op het voorbeeld van anderen
uitgevoerd, als een imitatie worden opgevat. Wanneer een hongerig
kind op het zien van anderen, die aan tafel zitten te eten, hun voorbeeld volgt, is dit Been nabootsing. Wel natuurlijk, wanneer het
tracht te eten op een wijze, zooals het anderen ziet doen, of wanneer
het op hun voorbeeld iets eet, dat het anders niet lust en steeds
heeft geweigerd.
Bij de imitatieve processen zijn vooral twee typen te onderscheiden,
die wij als onmiddellijke en middellijke nabootsingen kunnen
aanduiden.
Het meest in aantal zijn de onmiddellijke, waarbij de imitatie
dadelijk na de waarneming geschiedt. De middellijke zijn minder
in het oog vallend, maar daarom niet minder belangrijk. ze treden
eerst later in, de waarnemingen worden niet dadelijk in nabootsingen omgezet, maar wachten hun tijd af. Vooral geldt dat van
indrukken, die herhaaldelijk zijn opgedaan. De achtergelaten sporen
hoopen zich op, tot ze de kracht hebben gekregen, in motorische
banen over te gaan. De uiting van geluiden, het volbrengen van
handelingen, is in die gevallen de slotsom van een langdurig leerproces.
In de ontwikkeling van het kind mogen zulke in het verborgen
afloopende processen van veel belang worden geacht. Wezenlijke
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vormingswaarde schuilt veel meer in het verzamelen van indrukken
die ten slotte in eenigerlei vorm teruggegeven worden, dan in het
vlijtige nadoen van wat opzettelijk werd voorgedaan.
En nu ten slotte een enkele opmerking over het verschil in de
keuze van nabootsingsobjecten bij jongens en meisjes. Waarom
speelt een jongen soldaatje, koetsier, bakker, metselaar, en een
meisje huismoedertje, keukenmeid, schooljuffrouw. Terwijl toch
de voorbeelden, die daarbij gelmiteerd worden, zich alle gelijkelijk
aan jongens- en meisjesoogen voordoen. Waarom schijnen het alleen
de voorbeelden van de eigen sekse te zijn, die het kind belangstelling
inboezemen, en tot imiteering opwekken. Men moet wel aannemen,
dat geheel instinctmatig de natuurlijke levensbestemming van beide
geslachten de keuze van het voorbeeld bepaalt. Want eerstens
openbaren de verschillen zich reeds op een leeftijd, waarop gevoel
van sekseverschil nog niet aanwezig is. Maar bovendien verloopt
zelfs daar, waar het speelgoed van knaap en meisje hetzelfde is,
de wijze, waarop zij het aanwenden, dikwijls zeer verschillend.
Hoe een meisje met een pop speelt, heeft ieder tientallen van keeren
bijgewoond. Hoe een drie-jarig jongetje het deed, wordt ons door
St ern meegedeeld. De jongen bewonderde zijn nieuwe pop,
liet haar aan huisgenooten zien en zette haar toen bij zich neer
om haar te laten toekijken, hoe goed hij bouwen kon. Den volgenden
dag miste de pop een arm en na dien tijd keek hij er nooit meer
naar om.
Slechts bij hooge uitzondering treft men meisjes aan, die aan
mannenimiteeringen meedoen, of jongens, die in het spel een vrouwenrol willen vervullen. Spelen jongens en meisjes samen, dan Mat
elk in een rol, door de natuur aangewezen.
Was Kinderstudie een paedagogisch tijdschrift, wij zouden niet
mogen nalaten over de gevaren uit te weiden, aan die heerlijke
zucht tot nabootsing verbonden. Want niet alleen de goede zeden
en gewoonten uit hun omgeving worden door de kinderen overgenomen, met evenveel liefde en dikwijls even onbewust ook de
twijfelachtige. En daarom rust op ouders zulk een hooge verantwoordelijkheid.Geen oogenblik mogen zij in uiting of gebaar blijk
geven, uit het oog te hebben verloren, dat er kinderoogen zijn die
hen gadeslaan.
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
GRANVILLE STANLEY HALL. 1)
In korten tijd zijn der psychologie twee van haar grootsten ontvallen: W u n d t, de vader van de experimenteele psychologie en
St a n 1 e y Hall de pionier van de psychologie in Amerika.
Oorspronkelijk was H a 11 bestemd voor den geestelijken stand,
maar zijn rustelooze onderzoekersgeest kwam spoedig in conflict
met het starre conservatism e van de universiteit, die zelfs in onze
dagen nog docenten ontslaat, die den studenten iets mededeelen van.
Dar wins evolutieleer. In de pas opgerichte John Hopkins University vond hij echter gelegenheid te woekeren met hetgeen hij gedurende zijn verblij f in Duitschland had geleerd van W u n d t en
den physioloog L u d w i g, en zoo verscheen in 1878 in Mind als
een van zijn eerste geschriften: „the muscular perception of space".
In de nu volgende jaren wordt voornamelijk experimenteel gewerkt
door H a 11 en zijn leerlingen, onder welke wij de namen vinden
van Cat tell en John De we y. In 1884 verschijnt bijvoorbeeld in Mind: „bilateral asymmetry of function"; in 1886: „studies
in rhytm" en „motor sensations on the skin"; in 1887: „dermal
sensitiveness to gradual pressure change" enz. In het zelfde jaar
sticht H a 11 het nog bloeiende „American Journal of Psychology".
Dan gaat H a 11 over naar de door hem gestichte „Clark University" en eindigt in hoofdzaak zijn werk als experimenteerend psycholoog. Opvoeding en kinderstudie houdt hem nu geheel bezig;
bij die kinderstudie put hij zijn materiaal uit de door hem met zooveel
voorliefde gebruikte enquête-methode en tusschen de jaren 1904 en
1911 verschijnt zijn hoofdwerk „Adolescence" en „Aspects of child
life and education" benevens „Educational Problems". Geweldig is het
materiaal dat hij hierin verwerkt en overal vinden wij als roode draad
de overtuiging, dat het tegenwoordige slechts is te begrijpen door
de kennis van het evolutie-proces. Zelf zegt hij ergens: „As soon
as I first heard it in my youth, I think I mutst have been hypnotised
by the word: evolution". Wie kent niet H a 11 s toepassing van
Ha e c k e 1 s biogenetische grondwet op het kinderspel: in de
opeenvolgende phases van het kinderspel vinden wij een weerspiegeling van de verschillende phases van de evolutie der menschen
1) The American Journal of Psychology 1925. p. 1. S. C. Fisher : The
psycological and educational work of G. St. Hall.
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van jagers tot landbouwers en zich in kolonies vestigende sociaalvoelende individuen. En toen hij voor een lezing door een vriend
bij het publiek werd geintroduceerd als de Darwin van den geest,
gaf hem dit grooter voldoening, dan eenige lof, die hem ooit was
toegezwaaid.2 ) H a 11 leert, dat ieder stadium in de ontwikkeling
de prikkel bevat voor de ontwikkeling van het volgende ,stadium en
wanneer onder invloed van het milieu reacties ontstaan voor hun tijd,
dan ontstaan uit normale niet „afgereageerde" neigingen bijvoorbeeld later crimineele reacties. Dat H a 11 met deze denkbeelden
een aanhanger en promotor van Fr e u d in Amerika is geworden,
laat zich begrijpen.
Het vraagstuk van de beteekenis der spieren voor de geestelijke
ontwikkeling heeft H a 11 nooit losgelaten. En van hem had de uitspraak van B u y s e kunnen zijn: „le principe des petits muscles est
a la base de revolution du travail". Begin met het kind de gelegenheid
te geven, zijn grovere spieren te oefenen, eerst later de fijnere van
tong en vingers; laat het kind daarom nooit voor zijn achtste jaar
naar school gaan.
Hoewel H a 11 zich in het begin van zijn loopbaan van de theologie los maakte, bleef hij er steeds belangstelling voor koesteren,
dat blijkt uit de uitgave van zijn „Jesus the Christ in the light of
psychology" en de stichting van „the American Journal of religious
psychology and education". Welk een initiatief er in dezen man
stak blijkt uit het feit, dat hij nog twee andere tijdschriften deed verschijnen: „the pedagogical Seminary" en „the journal of applied
psychology". Naar zijn aard was hij meer pionier, propheet en propagandist dan stifle wetenschappelijke werker, maar daardoor juist
de man om in zijn vaderland de psychologie en met name de toegepaste psychologie „er in" te brengen. En dat hij hierin geslaagd is,
daaraan zal wel niemand twijfelen, die geen vreemdeling is in het
psychologisch Jeruzalem.
D. HERDERSCHEE.

1) Life and Confessions p. 355.
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BOEKBEOORDEELING.
Twee proefschriften zijn in de laatste maanden hier te lande
verschenen over de Kennis der Psychotechniek.
Dit is een verblijdend verschijnsel dat wel waard is hier te worden
vermeld, waar „Kinderstudie" ook het werk der nauwkeurige en
wetenschappelijke persoons- en beroepsbeoordeeling binnen den
kring van haar belangstelling heeft getrokken.
Het verschijnsel is verblijdend omdat het bewijst dat de jongste
spruit der Zielkunde ook in ons land aan het groeien is, maar voornamelijk omdat, door het felt waard bevonden te zijn tot een acadedemisch proefschrift toegelaten te worden, hem een wetenschappe lijken doop toegediend wordt.
Het eerste proefschrift „De Psychotechniek der Beroepskeuze"
is te Groningen verschenen ter verkrijging van den graad van
Doctor in de letteren en Wijsbegeerte door J. L. P r a k. 1)
Indien wij al niet wisten dat de Psychotechniek was opgegroeid
in de oorlogsjaren, dan zouden wij uit den militanten, ja soms aggressieven toon, waarin dit proefschrift geschreven is, opmaken, dat de
toenmalige omgevingsinvloeden hun nawerking nog uitoefenden.
Gelukkig is de P. thans een wetenschap des vredes geworden en
is het de gewapende hand des schrijvers, die nog haar oud verleden
in herinnering brengt.
Dr. P r a k, die zelve practicus is en beoefenaar der Psychotechnische techniek, meent aan dit Proefschrift tevens een karakter
te moeten geven van handleiding, overzichtgever van wat er in
de verschillende landen, hier en over den oceaan, psychotechnisch
gedacht en gewerkt is.
Hij begint ab ovo met een beschouwing over het goed recht en de
noodzaak in het belang van de gezondheid der maatschappij en van het
geluk van den enkeling de beroepskeuze beter te regelen. Hij geeft een
kritische analyse van de motieven, die in het gewone leven beslissend
zijn voor de beroepskeuze. Hij doet dit aan de hand van buitenlandsche, gelukkig ook, van Nederlandsche gegevens. Hij geeft ook
een door specieele onderzoekingen goed gefundeerde kritiek op de
wijze waarop beoordeeling van een persoon onder opzicht van
intellect, karakter, maatschappelijke bruikbaarheid-- door den persoon
zelve, door anderen, vrienden en bekenden, aan de hand van praestaties op de middelbare en hoogescholen, geschiedt. Hij bespreekt
1)

J. B. Wolt e r s, Groningen—den Haag.
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verder de wijze waarop de uitverkiezing uit een groep sollicitanten
door den werkgever gebeurt door middel en den sollicitatiebrief,
het persoonlijk onderhoud, het getuigschrift en het . . . portret.
Dit alles zou nu werkelijk de moeite van een uitweiding niet waard
zijn indien niet ook de ondoeltreffendheid of betrekkelijke waarde
dezer gegevens niet verduidelijkt werd door opgave der correlatiegrootten tusschen de opvatting der werkgevers en de in de praktijk
gebleken werkelijke waarde van dengene die het gold.
Hiermee was nu 't bed voor de Psychotechniek gespreid. Zij
dringt zich als 't ware van zelve op als de brengster van objectieve
gegevens omtrent de deugelijkheid van een persoon tegenover
de subjectieve indrukken, al of niet gesteund door enkele uiterlijkheden als bovengenoemd.
De schrijver beoogt nu, zooals gezegd, met zijn proefschrift tevens
een handleiding te schrijven, waarmee de in de Psychotechniek
volstrekt onkundige zijn voordeelen kan doen.
Niet alleen dat hij dus een samenvatsel geeft van de beroepen
die psychotechnisch hier en in 't buitenland bewerkt zijn (de wagenbestuurder, telefoniste, de stenotypiste en . . . de dameskapper),
maar wij krijgen ook vliegensvlug een kort begrip van de Algemeene Psychologie en haar differentiatie's in verband met andere
geesteswetenschappen.
Ten slotte volgt een bespreking der verschillende bezwaren, die
tegen de Psychotechniek en haar methoden gerezen zijn — door een
overtuigd en deskundig man — die niet schroomt, ja zelfs verkiest zijn tanden te laten zien tegen aanvallers der wetenschap die
hem dierbaar is — doch met zijn wapenen wat wild rondhouwt
tusschen eigen landgenooten die van een andere meening zijn,
al moge deze niet juist zijn.
Een helder, misschien wat kort hoofdstuk wordt aan de meetmethode, de ijking en statistische verwerking gewijd; ten slotte
worden enkele conclusies gegeven, die tot verschillende opvattingen
kunnen aanleiding geven, die het hier de plaats niet is te vermelden.
Het boek is trots zijn wat hybridisch wezen, trots dat het door
de veelheid van onderwerpen die het omvademt, ietwat rammelt,
met liefde en overtuiging geschreven. Het is het eerste groote geluid
van den jonggeborene in Nederland en . . . . maxima reverentia
debetur pueris!
Daarom aanvaarden wij 't gaarne en raden het elken belangstellende in de Psychotechniek te lezen. Alleen deze lezer begrijpe
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dat hij deze lectuur, vooral als zij wil voeren tot de praktijk,
aanvulle met studie der functioneele Physiologie en der algemeene
zielkunde, die de grondslag blijven en de moeder der Psychotechniek.
v. W.
Het tweede Proefschrift even na het vorige verschenen is van
de hand van J o h. S t r o o m b e r g getiteld : De beteekenis der
Psychotechniek voor het bedrijf 1) bewerkt aan de Nederlandsche
Handelshoogeschool te Rotterdam ter verkrijging van den graad
van Doctor in de Handelswetenschappen.
Dit proefschrift ademt een rustiger geest. Minder omvangrijk
dan het vorige, stelt het zich een duidelijke omschreven taak en
deze taak houdt de schrijver zich voortdurend voor oogen. Hij
vraagt zich af of inderdaad de Psychotechniek voor alle beroepen
wel de rechte man op de rechte plaats zal kunnen aanwijzen. Het
„voor alle beroepen" vormt hier de kern van de vraag. Wanneer de
schrijver ziet wat tot nu toe bereikt is dan geldt het succes der
psychotechniek in 't algemeen arbeidsverrichtingen, „die zich door
een constante eigenaardigheid of een regelmatige herhaling van
gelijke bewegingen kenmerkten". Hij noemt de beroepen van trambestuurder, chauffeur, letterzetter, monteur, telefoniste, sorteerder
en lager kantoorpersoneel. Hoe hooger men op den beroepsladder stijgt
hoe meer ingewikkelde psychische, hoe meer karakter- en wilskrachtige, hoe meer ethische elementen daarbij komen. De zwaarste
eischen zullen hier aan den onderzoekenden psycholoog gesteld
worden. Hier zullen qualiteiten, geen quantiteiten, beoordeeld moeten
worden bij de testeering.
De schrijver had hier m.i. we! het werk der Amerikanen op dit
gebied lets meer in kunnen vlechten die in tegenstelling met Link
aan deze eigenschappen meer waarde hechten en volstrekt niet
wanhopen ooit er toe te zullen geraken ook de aanwezigheid er van
te kunnen constateeren. Zeker bij den volwassene. Bij de halfwassen
jeugd is dat een moeilijker probleem, zooals wij boven zagen.
Met deze vraagstelling steeds in het onderbewuste, leidt de schrijver
ons op heldere wijze in het wezen der bedrijfspsychologie. Hij
vraagt zich af wat het onderzoek naar het intellekt voor beteekenis
kan hebben voor den werker in het bepaald bedrijf. Hij schetst
ons de methodiek van dit onderzoek in 't algemeen en wat er,
1) H. J. Paris, Amsterdam.
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vooral in Amerika, me'e bereikt is. Dan — steeds met het bedrijfsplan
voor oogen —, schrijft hij een voortreffelijk hoofdstuk over de verschillende factoren die op de efficiency van den werkman invloed
uitoefenen.
Het uitschakelen van vermoeidheid, het bevorderen van uithoudingsvermogen, het rationaliseeren der werkwijze, het handig
invoeren der individueel zoo verschillende oefeningsvatbaarheid —
dit alles, zelfs uitgebreid met het verhoogen van de uiterlijke momenten die den arbeid vergemakkelijken als verlichting, ventilatie,
temperatuur, valt binnen het onderzoekings-, contrOle- en behandelingsgebied van den Psychotechnischen raadgever in een groot
bedrijf.
De „Industrial Psychology" waarbinnen men ook den werkman
betrekt is het studieveld hier. Het Bedrijf staat in het brandpunt.
De personen die werken, van hoog tot laag, komen wel is waar niet
op de tweede plaats, beide elementen zijn gelijk in waarde. Dat
dan ook vraagstukken van reclame, verkoop hier ter sprake komen
zal niemand verwonderen. Wie snel en deugdelijk op de hoogte wil
komen van wat er empirisch-psychologisch schuilt in de problemen
der reclame en van den verkoop, kan niet beter doen dan het betreffende hoofdstuk doorlezen.
De slotbeschouwingen, waarbij de schrijver de grenzen en de
toekomst — naar zijn opvatting — van de psychotechniek als bevorderaarster der efficiency en in het belang der uitverkiezing van werkkrachten ziet, zijn bezonken en sober. Geen druk enthousiasme,
ook geen pessimisme tout pur. Een vast vertrouwen dat de Psychologie,
al bevindt zij zich tegenwoordig op het kruispunt van veel wegen,
en is er aarzeling welken weg in te slaan, toch haar juiste pad we!
zal vinden om ook practisch de maatschappij te kunnen dienen —
heeft ook de schrijver.
Dit zeer lezenswaardige proefschrift verdient in veler handen te
komen. Het heeft, zooals de proefschriften van hen, die op ouderen
leeftijd, na reeds jaren in de praktijk van het leven te hebben gestaan
ook een doceerend karakter, is althans in een vorm en taal gesteld,
dat niemand die zich in de materie wil inwerken, een voortreffelijker
leiddraad kan geboden worden.
v. W.
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INTERNATIONAAL CONGRES VOOR OPVOEDING TE
HEIDELBERG.
„The New Education Fellowship" uit Londen zal dezen zomer van
1 tot 15 Augustus te Heidelberg zijn 3e internationaal congres houden
onder leiding van H. Baillie Weaver, Muriel, Countess
de la Warr, Beatrice Ensor (Engeland), Dr. Adolphe
Ferriere (Zwitserland) en D r. Elisabeth Rotten (Duitschland)
Het te behandelen onderwerp zal zijn: „De vrijmaking van het
scheppend arbeidsvermogen in het kind."
Ervaren opvoedkundigen uit verschillende landen hebben hun
medewerking reeds toegezegd, waaronder: D r. 0. D e c r o 1 y
en Mlle Hamaide uit Belgie, Dr. P. Petersen, Albrecht Merz en Dr. Martin Buber uit Duitschland, Paul Fauconnet en Mlle Decroix uit Frankrijk, Dr. George Arundale, M. Powell en Miss
Ma ckind e r uit Engeland, Gino Ferretti uit Italie, Dr.
C. K e m p uit Noord-Amerika, Dr. C . G. Jung uit Zwitserland.
Het doel van het congres is: het onderzoek naar en de verbreiding
van de beste moderne methoden van onderwijs en opvoeding.
Het congresbestuur meent, dat men, door het kind te helpen in
de ontwikkeling van zijn eigen aanleg tot den hoogsten graad van
bruikbaarheid, het eenig juiste middel aanwendt om te geraken tot
de vorming van het beste type van den burger der toekomst — burger
van eigen land en van de wereld. Hiervan hangt in alle landen onder
aarde het welzijn of en dit laatste kan slechts verkregen worden:
1o. door het wegruimen van alle oorzaken van internationale disharmonie, waardoor de burgers van dezen tijd verdeeld zijn in
elkaar vijandige kampen, 2o. door voor de hedendaagsche jeugd . der
geheele wereld — e6r die jongeren op de oude wijze bevooroordeeld
kunnen zijn — een omgeving te scheppen, die het voortbestaan
van den ouden toestand onmogelijk maakt.
Het congresbestuur noodigt opvoeders van alle landen uit tot
samenwerking om de jeugd van ieders eigen land langs de beste
lijnen verder te voeren, en in die mate een gevoel van kameraadschap tusschen de jonge menschen van verschillende nationaliteit
te bevorderen, dat de toekomstige „wereldvrede" meer nabij worde
gebracht. Nadere inlichtingen omtrent het congres kunnen verkregen worden bij L. van der Wilk Jr., Directeur der Haarlemsche
Schoolvereeniging, Florapark 14 te Haarlem.
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MEDEDEELINGEN VAN HET PSYCHOLOGISCH-PAEDAGOGISCH LABORATORIUM TE AMSTERDAM.
No. 18.
VERGELIJKING EN ABSTRACTIE,
DOOR M. C. BOS.

I. VOORSTADIA DER ABSTRACTIE.
D. Ka t z heeft in de „Wissenschaftliche Beitrage zur Padogogik
und Psychologie" onderzoekingen met kinderen gepubliceerd over
het herkennen van een partieele identiteit bij zintuigelijke indrukken.1)
Men hield de kinderen b.v. een rooden cirkel voor en gaf hun
den opdracht uit een verzameling figuren, bestaande uit cirkels
van verschillende kleuren, (alleen niet rood) en roode vierkanten,
die figuren te kiezen, die het meest op den gegeven rooden cirkel
leken. Het kind kon zijn keus dus bepalen naar kleur- of naar
vormgelijkenis. De bedoeling van deze onderzoekingen was na te
gaan in hoeverre kinderen van 2 1/2 tot 8 jaar in staat zijn de beide
eigenschappen, kleur en vorm, geisoleerd waar te nemen en welke
van die eigenschappen het meest tot hen spreekt en dus de gelijkenis
met het hoofdfiguur bepaalt. Bij het uitwerken van zijn onderzoekingen heeft Katz zich hoofdzakelijk tot de tweede vraag
bepaald en is tot het resultaat gekomen, dat kinderen onder 6 jaar
voornamelijk op de kleur zijn gericht, terwijl daarna de vorm de
overhand gaat nemen.
Deze onderzoekingen zijn eenigszins gewijzigd door G. R é v é s z 2)
bij kinderen herhaald en ook op apen toegepast, met het doel aan
de hand hiervan de verschillende stadia in de ontwikkeling tot de
eigenlijke abstractie te onderzoeken. De wijziging bestond in het
toevoegen van bijfiguren, die geen enkele eigenschap met het
hoofdfiguur gemeen hadden, daar men a priori niet mag aannemen,
dat de onderzochte kinderen en apen zich bij het bepalen van hun
keus uitsluitend naar de gelijkenis zouden richten en men daarom
1) K a t z, D., Studien zur Kinderpsychologie. Wissenschaftliche Beitrage
zur Padagogik und Psychologie, Leipzig 1923.
2) Revés z, G., Abstraktion und Wiedererkennung. Zeitschrift fur Psychologie, Bd. 98. (1925).
R é v és z, G., Experimental Study in Abstraction in Monkeys. The Journal
of comparative Psychology, Vol. V, No. 4, August 1925.
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ook de mogelijkheid van een willekeurige keuze in de proef moet
opnemen. In den loop van het onderzoek is echter gebleken, dat
deze willekeurige bijfiguren zoowel voor de apen als voor de kinderen buiten beschouwing bleven.
R é v é s z stelde zich bij deze onderzoekingen op het standpunt
der vergelijkende psychologie en heeft op het feit gewezen,
dat bepaalde psychische prestaties, zooals het herkennen van een
gelijkenis, die veelal aan hoogere en speciaal menschelijke psychische
functies worden toegeschreven, ook bij dieren voorkomen en dat
men derhalve met de psychologische verklaring van deze prestaties
uiterst voorzichtig moet zijn.
Wat betreft de vraag naar kleur- en vormtendensen, komen de
resultaten van R é v é s z bij kinderen verkregen, overeen met die
van K a t z, terwiil de door R é v é s z onderzochte apen (pithecus
rhesus) meer op den vorm gericht schenen te zijn, echter niet zoo
duidelijk uitgedrukt, dat men van een positieve voorliefde voor den
vorm zou mogen spreken. 1) Verder bleek, dat voiwassenen, wanneer
ze door eenige psychologische training in staat waren zich naief
en onbevangen tegenover het probleem in te stellen, weer meer
door de primitieve kleurtendens werden geleid.
R é v é s z komt op grond van deze onderzoekingen tot de vo1gende drie stadia op den weg naar de eigenlijke abstractie:
1°. Het zuiver zintuigelijke stadium. De herkenning geschiedt op
grond van gelijke zintuigelijke inhouden. De vraag of de partieele
identiteit als zoodanig wordt herkend of als een volkomen identiteit wordt waargenomen, is in dit verband, waar het er om
gaat den graad van abstractievermogen vast te stellen, van
ondergeschikt belang. Volgens Re v é s z kan men in deze gevallen eigenlijk niet van abstractie spreken, daar de herkenning
uit de directe zintuigelijke aanschouwing voortkomt en men
dan alle verschijnselen in verband met het herkennen van identiteit als abstractie zou moeten beschouwen. Nu is er aangetoond, dat veel primitievere dieren dan apen, zooals kippen, wel
degelijk identiteit of gelijkenis herkennen en men kan toch
niet aannemen, dat deze dieren op grond van een abstractieproces zouden reageeren.
2°. Het stadium van de vergelijking. De bijfiguren worden met het
1) B i e r e n s de H a a n. J. A., Der relative Wert von Form- and
Farbenmerkmale in der Wahrnehmung des Affen Biol. Zentralbl. 1925.
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hoofdfiguur vergeleken en de verschillende eigenschappen aan
de verschillende voorwerpen geisoleerd waargenomen. Dit vergelijken spreekt duidelijk uit de houding van de kinderen tegenover het probleem, ze reageeren niet dadelijk zooals in het eerste
stadium, maar aarzelen een Oogenblik en motiveeren hun keus dan
vaak met een gezegde als: ik leg deze twee bij elkaar, omdat
ze allebei rood zijn. e.d.
30. Het stadium van de analyse, de eigenschappen kunnen aan hetzelfde
voorwerp geisoleerdworden waargenomen. In dit geval kan men met
het volste recht van abstractie spreken, daar de verschillende
eigenschappen van een ding afzonderlijk worden gereleveerd.
Ik was genoodzaakt de onderzoekingen van Prof. R é v é s z
eenigszins uitvoerig mee te deelen, daar de mijnen rechtstreeks met
de verkregen resultaten verband houden.
Het was n.l. mijn bedoeling door de hieronder beschreven onderzoekingen een duidelijker inzicht in het tweede voor-stadium van
de abstractie te verkrijgen, daar dit vermoedelijk voor de kinderpsychologie van het mceste belang is. In dit stadium zijn immers
de voorwaarden voor de zuivere constructieve abstractie gegeven,
zooals het isoleeren van eigenschappen, het vergelijken, het vaststellen van verschil en overeenkomst, alle abstractieve processen
waarmee ook volwassenen werken. Het is daarorn zeer waarschijnlijk, dat dit stadium zelf nog meerdere graden, althans verschillende
nuances toont, die men nog nader kan analyseeren en definieeren.
Het theoretisch bepalen van deze verschillende graden der abstractie moet men echter niet alleen als een zuiver theoretische zaak
beschouwen, maar kan ook van groot belang zijn voor de practische
paedagogie. In de eerste plaats kan het, aan de hand van de zooeven
genoemde voorbeelden den bereikten graad van abstractie bepalen
en aan de andere kant kan het leiden tot het samenstellen van bepaalde opgaven, die het kind gemakkelijker tot den overgang zullen
brengen.
Om dit Joel te bereiken hebben we gemeend de proeven van
Ka t z en Re vész over het herkennen van een gedeeltelijke gelijkheid te moeten uitbreiden, daar hun proeven geen gelegenheid boden de verandering in de houding van het kind, den overgang
van het zuiver aanschouwelijke tot het vergelijkende stadium in het
resultaat van de keus te doen uitkomen. Er waren maar twee mogelijkheden van keuze, kleur of vorm en het ligt voor de hand, dat
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een kind, dat in het eerste stadium op grond van den onmiddellijken
identiteitsindruk kleur heeft gekozen, dit ook zal doen, wanneer
het de eigenschappen wel geisoleerd aan de bijfiguren waarneemt,
daar hij waarschijnlijk een sterkere neiging voor kleur dan voor
vorm heeft en zich bij het bepalen van zijn keuze door deze tendens
zal laten leiden. Het resultaat van de keuze blijft dus hetzelfde en
het verschil in innerlijke houding kan men alleen uit de reactie en de
mededeelingen van het kind afleiden. We hebben daarom gemeend
ons niet bij figuren te moeten bepalen, maar de vraag over het
herkennen van een partieele identiteit ook met voorwerpen te
moeten onderzoeken. Bij deze constellatie zijn de reactiemogelijkheden talrijker, daar er behalve de keusprincipes van kleur en vorm,
die op den onmiddellijken zintuigelijken indruk zijn gebaseerd nog
een derde principe van psychologisch geheel anderen aard is toegevoegd en wel de beteekenis van het ding.
Om onze resultaten met die van R é v é s z en K a t z te kunnen
vergelijken en ook om een basis voor het verdere onderzoek te
krijgen, hebben we de bovengenoemde proeven met figuren eerst
herhaald. Er zij Kier echter opgewezen, dat de vraag of kleur of
vorm met het oog op onze doelstelling van secondair belang was.
Voor ons kwam het er op aan na te gaan, hoe het kind zich tegenover deze heterogene principes zou gedragen en naar welke criteria
het zich in de verschillende stadia van zijn ontwikkeling bij het
bepalen van zijn keuze eigenlijk richt.
II. ONDERZOEKINGEN OVER HET HERKENNEN VAN
EEN PARTIEELE IDENTITEIT MET FIGUREN.
De figuren werden uit dun, wit karton geknipt en aan een kant
met gekleurd glanspapier beplakt, het waren vierkanten, driehoeken,
cirkels en sterren. Bij ieder hoofdfiguur werden vier bijfiguren ter
keuze gegeven, twee, die Of in kleur Of in vorm met het hoofdfiguur
overeenkwamen en twee willekeurige figuren bijv.:
Bijfiguren
Hoofdfiguur
roze driehoek, blauw vierkant, groene cirkel
roze vierkant
en verder gele ster.
1k nam het hoofdfiguur in de hand en hield dit het kind voor,
vervolgens wees ik op de andere figuren, die op een wit karton
voor het kind lagen uitgespreid en vroeg het mij daarvan het figuur
te geven dat het meeste leek op het eerste figuur. In hoeverre de
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kleinste proefpersonen (4 jaar) de [uitdrukking „lijken op" begrepen, kan ik niet uitmaken, maar ze reageerden dadelijk en op
de bedoelde wijze zonder dat een verdere uitlegging noodig was.
De hoofd- en bijfiguren werden herhaaldelijk veranderd om de
mogelijkheid uit te schakelen, dat de voorliefde voor een bepaalde
kleur of een bepaalden vorm de keus zou beinvloeden. Het aesthetische
moment bleek echter bij het uitvoeren van den opdracht geen rol
te spelen. Doorgaans legden we de kinderen eerst een aantal figuren
voor met de vraag ons het mooiste figuur te geven, waarbij een
duidelijke voorliefde voor de roze figuren en de sterren aan den dag
trad, terwijl een paar met wit glanspapier beplakte figuren al heel
weinig in de smaak vielen. Wanneer deze figuren dan Loch voor
de proef werden gebruikt, bracht dat geen verandering in de reactie
van het kind. Een kind, dat bij de eerste keer bijv. in de bovengenoemde opstelling het roze driehoek bij het roze vierkant legde,
koos ook bij een wit vierkant een wit driehoek.
Deze proeven werden bij 80 kinderen van 4-12 jaar genomen.
De resultaten zijn hieronder samengevat:

Kleur
Vorm

20 kinderen 20 kinderen 20 kinderen 20 kinderen
10-12 jr.
8-10 jr.
6-8 jr.
4 6 jr.
8
14
8
6
12
12
14
6

Deze cijfers stemmen met de resultaten van K a t z en R é v é s z
overeen. Tot 6 jaar overweegt de kleurtendens, daarna treedt een
verandering in ten gunste van den vorm, wat waarschijnlijk ook
met het schoolonderwijs verband houdt. Het grootste percentage
vormkiezers vindt men bij zijn onderzoeking tusschen 6 en 8 jaar,
waarna het weer eenigszins schijnt of te nemen.
III. ONDERZOEKINGEN OVER HET HERKENNEN VAN
EEN PARTIEELE IDENTITEIT MET VOORWERPEN.
Zooals we boven reeds mededeelden, was het onze bedoeling bij deze
onderzoekingen voorwaarden te maken, die ons in de gelegenheid
zouden stellen de verandering in houding van de proefpersoon
tenopzichte van het probleem in het resultaat van de keuze uitgedrukt te zien.
Voor dit doel hebben we een aantal voorwerpen vervaardigd,
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die aan de eischen van een gedeeltelijke gelijkheid, wat betreft kleur
en vorm, voldoen. Er zijn nu drie mogelijkheden van keuze en wel naar
kleur naar vorm of naar de beteekenis van het voorwerp. A priori kan
men niet vaststellen of de keus in de eerste plaats op grond van de
aanschouwelijke eigenschappen (vorm en kleur) of op grond van
de beteekenis van het voorwerp zal geschieden. Theoretisch is het
n.1. zeer goed mogelijk, dat juist de overeenkomst in beteekenis het
meest zal spreken, daar we natuurlijk zulke voorwerpen hebben
gekozen, waarmee kinderen van 4 jaar volkomen vertrouwd zijn en
die bovendien nog een zekere aantrekkelijkheid voor hen hebben
zooals ballen, knikkers, potlooden, doosjes e.d. Ida eenige orienteerende proeven werd het ons echter weldra duidelijk, dat de beteekenis van het ding bij het bepalen van de keus op grond van de
grootste gelijkenis, bij kleine kinderen althans in het geheel geen rol
speelde. De voorwerpen werden natuurlijk herkend, zelfs benoemd,
maar kwamen in dit verband als zoodanig niet in aanmerking. De
keus geschiedde uitsluitend op grond van de door de onmiddellijke,
zintuigelijke aanschouwing waarneembare eigenschappen, zooals kleur
en vorm. Uit de houding der kinderen bleek verder, dat het feit,
dat ze van keusprincipe veranderen een volgend stadium beteekende,
dat men met het oog op de ontwikkeling der abstractie een
vooruitgang mag noemen.
Bij het samenstellen van de proeven, die hieronder beschreven
zijn, hebben we daarom getracht: 1°. voorwaarden te vinden, die deze
verandering merkbaar maken en 2°. de overwegende tendensen —
hetzij kleur of vorm te beinvloeden om op die wijze de proefpersoon
als het ware te dwingen deze neiging los te laten en mar een ander
criterium voor het bepalen van hun keus te zoeken.
Op grond van hun voorliefde voor een van de beide zintuigelijke
eigenschappen, kleur of vorm hebben we de proefpersonen in twee
groepen ingedeeld n.1.: kleurkiezers d. z. de kinderen, die op de
proef met de figuren met kleur hadden gereageerd en vormkiezers,
d. z. de kinderen, die zich daarbij naar den vorm hadden gericht. In
verband met deze indeeling hebben we twee groepen van proeven opgesteld, een groep voor kleurkiezers, waarin voorwaarden werden gemaakt, die het overwicht, dat de kleur voor deze kinderen bij het
bepalen van de keus had, trachtten te verminderen en (gin groep voor
vormkiezers, die hetzelfde doe! ten opzichte van den vorm beoogden.
Bij de proeven voor de kleurkiezers gaat het er dus om de kleurtendens door de objectieve gegevens terug te dringen, wat men
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kan bereiken ten 1°. door de kleurgelijkenis minder sprekend te
maken en ten 2°. door de vorn gelijkenis te accentueeren. Het
omgekeerde geldt voor de vormkiezers ten opzichte van de vormtendens.
Gegeven werd aan de kleurkiezers:
1.
2.
3.
4.

Rood, rond doosje — knoop zelfde vorm — rood potlood
Rood, rond doosje — knoop zelfde vorm — rote potlood
Rood, rond doosje — blauw, rond doosje — roode bloem
— roode bloem
— grijze bal
Roode bal

In proef 1 worden dezelfde voorwaarden gesteld als in de proef
met de figuren, alleen met dit verschil, dat vorm en kleur nu aan
een voorwerp zijn gebonden. De bedoeling van deze proef was om
te onderzoeken of de kinderen in dit geval op dezelfde wijze zouden
reageeren als bij de bovengenoemde proef en we ze dus als kleurkiezers konden blijven betitelen, waarop we een bevestigend antwoord
hebben gekregen.
In proef 2 wordt invloed op de kleurgelijkenis uitgeoefend door
twee verschillende tinten van een zelfde kleur te nemen rood-roze,
in plaats van een volkomen gelijkheid.
In proef 3 wordt de vormgelijkenis geaccentueerd doordat vorm
en ding samengaan.
In proef 4 wordt dit moment nog versterkt door twee in vorm
en grootte volkomen gelijke en daarbij voor kinderen nog speciaal
aantrekkelijke dingen te nemen.
Gegeven aan de vormkiezers:
1.
2.
3.

rood, rond doosje — knoop zelfde vorm — rood potlood
— rood potlood
rood, rond doosje — 411110 vorm
rood, rechth. doosje — boekje zelfde vorm — rood, rond
doosje.

Proef 1 herhaling van de proef met de figuren, om de bovengenoemde redenen.
Proef 2 de vormidentiteit wordt op een vormgelijkenis teruggebracht.
Proef 3, kleur en ding gaan samen.
Evenals bij de bovenbeschreven proef van R é v é s z werden
in alle gevallen nog een paar willekeurige voorwerpen toegevoegd.
71

De kinderen kregen den opdracht bij een gegeven voorwerp
b,v. in geval 1, het roode, ronde doosje, het ding te zoeken, dat
er het meest op leek.
Op grond van hun reactie bij deze proeven hebben we de kinderen
in twee typen ingedeeld:
de onveranderlijke en de veranderlijke kiezers.
Onder onveranderlijke kiezers verstaan we degenen, die altijd en
onder alle omstandigheden, aan een keusmotief blijven vast houden,
hetzij kleur of vorm, geheel afgezien van hun innerlijke houding
tegenover het probleem, zoodat deze typen met het oog op onze
doelstelling n.l. het onderzoeken van de verschillende voorstadia
der abstractie het, minst belangrijk zijn. Of hun keus geschiedt op
grond van de onmiddellijke aanschouwing of op grond van een
vergelijking is van weinig belang. Een van de zintuigelijke eigenschappen dringt zich het meest bij hen op en deze gebruiken ze onveranderlijk als criterium bij het bepalen van hun keuze. De beteekenis
van het ding komt bij deze typen als keusprincipe geheel niet in
aanmerking.
Onder de 80 kinderen, die we onderzocht hebben, waren 52 onveranderlijke kiezers en wel op de volgende wijze over de verschillende leeftijden verdeeld:
20 kinderen 4-6 jr.
20 kinderen 6-8 jr.
20 kinderen 8-10 jr.
20 kinderen 10-12 jr.

onveranderlijk
17
16
11
8

veranderlijk
3
4
9
12

52

28

Uit deze tabel blijkt, dat het percentage onveranderlijke kiezers
met den leeftijd sterk afneemt.
We pleegden de kinderen hun keus te laten motiveeren, wat ze
met veel animo deden, daar ze zelf erg geboeid waren door deze
proeven. Uit hun gezegden bleek, dat verreweg het meerendeel
van deze onveranderlijke kiezers de verschillende eigenschappen wet
degelijk geisoleerd waarnemen en ook de voorwerpen naar hun beteekenis herkenden, maar dat ze bij het bepalen van de grootste
gelijkenis toch onveranderlijk op een van die eigenschappen afgingen.
Van de 17 onveranderlijke kiezers van 4-6 jr. waren 11 al in het
vergelijkende stadium van de 16 6-8 jarigen 12, de 8-12 jarigen alien.
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Ter demonstratie van de houding dezer onveranderlijke typen
volge een meer gedetailleerde beschrijving van een paar gevallen.
6 jarige vormkiezer, jongen, laatste jaar van de voorbereidende
school.
Eerste opstelling: gegeven rood rond doosje, ter keuze, een
dikke knoop van den zelfden vorm, rood potlood van volkomen
dezelfde kleur als het doosje, vaasje, inktpotje, knikker. Alvorens
tot de eigenlijke proef over te gaan, lieten we het kind de verschillende voorwerpen benoemen, wat het zonder aarzelen deed, daarop
kreeg het den opdracht het ding te geven, dat het meest op het
gegeven doosje leek. De reactie volgde onmiddellijk: de knoop.
Op onze vraag „waarom r „Omdat het ook rond is." „En dat potlood, lijkt dat ook op het doosje ?" „Neen." „Welke kleur heeft
het doosje ?" „Rood." „En het potlood ?" „Rood." „Lijken ze op
elkaar ?" „Ja, een beetje, want het potlood is ook rond." Uit deze
antwoorden blijkt heel duidelijk de typeerende houding van den
onveranderlijken kiezer. Dit kind bevindt zich in het bovenbeschreven tweede voorstadium van de abstractie, daar het de eigenschappen
duidelijk geisoleerd waarnemen kan, maar deze verschillende eigenschappen hebben voor het bepalen van de grootste gelijkenis niet
hetzelfde gewicht. Het kind heeft zich een der eigenschappen tot
criterum bij de vergelijking genomen en past dit criterium consequent toe. Tweede opstelling: rood rond doosje, 6 hoekig figuurtje
uit dik karton, rood potlood, bijvoorwerpen. „Welk ding lijkt het
meest op het doosje ?" „Geen een." „Dit figuurtje ?" „Nee, dat
heeft hoeken." „Dat potlood ?" „Nee, het is wel rond, maar toch
weer heel anders." Derde opstelling: rood rechthoekig doosje,
boekje zelfden vorm, rood rond doosje, bijvoorwerpen. Er treedt
een korte aarzeling in. „Dat zijn twee doosjes, maar ze lijken toch
niet op elkaar." Dan past hij het boekje op het rechthoekige doosje
en zegt: „Ja, dit is het, die zijn precies geli;k." Men ziet, dat de
kleur voor deze proefpersoon geheel niet in aanmerking kwam,
hoewel hij haar duidelijk wist te benoemen, evenmin de beteekenis
van het ding. Voor de vergelijking hield hij alleen maar rekening
met de zuiver aanschouwelijke eigenschappen en van die dan alleen
met den vorm.
Kleurkiezer, 8 jaar, meisje, 2e klasse L. S.
Eerste opstelling: Rood rond doosje, knoop van den zelfden
vorm, rood potlood, bijvoorwerpen. Het kind weet alle voorwerpen
te benoemen en hun eigenschappen, kleur en vorm. Kiest het roode
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potlood. „Waarom ?" „Omdat het rood is." „Lijkt die knoop op het
doosje ?" Het kind kijkt me verwonderd aan, „maar die knoop is
toch grijs !"
In de tweede opstelling komt een roze potlood in de plaats van
het roode en wordt zonder aarzeling door het kind gekozen. „zijn
ze precies gelijk ?" „Neen, maar roze en rood lijkt toch meer op
elkaar dan grijs en rood of bruin en rood." (Onder de bijvoorwerpen was een bruin boekje). Derde opstelling: rood, rond doosje,
blauw rond doosje, roode bloem. Iffiest de bloem. „Lijken die twee
doosjes op elkaar ?" „Nee, het eene is blauw en het andere rood."
Vierde opstelling: roode bal — grijze bal — roode bloem. Ik gaf
het kind de beide batten in de hand, opdat het nog een sterkeren
indruk van hun volkomen vormgelijkheid zou krijgen. Het kind
bevoelt ze aandachtig en zegt: „ja ze zijn even groot." Legt ze
dan neer en kiest de bloem bij het roode doosje, „omdat ze beide
rood zijn." Voor het bepalen van de gelijkenis gaat deze proefpersoon
uitsluitend op een van de eigenschappen, in dit geval de kleur af.
De houding van de veranderlijke typen is uiteraard veel gevarieerder en ook heiangrijker met het oog op onze vraag naar de motieven
der keus. Onder veranderlijke kiezers verstaan we de proefpersonen
die in den loop van de onderzoekingen van keusobject veranderen,
hetzij onder den druk van de omstandigheden in de opstelling van de
proef gegeven, hetzij door een verandering van innerlijke houding
tegenover het probleem. Het is belangrijk deze twee aanleidingen tot
het veranderen van de keus to onderscheiden, daar ze met twee verschillende graden in de ontwikkeling tot de abstractie verband houden.
Een kind n.l. dat op kleur is gericht, maar door het feit, dat het
bij de vow werpen ter keuze geen ding vindt, dat precies dezelfde
kleur heeft als het gegeven voorwerp, op den vorm opmerkzaam
wordt gemaakt, kan nog geheel in het vergelijkende stadium staan,
ook al verandert het schijnbaar van keusprincipe. De eigenschappen
worden aan de bijvoorwerpen waargenomen en met die van het
gegeven voorwerp vergeleken evenals in de bovenbeschreven gevallen der onveranderlijke kiezers, alleen met dit verschil, dat van
deze beide eigenschappen, kleur en vorm, niet een in zoo'n grooten
mate overweegt, dat ze als eenig criterium bij de vergelijking
wordt gebruikt. De verandering voltrekt zich echter uitsluitend ten
opzichte van de door den onmiddellijken, zintuigelijken indruk
waarneembare eigenschappen en van een verandering van keusprincipe en daarmee verbandhoudende innerlijke houding tegenover
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het probleem is nog geen sprake. Een enkel voorbeeld diene ter
verduidelijking.
Kleurkiezer 7 jaar, meisje, 2e klasse L. S.
Eerste opstelling: rood rond doosje, knoop van den zelfden vorm,
rood potlood. Gekozen wordt het roode potlood, „omdat het ook
rood is." In de tweede opstelling wordt het roode potlood door
een rote potlood vervangen. Het kind houdt het potlood en het
doosje bij elkaar, vergelijkt de kleur en legt het potlood dan weer
weg. Het past dan de knoop op het doosje en bepaalt haar keuze
dan daarop met de woorden: „Eigenlijk moest het potlood rood
zijn, maar die knoop lijkt toch ook wel op het doosje, want hij
heeft denzelfden vorm." In de derde opstelling: rood, rond doosje,
blauw, rond doosje (grooter dan het roode), roode bloem, wordt
weer kleur gekozen. Op het blauwe doosje wijzend: „lijkt dit op
het roode doosje ?" „Ja, het lijkt er wel op, maar het is grooter en
die bloem lijkt er toch meer op." Bij de opstelling: roode bal, grijze
bal, roode bloern is de gelijkheid van vorm zoo sprekend, dat de
grijze bal wordt gekozen.
Het ding op zich zelf, zijn beteekenis, speelt bij deze keuze echter
geen rol, daar ze geheel op grond van den gelijken vormindruk geschiedt, nog versterkt door het betasten van de ballen en niet op
het feit, dat het twee volkomen gelijke dingen zijn. Van verandering
van keusprincipe mag men in dit geval dus nog niet spreken, maar
wat betreft het vergelijken der eigenschappen zijn deze typen in
een verder stadium dan de onveranderlijken, zoodat men deze
houding binnen het vergelijkende stadium als een hoogeren trap
mag beschouwen.
Vormkiezer, 8 jaar, jongen, 3e klasse L. S.
Eerste opstelling: rood, rond doosje — knoop van den zelfden
vorm — rood potlood. Gekozen wordt de knoop. „Lijkt dat potlood ook op het doosje ?" „ja, ze zijn beide rood, maar die knoop
lijkt er toch meer op."
In de tweede opstelling wordt de knoop door een 6 hoekig figuur
vervangen. Het kind aarzelt: „eigenlijk niets, „ja toch, het doosje
en het potlood zijn beide rood." Geeft dan het potlood. Derde opstelling: rood, rechthoekig doosje, boekje van den zelfden vorm,
rood, rond doosje. Het kind kan niet beslissen: „het boekje heeft
denzelfden vorm en het doosje dezelfde kleur." „Wat lijkt er het
meest op." „Eigenlijk allebei evenveel." Dit kind is door de tweede
opstelling op de kleur opmerkzaam gemaakt, zijn aandacht is nu
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bij de vergelijking bewust op beide eigenschappen gericht, zoodat
hij geen keus kan doen.
Geheel anders is daartegenover de houding van een groep kiezers,
die wet degelijk van keusprincipe veranderen. Deze gevallen kwamen
echter alleen bij de kinderen tusschen 8 en 12 jaar voor. Hun houding kenmerkt zich daardoor, dat ze zich tegenover iedere nieuwe
constellatie weer op nieuw instellen. Zij nemen geen bepaald criterium aan, dat ze bij hun vergelijking toepassen, maar treffen hun
keus al naar den geheelen overeenkomst der voorwerpen, waarbij
kleur, vorm en ding als gelijkwaardige keusmotieven optreden. Zij
vergelijken niet meer alleen de zintuigelijke eigenschappen der voorwerpen met elkaar, zooals in het tweede voorstadium der abstractie,
maar ieder ding wordt in zijn geheel opgenomen, terwijl de verschillende eigenschappen daarbij geisoleerd worden waargenomen en de
keus geschiedt op grond van den indruk der totaliteit.
Hieronder volgt een volledige tabel van de indeelingen die we
op grond van onze proeven hebben gemaakt.
TABEL I *)
VORNIKIEZERS

KLEURKIEZERS

onv.

ver.

20 kinderen van
4-6 jaar.

14

14

20 kinderen van
6-8 jaar.

6

5

1

20 kinderen van
8-10 jaar.

8

5

2

20 kinderen van
10-12 jaar.

8

—

Totaal ...... 136

24

onv.

ver.

ver.

ver.

6

3

3

14

11

3

1

12

6

2

4

8

12

6

2

4

26

10

8

—

3
9 II

*) onv. = onveranderlijk.
ver. = onveranderlijk ten opzichte van de zintuigelijke eigenschappen.
ver. = veranderlijk uit innerlijke houding tegenover het probleem.
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Uit deze tabel blijkt, dat de keustendensen ten opzichte van de
zintuigelijke eigenschappen bij kinderen van 4-6 jaar hoofdzakelijk
op de kleur zijn gericht, terwijl daarna. de vorm gaat overwegen.
Verder dat het aantal veranderlijke typen met den leeftijd sterk
toeneemt.
3
Van 4— 6 jaar
4
Van 6— 8 jaar
9
Van 8-10 jaar
14
Van 10-12 jaar
De grootste voorliefde voor den vorm treft men bij de kinderen
van 6-8 jaar aan. Dat ze daarna weer afneemt, staat o.i. in verband
met het toenemen van de veranderlijke houding, waardoor de
vormtendens, door het schoolonderwijs versterkt, eenigszins wordt
teruggedrongen.
Wanneer we nu weer op ons uitgangspunt n.l. het definieeren
van de voorstadia der abstractie, teruggrijpen kunnen we onze
resultaten in verband met onze doelstelling op de volgende wijze
samenvatten.
I. De keus geschiedt op grond van den onmadelly ken zintuigelijken indruk, hetgeen het geval was bij 10 van de 40 proefpersonen
van 4-8 jaar. Zij behoorden alien tot het onveranderlijke type.
2. De keus geschiedt op een vergelijking der zintuigelijke eigenschappen, die aan de verschillende voorwerpen afzonderlijk
worden waargenomen. In dit stadium kan men nog twee
nuances, die we met het oog op de ontwikkeling der abstractie
als twee graden kunnen beschouwen, opmerken.
1°. Een van de eigenschappen bepaalt altijd de gelijkenis,
onveranderlijke kiezers.
2°. De beide eigenschappen bepalen afwisselend de gelijkenis al
naar dat ze bij de opstelling van de proef wel of niet worden
geaccentueerd, veranderlijke typen onder 1 bedoeld. Dit voorstadium der abstractie kenmerkt zich door het vergelijken der
eigenschappen aan de verschillende voorwerpen en naar wij meenen, kan men daaruit het felt verklaren, dat in dit verband
niet de gelijkheid van den aard der dingen, maar de gelijkheid
van hun eigenschappen het oorspronkelijke ci iteruim voor het
bepalen van de grootste gelijkenis is.
3. De keus geschiedt op grond van een vergelijking van den
totalen indruk der dingen, waaraan de eigenschappen aan ieder
op zichzelf geisoleerd worden waargenomen, veranderlijke typen
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onder 2 bedoeld. In dit stadium kan men met recht van
abstractie spreken, daar hierin de verschillende eigenschappen
van een ding worden geabstraheerd.
Tenslotte nog een enkel woord om de qualificatie van het vergelijkende stadium als voorstadium der abstractie te rechtvaardigen.
Hoewel in dit stadium alle voorwaarden voor de eigenlijke abstractie
zijn gegeven, lijkt het ons begripmatig toch duidelijker dit -ve_ seajken
nog niet als eigenlijke abstractie te beschouwen, daar het isoleeren
der eigenschappen nog volkomen aan de voorwerpen is gebonden.
Door het vergelijken van twee voorwerpen worden de overeenkomstige eigenschappen geisoleerd waargenomen en men kan o. i. pas
van abstractie spreken, wanneer de verschillende kenmerken willekeurig uit den totalen indruk van een ding gelicht kunnen worden,
hetgeen in het derde stadium wordt bereikt.
Deze proeven kunnen ook als tests worden gebruikt voor het
bepalen van den bereikten abstractiegraad. Zoowel de objectieve
resultaten als de houding der kinderen geven duidelijk aan op welk
niveau ze zich in dit opzicht bevinden. Daar de abstractie het wezenlijkste is in het denken, zijn dergelijke onderzoekingen in scholen
zeer belangrijk, want pas na het bepalen van den abstractiegraad
zijn we gerechtigd de eischen van de vakken, die een abstractief
denken vereischen vast te stellen. Wanneer men bijv. van een
groep kinderen van een bepaalden leeftijd kan aantoonen, dat
ze zich in het tweede of zelfs in het eerste voorstadium der
abstractie bevinden, kan men van deze kinderen nog geen
gramaticale of rekenkundige abstractie eischen. Immers, wanneer
kinderen nog niet eens in staat zijn aan aanschouwelijke voorwerpen de eigenschappen geisoleerd waar te nemen en uit het
geheel afzonderlijk te releveeren, kan men van hen toch niet verwachten, dat ze aan abstractieve inhouden zulke operatie's zouden
kunnen verrichten. Dit laatste vereischt een grootere geestelijke
kracht, omdat het hier niet alleen om abstracte dingen maar ook
om een logischen gedachtengang, dus noodwendigheden van het
denken gaat. Want bii taal- en rekenkunde moeten de kinderen toch
met begrippen werken, begrippen die reeds door abstractie zijn
gevormd. In een woord door deze proeven kan worden onderzocht of
kinderen op een bepaalden leeftijd wel of niet tot abstract denken,
waarmee op de school, helaas, veel te vroeg wordt gewerkt, in staat
zijn.
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MEDEDEELINGEN UIT HET PAEDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCH LABORATORIUM TE AMSTERDAM.
No. 19 •
KONTRASTVERSCHIJNSELEN BIJ KINDEREN BENEDEN
DEN SCHOOLPLICHTIGEN LEEFTIJD.
DOOR D. KOHNSTAMM.

I.
Professor R e v é s z heeft mij den opdracht gegeven de volgende
vragen proefondervindelijk te onderzoeken:
I°. Kunnen kinderen onder de 6 jaar, die in hun Leven waarschijnlijk nooit kontrastwerking bewust waargenomen hebben,
en er evenmin opmerkzaam op zijn gemaakt, kontrastkleuren
van geringe duidelijkheid waarnemen, en juist beoordeelen ?
2°. Kunnen ze de waargenomen kontrastkleur met de objectieve
kleur vergelijken, overeenkomst tusschen hen vaststellen, en
ze naar kleurschakeering en lichtheid beoordeelen ?
3°. Kunnen ze tenslotte, wanneer ze de ervaring opdoen, dat het
veld, dat ze tengevolge der kontrastwerking van de omgeving,
gekleurd gezien hebben, objectief eigenlijk grijs is, deze suggestie weerstaan ?
Om deze vragen te beantwoorden ben ik op de volgende wijze
te werk gegaan.
Ten le heb ik vastgesteld of de kinderen kleuren bij name kenden.
Weliswaar zijn we, dank zij de dierpsychologische methodiek in
staat ook die kinderen wat betreft hun kleurgevoel te onderzoeken,
die de namen der kleuren nog niet kennen, en dus op onze vragen
niet met woorden antwoord kunnen geven.
Wil men b.v. onderzoeken of kleine kinderen, die nog niet spreken
kunnen, reeds kleur herkennen, dan geeft men hun doosjes, verschillend gekleurd, waarvan b.v. de roode chocola bevatten. Het
kind mag de chocola zoeken. Zoodra het dadelijk naar het roode
grijpt, geven wij doosjes van gelijke en gelijksoortige kleur in dezelfde tint. Grijpt het kind dan nog naar de roode en roodgetinte, dan
bewijst het daarmee dat het kleur en kleurgelijkheid vast kan stellen.
Verder vervoegen we over kinderpsychologische methoden, die
slechts een begrijpen der taal eischen, zooals b.v. wanneer we de
kinderen een rii kleuren voorzetten, en hen vragen uit die rij de
gelijksoortige kleuren te zoeken. In dit geval kunnen we vaststellen
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of de kinderen verschillende kleurschakeeringen dooreenhalen, of niet.
Het was echter in dit geval niet noodzakelijk juist zulke kinderen
te onderzoeken, die door leeftijd of lage trap van ontwikkeling, de
kleurennamen nog niet kenden. Daarom hebben we kinderen genomen van wie we verwachten konden, dat ze de kleuren reeds
kenden. Kwam er echter toevallig toch een kind under dat van de
kleuren niet zeker was, of ze zelfs geheel niet kende, dan hebben we
dat niet uitgeschakeld, maar een methode toegepast, waardoor ook
dat kind op onze vragen antwoord geven kon.
De methode die ik bij mijn onderzoek gebruikte was heel eenvoudig
Achter raampjes van doorschijnend wit papier legde ik, respectievelijk op fel-gelen, geel-groenen, en groen-blauwen achtergrond een
smal reepje grijs papier.
Volgens de wet, dat iedere kleur op zijn omgeving zijn complementaire kleur induceert, scheen de kontrastkleur van de groene
omgeving rood-blauw, of lila, en van de gele blauw met wat rood
er door. Een roode en blauwe omgeving hebben we niet gebruikt,
omdat deze niet duidelijk hun tegenkleuren, n.l, groen en geel,
te voorschijn riepen.
Wanneer nu de kontrastkleuren door de kinderen waargenomen en
met namen genoemd waren, legde ik hun een rij van verschillende
objectieve kleuren voor, waaronder ook eenige waren, die met de
kontrastkleuren overeenkwamen. Zoo vond men in deze rij onder
grijs, zwart, wit, geel en roze, ook blauw en lila. Deze objectieve
kleuren waren met waterverf geschilderd, en er was opgelet, dat
ze zooveel mogelijk geleken op de kontrastkleuren, zoodat de
kinderen, zonder moeilijkheden, uit de objectieve kleuren diegene konden kiezen, die aan de kontrastkleuren, geheel of bijna gelijk waren
Na dit onderzoek hief ik voor de oogen der kinderen het doorschijnende schutblad op, nam het (objectief) grijze reepje van den
gekleurden achtergrond, toonde het hun en maakte hun erop opmerkzaam, dat het reepje eigenlijk grijs was. Om de kinderen te overtuigen legde ik het op een neutralen grond, en vroeg welke kleur het
nu was. Gaf het kind het juiste antwoord, dan legde ik het weer
voor de oogen van het kind op den gekleurden achtergrond en vroeg
opnieuw welke kleur het nu wel had.
De vraag was dus of het kind zich beinvloeden liet door de kennis
dat het reepje eigenlijk grijs was, of de suggestie weerstond,
en zijn oordeel alleen naar zijn waarneming bepaalde.
Ik heb in 't geheel 30 kinderen onderzocht, tusschen de drie en
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de zes jaar, waarvan er 10 op de gemeentelijke Montessorischool
(Hygeaplein) waren, 10 op de Voorbereidende school, Letter Q en 10
op de Wilhelmina Catharina School. Aan de directrices, Mejuffrouw
v. W ij k en Mejuffrouw A. A. C. Grootho f, en aan den directeur
den Heer S. De Vries spreek ik hierbij mijn dank uit voor de
weiwillende wijze waarop ze mijn onderzoek mogelijk maakten.
I I.
Wat de voorvraag, kennis der namen betreft, kunnen wij zeggen dat
onder de 30 kinderen 21 de kleurnamen juist aangegeven hebben,
dus de groote meerderheid.
TABEL I. Konstrastkleuren beoordeeld en vergeleken met objectieve kleuren

Kleuren
kennis
(bij
naam)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja

De Kontrastkleur
Blauwgroen 1 Geelgroen

Geel

wordt beoordeeld als
lila

blauw

blauw

paars
grijs
lila
roze
rood
lila
roze
roze
paars
rood

lila
grijs
lila
lila
rood
roze
paars
lila
blauw
lila

paars
grijs
blauw
lila
paars
lila
paars
lila
paars
lila

paars
paars
—
paars
roze
roze
paars
rood

paars
lila
—
paars
paars
paars
blauw
blauw
—

paars
lila
—
paars
lila
paars
blauw
paars
—

—
rood
roze

blauw
lila

_

—

blauw
paars

Kontrastkleur
in vergelijking
met de overeenkomstigen
objec. kleur.
worth
beoordeeld.
juist
juist
juist
juist
juist
onjuist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
juist
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TABEL II. Kontrastkleuren beoordeeld na voorafgegane suggestie.
Kontrastkleuren beoordeeld na voorafgegane suggestie op :
Blauwgroen
allereerst

Na hernieuwde
opmerkzaamheid

Geelgroen
allereerst

Geel

na hernieuwde allereerst
opmerkzaamheid

na hernieuwde
opmerkzaamheid

als

1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

—
lila
lila
grijs
grijs
roze
E
grijs
grijs
paars
—
grijs
grijs
I paars
—
grijs
paars
rood
—
grijs
rood
—
roze
grijs
roze
grijs
paars
rood
—
grijsgni
grijs
grijs
rood
—
roze
grijs
grijs
grijs
paars
—
roze
grijs
roze
grijs
paars
grijs
grijs
—
roze
grijs
grijs
lila
—
grijs
roze
—
roze
rood
—
grijs
roze
1

blauw
grijs
grijs
grijs
lichtpaars
grijs
paars
rood
rood
rood
paars
roze
blauw
lila
grijs
rood
lila
grijs
paars
paars
paars
blauw
grijs
lila
grijs
lila
lila
paars
blauw
lila

roze
blauw
paars
grijs
-

lila
grijs
paars
grijs
-

grijs
blauw
grijs

blauw
grijs
grijs
grijs
blauw
grijs
grijs
paars
paars
rood
paars
lila
paars
lila
grijs
lila
paars
grijs
paars
lila
paars
blauw
paars
lila
grijs
blauw
blauw
paars
blauw
paars

blauw
paars
paars
-7
grijs
blauw
paars
—

lila
lila
—
—

grijs
—

—

Wat de waarnemingen van de kontrastkleuren betreft, bleek dat
met een uitzondering alle kinderen de kontrastkleuren waarnamen en
1) De kinderen van 1 —10 legden het reepje achtereenvolgens op blauwgroen, geelgroen en geel, en noemden de kleur, die het toen had, voor ik ze
ten tweede maal vroeg nauwkeuriger to kijken. Daardoor zijn hier de resultaten minder gunstig dan bij de kinderen, van 10 —30, die ik dadelijk, na het
le foute antwoord opnieuw en scherper deed waarnemen.
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juist benoemden. Die eenige uitzondering was een meisje van 51/2

jaar, dat alle kontrastkleuren grijs noemde. Daar ze de objectieve
kleuren onderscheidde, en zelfs de zeer onverzadigde kleuren uit
de rij die ter vergelijking met de kontrastkleuren diende, als bonte
kleuren herkende, bestond bij haar geen anomaliteit van het kleurgevoel, maar naar alle waarschijnlijkheid een geringe gevoeligheid
voor kleurkontrast. Een ontbreken van de kontrastwerking kan men
bij haar al daarom niet aannemen, omdat ze lichtheids-kontrast
waarnam. Grijs op een zwart veld scheen haar lichter dan dat zelfde
grijs op lichten achtergrond. Dit gevoel voor lichtheids-kontrast bleek
ook bij de kleuren. Want ze zag hetzelfde grijs op een lichtgekleurde
omgeving donkerder dan op een donkere.
De tweede vraag, het vergelijken van de kontrastverschijning, van
de subjectieve met de objectieve kleur, werd door alien, behalve door
het zooeven genoemde meisje, juist opgelost. Bij het noemen der
kleuren met namen kan men niet al te streng zijn. a moest er mee
te vreden zijn, wanneer de kinderen de kleuren zoo ongeveer juist
benoemden. Dat mocht des te eerder, daar de kontrastkleuren geen
zuivere, maar gemengde kleuren waren, die de kinderen niet aanduiden konden. Daarom gold lila, paars en zelfs roze voor een juist
oordeel, want als component van den algeheelen indruk was werkelijk rood en blauw duidelijk voorhanden.
Wat nu de suggestie betreft, bleek, het dat de overgroote meerderheid (van 30, 28) weerstand bood.
Hiervan lieten zich 11 absoluut niet beinvloeden, terwijl de rest
na langere of kortere aarzeling de kontrastkleuren tenslotte toch op
grond van hun waarnemingen en niet op grond van hun kennis juist
beoordeelde.
Slechts twee van de dertig konden niet los komen van den wonderlijken indruk, die het vroeger grijs gebleken reepje op hen maakte.
Zij wilden de kontrastverschijning, alle verdere pogingen ten split,
niet erkennen. Onder deze twee was ook het meisje dat, zonder te
weten, dat het subjectief-gekleurde reepje eigenlijk grijs was, alle
kontrastkleuren grijs noemde.
Het bleek, dat de suggestie sterker werkte bij de jongeren dan bij
de oudere kinderen. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat deze laatste
voor suggestie geheel ongevoelig waren.
Wanneer men let op de uitingen en het gedrag van de door mij
onderzochte kinderen gedurende deze suggestieproef, kan men hen
in 3 groepen indeelen.
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De eerste omvat diegenen, die volkomen te beinvloeden zijn.
Kennis van de objectieve kleur beinvloedt hun oordeel. ze nemen
niet meer waar, ze oordeelen slechts. Een variatie in tegenovergestelde
richting biedt het volgende geval. Een jongen en meisje van 4
jaren, onder den invloed van de subjectieve omstandigheden beoordeelden het grijze reepje, dat op gelen achtergrond lila scheen, ook
dan nog als lila, als ik het van dezen gelen achtergrond optilde en op
neutralen grond legde.
De tweede groep werd weliswaar ook door de bekendheid met
de objectieve omstandigheden beinvloed, maar slechts tijdelijk. Want
wanneer we hen vroegen het grijze reepje op den gekleurden achtegrond nauwkeuriger te bekijken, bepaalden ze hun oordeel toch naar
den onmiddellijken kleurindruk. Tenslotte raakten ze met het verschijnsel verzoend. Iets zeer interessants merkte ik op bij een meisje,
dat nog, terwiji ze een verkeerd oordeel uitsprak, dat oordeel verbeterde. Zoo noemde ze het op groenen achtergrond roze schijnende
reepje: „Grij . . . . nee rood". Nadat ze daarna dat zelfde reepje op
geel had gelegd en ik haar naar de kleur vroeg, antwoordde ze
„roo . . . . nee paars." Op dezelfde wijze wees een jongetje van 3
dat de kleurnamen nog niet kende, eerst vaag bij de rij kleuren die
ter vergelijking dienden, het grijs aan, maar subiet daarop, nog in
dezelfde handbeweging, gedecideerd het roze.
Tot de laatste groep behooren die kinderen, die steeds hun oordeel uitgesproken hebben op grond van hun zintuigelijke waarneming
en die dus niet onder den invloed stonden van de eigenaardige kleurverandering van het grijze papiertje; ze waren even verbaasd als die
van de 2e groep, maar ze hebben dit wonder aanvaard.

Uit deze proeven blijkt, dat kleine kinderen subjectieve kleuren
even goed en met dezelfde zekerheid waarnemen en bepalen als
objectieve kleuren. Deze uitkomst klopt met de leer, dat objectieve
en subjectieve kleur-verschijningen principieel met dezelfde zenuwprocessen correspondeeren. Maar ze weerlegt iedere leer, die de
zoogenaamde kontrastkleuren van de objectieve kleuren onderscheidt
en meent dat aan de eersten een of ander intellectueel of tenminste
logisch proces ten grondslag ligt. (Vergissing in het oordeel, of in
de interpretatie). De naam „subjectieve kleur" is slecht gekozen,
daar ze de meening wekt, alsof ze, in tegenstelling met de „objec84

tieve" kleuren langs subjectieve weg ontstond. Beide kleur-verschijnselen zijn objectief, daar beide slechts door objectieve prikkels
ontstaan, en beide zijn subjectief, daar ze een reactie zijn van de
psyche op uitwendige prikkels.
Door deze beschouwingen is het ook duidelijk, waarom de kinderen
bij het vergelijken van de zoogenaamde objectieve kleuren met de
kontrastkleuren geen fouten maakten. Het blijkt, dat suggestie
alleen op psychische constellaties inwerkt, waar het gaat om opvatting, interpretatie en beoordeeling, maar niet daar, waar slechts
zintuigelijke waarnemingen geconstateerd worden, die onafhanke lijk zijn van hoogere functies.
Door de methode der suggestie kunnen we dus bij voorzichtig experiment en nog voorzichtiger interpretatie aantoonen of bij bepaalde
waarnemingen en oordeelen hoogere psychische factoren al of niet
meewerken. Want uit het voorgaande is gebleken, dat, waar slechts
physiologische factoren in het spel zijn, de kleuters, die anders zoo
zeer voor suggestie vatbaar zijn, niet beinvloed kunnen worden.
1

)
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Slechts met dit verschil, dat bij de „objectieve kleur" de prikkel werkt
op de getroffen plaats, het netvlies, bij de „subjectieve kleur" in de omgeving
van het netvlies.
1

)
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIF TEN.
DOWNEY'S „WILL- TEMPERAMENT- TES TS ."
Het begrip: temperament beteekent niet voor ieder hetzelfde.
He y m a n s denkt aan het totaal onzer neigingen in hun onderlinge krachtsverhouding. In de dagelijksche omgangstaal heeft men
slechts enkele van die neigingen op het oog, wanneer van dezen
of genen wordt gezegd, dat hij veel of weinig temperament bezit.
Men doet dan min of meer als de bloemenventer, die zijn rozen
niet aanprijst als te zijn van zeer goede of de allerbeste qualiteit,
maar die enthousiast roept: „qualiteit van rozen." Wie de ruimere
opvatting huldigt, bevoordeelt in den regel iemands geestelijke habitus
naar de functies van verstand en temperament. Het verstand geeft
de vorm aan, waarin zich de neigingen manifesteeren. Men kan
denken aan een naar de zee stroomende rivier: het water heeft de
neiging om van hoog naar laag te stroomen, de bedding geeft de
vorm aan, waarin zich die neiging openbaart.
Wanneer men zich een oordeel moet vormen omtrent de geestelijke geschiktheid van een candidaat voor een bepaalde opleiding,
een bepaald beroep e. d., dan moet men zich een inzicht verschaffen
in die functies van verstand en temperament. Over het verstand
kan men zich op grond van den uitslag van een experimenteel
onderzoek een oordeel vormen. Over het temperament kan slechts
een langdurige observatie licht verschaffen. Voor zulk een langdurige observatie ontbreekt vaak de gelegenheid. De experimenteele
methode zou ook h'er zeer gewenscht zijn. Tot een van de belangrijkste pogingen om tot zulk een methode te komen, mag zeker
wel gerekend worden die van D o w n e y. Bij deze methode staat
niet het gevoelsleven in het middelpunt, Downey onderzoekt
speciaal de dy namische zijde van het temperament, vandaar ook
den naam: „will-temperament-tests". Zij tracht zich een oordeel
te vormen, 1°. over de beschikbare psychische energie" en 2°. de
neiging, die „energie" al of niet onmiddellijk tot ontlading te doen
komen. Over het wezen dier „energie" laat zij zich niet uit. Haar
tests onderzoeken dan:
I.
II.
86

„speed and fluity of reaction" (kwiek of sloom).
„Forcefulness and decisiveness of reaction" (krachtig of slap).

III. „Carefulness and persistence of reaction" (zorgvuldig of
slordig).
En voor elk der drie groepen geeft zij 4 tests.
Ad I.
„speed of movement"; „schrijf eens op „Vereenigde Staten van
Amerika", (tijd meten).
b. „freedom from load"; „schrijf nu eens zoo snel als je kunt:
Vereenigde Staten van Amerika" (wanneer nu de tijd veel
korter is dan bij a, dan bestaat er voor de normale schrijfwijze
een zekere remming „load"; de wagen loopt alleen goed als
hij opzettelijk gesmeerd wordt.)
C. ' ,flexibility" (aanpassing), 1°, candidaat moet zoo snel mogelijk een ander handschrift imiteeren (tijd meten); 2°. candidaat moet zoo nauwkeurig mogelijk een tweede handschrift
copieeren (succes meten).
d. „speed of decision"; candidaat moet uit een lijst karaktereigenschappen, die twee aan twee elkaars tegengestelde zijn (luiijverig; slordig-netjes enz.) aanstrepen tot welke van de twee
karaktertrekken hij zichzelf rekent, (tijd meten).
a.

Ad IL
e.

f.

g.

„motor impulsion". Snelheid en grootte van het handschrift
wordt vergeleken bij het zonder meer opschrijven van een
zin en het schrijven van dezelfde zin met de oogen dicht,
terwiji tegelijkertijd hardop moet worden geteld: 3, 6, 9, 12
enz. Bij impulsieven wordt het schrift dan grooter en vlugger.
„reaction to contradicion". Voor het begin van het geheele
onderzoek heeft men aan candidaat verzocht to kiezen tusschen twee enveloppes, op de een waarvan een M staat, op
de andere een N. Nu, genaderd tot test f, vraagt men: „welke
enveloppe heb je straks gekozen". Daarop de proefnemen:
„nee, het was de andere." Men noteert de weerstand tegen
deze suggestie,
„resistance to opposition". Candidaat moet geblinddoekt schrijven. De proefnemer houdt met een potlood de pen tegen.
Men beoordeelt de energie, waarmee de candidaat al of niet
tegen die weerstand reageert.

87

h.

„finalty of judgment". „Kijk test d nog eens door, of er niets

in te veranderen valt" (men meet de tijd voor de revisie en
eventueel het aantal correcties).
Ad III.
„motor inhibition": „schrijf zoo langzaam als je kunt: Vereenigde Staten van Amerika" (hoe langer candidaat er over
weet te doen, hoe meer hij zijn bewegingen blijkt te kennen
beheerschen); meet gemiddelde tijd van 3 proeven.
.i. „interest in detail": men meet de tijd, noodig voor het copieeren
van een handschrift, 1°. met de opdracht, „zoo nauwkeurig
als maar mogelijk is", 2°. net zoo vlug als je zelf wilt; de gemiddelde tijd wordt genoteerd.
k. „coordination of impulsion": schrijft zoo snel en zoo klein
mogelijk: „Vereenigde Staten van Amerika", men meet de
lengte van het geschrevene en de gebruikte tijd.
1. „volitional perseveration". „Schrijf zoo, dat niemand je hand
kan herkennen: „Vereenigde Staten van Amerika."
i.

Downey is tot deze tests gekomen na jarenlange mislukte
pogingen, om uit het handschrift iemands karakter te bepalen en na
bestudeering van het „muscle reading". Bij dit laatste bleek, dat
de een veel gevoeliger is dan de ander bij het opmerken van de
onwillekeurige spierbewegingen, die men al denkende maakt, zooals
in het bekende gezelschapspel, waarbij men afspreekt, welke opdracht degeen, die even de kamer heeft verlaten, zal moeten volvoeren. De proef persoon neemt dan iemand uit het gezelschap bij
de hand en loopt snel met hem heen en weer, uit de onwillekeurige
bewegingen, die degene maakt, die de opdracht weet, ontdekt de
proefpersoon met goede „muscle reading" of hij al of niet op den
goeden weg is.
En welke waarde hebben nu die tests voor het beoogde doe!?
In „the journal of applied psychology March 1925", geeft M a y
een overzicht van de pogingen, om de waarde van de tests te beoordeelen. De beste methode schijnt voorloopig een vergelijking van
de rangschikking van een aantal proefpersonen volgens de testresultaten met die van bevoegde beoordeelaars, die de proefpersonen
goed kennen, en die een rangschikking maken naar hun indruk
in verband met de karaktertrekken, die Downey wil onder88

zoeken. Deze vergelijkingen gaven nooit hoogere korrelaties dan + 0.4.
Dat is niet zeer bemoedigend. Toch geloof ik, dat onderzoekingen
met deze en dergelijke tests van groote waarde zijn voor hen, die
geroepen zijn, karakters te beoordeelen van aan hun zorg toevertrouwde individuen, daar het hen dwingt zich van veel en velerlei
rekenschap te geven, dat anders allicht aan hun aandacht zou zijn
ontsnapt. Vandaar dan ook, dat het mij de moeite waard leek, de
tests in ons tijdschrift te vermelden.
D. HERDERSCHEE.
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MOTORISCHE TESTS
D' Ozer e t z k y heeft door tusschenkomst van Regina
M e r k i n in de „Archives de Psychologie". 1925 No. 75 een aantal
tests gepubliceerd, welke dienen, om een indruk te krijgen van de
„handigheid" van kinderen. De bedoeling is niet, met die tests
re bepalen het praktische verstand, dat in staat stelt tot het verkrijgen
van inzicht in dingverhoudingen, maar uitsluitend de geschiktheid
tot het vormen van spiercoärdinaties. Hij heeft een motorische
schaal gegc ien, waarmee dan de „motorische leeftijd" van een kind
kan worden bepaald. Hier volgt een vertaling van de tests; de
tusschen haakjes geplaatste percentages hebben betrekking op de
resulaten verkregen bij een (klein) aantal kinderen, onderzocht in
het „instituut J. J. R o u s s e a u" te Geneve.
Vier jaar.

1. Hinken met open oogen over een afstand van 2 Meter (80 % +).
2. Drie keer achtereen met beide voeten tegelijk van de grond
opspringen (100 % +).
3. Een trap van tien treden (afstand der treden 15 c.M.) oploopen
zonder de leaning te gebruiken, en nooit meer dan den voet
op iedere trede (70 °,/o +).
4. Op dezelfde wijze trap afdalen (50 °,/o/ ) +.
5. Met open oogen over een ruim 4 Meter lange rechte lijn loopen
(niet meer dan 15 c.M. afwijking van de lijn is geoorloofd).
Desnoods twee pogingen, waarvan er een goed moet zijn
(100 % +).
6. Zich wasschen; dat wil zeggen, zonder kleeren nat te maken,
met twee handen uit kom geschept water naar het gezicht
brengen (60 °„,,,' +).
7. Opvangen van een, uit 70 c.M. afstand van het kind, in de
hoogte gegooide bal (6 c.M. doorsnee). Twee van de drie keer
moet goed zijn (70 % --1--).
!Tiff jaar.

1. Hinken met gesloten oogen over ruim 4 Meter, eerst met
een voet, dan met de andere (60 % +).
2. Twee meter ver op de teenen loopen (100 % +).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Op bloote voeten, vijf maal achtereen, zonder met de hielen
de grond aan te raken, zich op de teenen maximaal verheffen.
Eventueel nog eens probeeren.
Vijf keer achtereen maximaal voor en achterover buigen
(100 % +).
Binnen 7 seconden snel de trap van tien treden oploopen,
zonder de leuning te gebruiken of treden over te slaan. Eventueel nog eens probeeren (90 % +).
zich kleeden: jongens: broek met bretels en jas;
meisjes: jurk, rok, mantel, (80 °/,, --1-).
Knoop of rijgschoenen dicht maken binnen 3 minuten (50 % +)
Binnen 20 sec. pen in penhouder steken (100 (),/o +).
Sleutel in slot steken; sluiten en openen, binnen 30 sec. (80% -I-)
Uit 70 c.M. afstand de bal gooien tegen een schijf van 25 bij
25 c.M. (overhands gooien) (60 °,/o +).
Met open oogen, binnen 5 sec. de toppen der wijsvingers
tegen elkaar brengen. Bij begin van de proef de handen op
hoogte van de schouder. Even voordoen (60 % +).
Met open oogen 15 sec. op den been staan; eerst rechts dan links
(even pauze er tusschen) (50 % +).
Zes jaar.

1. Over touw, gespannen op 17 c.M. hoogte, heen springen met
70 c.M. aanloop. Van 3 proeven moeten er twee gelukken,
zonder aanraken van het touw (50 % +).
2. Zelfde als 5 jaar No. 3.
3. Met twee voeten tegelijk op de eerste trede van de trap springen.
Twee van drie proeven moeten gelukken (83 % +).
4. Op linker been staan en tegelijkertijd met rechter been zoover
mogelijk naar voor en achter zwaaien, vijf keer, dan pauze)
daarna beenen wisselen (100 % -1-).
5. Zelfde als 5 jaar No. 12.
6. Drie diepe kniebuigingen (100 % -1--).
7. Binnen 5 sec. snel de trap van tien treden afloopen, zonder
leuning te gebruiken en zonder treden over te slaan. Eventueel
nogeens probeeren (100 % +).
8. Van 44 c.M. hooge stoel afspringen (100 % -1-).
9. Drie van vijf spijkers (1 1/4 c.M. lang) in plank slaan; na 2
slagen moet de spijker losgelaten worden; 1 minuut per spijker
( ? %).
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10. Met rechterhand de bal uit 70 c.M. afstand uit de hoogte
vallend opvangen. Twee van drie keer moet het gelukken
(50 % -011. „Armen hoog", dan in 10 sec. met beide armen zoo snel
mogelijk cirkels beschrijven (100 °/,) +).
Zeven jaar.

1. Tien seconden met de oogen dicht, op een been staan, rechts
en links (50 % +).
2. Zelfde test van 6 jaar No. 6 (100 °,/ ol -1-).
3. Zelfde test van 6 jaar No. 9 ( ? %).
4. Binnen twee minuten punt aan potlood slijpen (66 % -1-).
5. Met twee handen de bal uit 1,4 M. afstand opvangen (100 % +).
6. Met linker hand de bal uit 70 c.M. afstand opvangen (100 °,/,, -1-).
7. Met bal gooien naar de schijf op 1,4 M. (83 % +).
8. Zelfde test als 6 jaar No. 11 (100 % +).
9. Een knoop leggen in touwtje van 15 c.M., binnen 1 minuut
(100% +).
10. Vol glas water, zonder morsen, met gestrekte arm ruim 2
Meter voor zich uit dragen (100 % + )11. Rechts hinken en tegelijk met linker arm rondzwaaien, gedurende 7 seconden; dan rechts en links wisselen (100 % +).
12. Met rechter (dan linker) wijsvinger neustop aan raken; oogen
dicht. Twee van drie keer moet slagen. (100 % +).
Acht jaar.

1. Bloote voeten; op de teenen van de eene voet een lucifersdoosje; zonder dit to laten vallen in 20 sec. twee Meter loopen.
Twee van drie keer moet slagen. Dan de andere voet gebruiken (83 % ±).
2. Zelfde test als 7 jaar No. 9 (100 % -1-).
3. Zelfde test als 7 jaar No. 4 (100 °,/0 +).
4. Zelfde test als 7 jaar No. 10 (100 % +).
5. Zelfde test als 7 jaar No. 11 (100 % -1-).
6. In 10 sec. 25 keer de wijsvingers om elkaar heen draaien; 1
minuut rust, dan in tegengestelde richting (83 c', /0 +).
7. Zelfde test als 7 jaar No. 7 (83 °/() +).
8. Met rechter hand de bal uit 1,4 M. afstand opvangen (83 % +).
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Negev Jaar.

1. Garen No. 50 en naald No. 6. Draad in naald steken; binnen
2 minuten (90 % +).
2. In iedere hand vol glas water, zonder morsen ruim 2 Meter
voor zich uit dragen (80 % +).
3. Met twee handen bal uit 2 M. afstand opvangen (90 % +).
4. Met linker hand bal uit 1,4 M. afstand opvangen (100 % ±).
5. In 11/2 minuut ruim 6 Meter op handen en voeten kruipen
met een been in de lucht. Pauze, dan met andere been in de
lucht (90 % ±).
6. Een steen van 30 gram 50 a 70 c.M, hoog gooien, dan met
zelfde hand een andere steen van tafel nemen en steeds met
dezelfde hand de eerste Steen weer opvangen. (Een Russisch
volkspel) (0 % +).
Tien en elf jaar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Springen over touw, 35 c.M. hoog (zie 6 jaar No. 1) (100 °//,-, +).
Bal gooien naar schijf op 2 Meter afstand (40 c)/„ +).
Met twee handen bal uit bijna 3 M. afstand opvangen (100 °,/„
Met rechter hand bal uit 2 M. afstand opvangen (90 % +).
Zelfde test als 9 jaar No. 6 (10 % +),
Zelfde test als 9 jaar No. 6, maar nu twee steenen van de tafel
nemen (0 % +).
Twaalf en dertien jaar.

1.
2.
3.
4.

Bal naar schijf op bijna 3 Meter (60 °/,'„, ±).
Met beide handen bal opvangen uit bijna 3 M. afstand (100% -I-)
Met linker hand bal opvangen uit ruim 2 M. afstand (90 °/,)" ±).
Zelfde test als 9 jaar No. 6 maar nu drie steenen van de tafel
nemen. Eventueel nog twee keer probeeren (30 °,/, 4-).
5. Bokspringen over andere jongen, zonder diens hoofd of schouders aan to raken. Twee van drie keer moet gelukken (100 °,/,, +).
6. Acht seconden op handen staar met de voeten tegen de muur
(0 %
7. Over touw, 70 c.M. hoog, springen (100 °/„ +).
Veertien en viiltien jaar.

1. Zelfde test als voor 12 jaar No. 7 (83 % +).
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Op stoel (46 c.M. hoog) springen. Aanloop 70 c.M. met beide
voeten tegelijk neerkomen. Twee van drie keer moet proef
slagen (83 % +).
3. Zelfde als twaalf jaar No. 5, maar nu moet het alle drie keer
gelukken (50 3/4 +).
4. Zelfde als twaalf jaar No. 6 maar nu 15 sec. (50 % +).
5. Een stoel bij een der achterpooten optillen (66 % +).
6. Eerst met rechter, dan met linker hand een bal uit bijna 3 M.
afstand opvangen. Met iedere hand moet de proef twee van
drie keer gelukken (100 c'/,, +).
8. Op de handen loopen (0 % +).
In dezen vorm zullen de tests zich niet kunnen handhaven, daar
het gebruik van een zelfde test op verschillenden leeftijd, de be
rekening van den „motorischen leeftijd" onmogelijk maakt. En natuurlijk zal voor ons een herijking noodzakelijk zijn; men denke
aan de Russische-volksspel-test (9 jaar No. 6). Ook zijn de aanwijzingen niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld omtrent de zwaarte
van de op to tillen stoel (Veertien jaar No. 5). Maar zeker
verdienen de tests in onzen tijd van verhoogde belangstelling voor
de lichamelijke opvoeding, een onderzoek in ons land met een aantal
kinderen, dat het spreken van percentages meer rechtvaardigt dan
het Geneefsche experiment.
2.
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HERDERSCHEE.

DE AANDACHT IN DEN KINDERLEEFTIJD EN DE PUBERTEIT.

(R. SENET IN LA ESCUELA MODERNA. MRT 1924).
De onderzoekers zijn eenstemmig van oordeel, dat de ontwikkeling van de aandacht zich uitstrekt tot ver in den rijpen leeftijd.
Sommigen noemen het tijdperk tusschen 25 en 35 jaar het belangrijkste voor het verkrijgen van de fundamenteele ideeen en de hoogste
geestelijke vorming. Op 35-jarigen leeftijd wordt het maximumconcentratievermogen bereikt (M er cant e, Sp e g a z z i n i,
I n g e n i e r o s). Anderen zijn van meening, dat het groeiproces
eerst ophoudt bij het begin van den ouderdom (B e c h t e r e w,
Bianchi, Wiersma, e. a.).
Evenmin bestaat er eenstemmigheid ten opzichte van de evolutie
der aandacht in den kinderleeftijd en de puberteit. Men weet,
dat de reaktie-methode van F e c h n e r zelfs tegenstrijdige resultaten heeft opgeleverd. (D o n d e r s, F e c h n e r, Wund t,
Meunier, Mercante, e, a.). Dit is volgens Senet mede
hieraan to wijten, dat bij de onderzoekingen in 't algemeen niet
voldoende rekening is gehouden met de leeftijden; dat wil in dit
geval zeggen: Men heeft de resultaten in de verschillende leeftijdsgroepen niet aan een vergelijkende beschouwing onderworpen.
Dit heeft Me r cant e wel gedaan. Enkele zijner gegevens
ontleenen wij aan een artikel van R o d o 1 f o S e n e t in: „La
Escuela Moderna": La atenciOn en la adolescencia y en la pubertad.
Gevoelsreaktie.

Leeftijd.

Intelligenten.

Niet-Intelligenten.

7— 8
8 —10
9 —10
10-12
11 —13
12-14
14-16
15-17
16-18
18-20

1069
957
785
723
723
630
708
791
832
588

1005
990
782
965
718
874
669
935
660
533
95

Gehoorsreaktie.
Leeftijd.

Intelligenten.

Niet-Intelligenten.

7— 8
8-10
9-11
10-12
11-13
12-14
14-16
15-17
16-18
18-20

707
828
631
559
609
594
464
551
659
474

859
949
609
773
682
644
586
627
523
430

Zooals men ziet spreken deze cijfers niet geheel ten gunste van
de intelligenten en zij openbaren ook niet veel omtrent de verhouding
der beide groepen. Maar wel toonen zij een vermeerdering van de
aandacht (vermindering van den reaktietijd) met den leeftijd, een vermeerdering, die regelmatiger is bij de intelligenten dan bij de nietintelligenten. En ook valt er, zooals uit het onderstaande blijkt,
wel iets uit op to maken omtrent de betrekkelijke aandacht in de
leeftijden der zelfde groep.
Gevoelsreaktie.

1

de—x-4
/4., ....

5

,

..

,...-.• ...
-.

1

...
.
....

.

2

.

.

..

.
•
9,,,

.

•

•.

•

•

•

.

-,
.

•.

\ pay

•

..."

•
.

.

,.

•

„
../

•.

\

t'
:.

96

I

---,

\
' ., .

4
* r.r,

•
•

•

•

1°. Een veel regelmatiger verloop bij de intelligenten dan bij de
niet-intelligenten.
2°. Een vermindering van den reatietijd tot 14 jaar.
3°. Een periode van stilstand bij 't begin der puberteit.
4°. Een stijging tusschen 14 en 18 jaar, die in overeenstemming
is met de verhoogde concentratie der aandacht op de eigen
persoon, m.a.w. met het tijdperk der megalomania.
5°. Een plotselinge daling tusschen 18 en 20 jaar, die een aanduiding zou kunnen zijn voor de afsluiting der vorige periode.
Bij de niet-intelligenten een zeer onregelmatig verloop. Alleen
tusschen 7 en 11 jaar een voortdurende daling, maar daarna afwisselende stijgingen en dalingen. Over 't geheel genomen is ook bier
het proces afnemend, maar verder gaat de overeenkomst tusschen
beide groepen niet.

Gehoorsreaktie.
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Wat onmiddellijk opvalt bij beide groepen, is de stijging van
den reaktietijd van 8 tot 10 jaar. 't Is ons niet bekend of op dit feit
al vroeger de aandacht is gevestigd en of hiervoor een verklaring
to geven is.
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De onregelmatigheid is zoo groot, dat er moeilijk conclusies uit
to trekken zijn. Wel treft hier weer hetzelfde verschijnsel als in tabel
A, dat het verschil tusschen begin- en eindpunt bij de niet-intelligenten grooter is dan bij de intelligenten.
Een tweede overeenkomst tusschen de kurven der intelligenten
in A en B is de stilstandsperiode bij het begin der puberteit, alleen
in B minder geaccentueerd. Die stilstand zou, behalve met de geestelijke crisis in dit tijdperk, ook in overeenstemming zijn met het
bereiken van de grens der snelle ontwikkeling van het geheugen,
welke nu een langzamer verloop krijgt.
Wanneer we de wet van F e c h n e r betreffende het onmiddellijk
verband tusschen aandacht en reaktietijd toepassen op de gegevens
van M e r cant e en het minimum van aandacht laten samenvallen
met het maximum van tijd, dan krijgen we de volgende betrekkelijke waarden voor de aandacht:
Bij de gevoelsreaktie.
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Hier ziet men zeer duidelijk het regelmatiger verloop bij de intelligenten, de periode van stilstand in den overgangstijd en de crisis
in de laatste jaren der puberteit.
Bij de niet-intelligenten is het proces heel anders.
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Men merke vooral op de scherpe dalingen en stijgingen in de
periode waar de andere groep een betrekkelijken stilstand vertoont.

Bij de gehoorsreaktie.
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Een negatieve waarde van 8 tot 10 jaar, waarop reeds gewezen
is, verder een onregelmatig verloop bij beide groepen. We kunnen
hier alleen constateeren, dat over 't geheel genomen de aandacht
stijgt.
Resumeerende, kunnen we uit de onderzoekingen met behulp
van de methode der reaktietijden de volgende conclusies trekken:
1 0 . De tijden varieeren bij de twee gewaarwordingsgroepen en
de conclusies bij de eene kunnen in 't algemeen niet op de
andere toegepast worden.
2°. De processen van 7 tot 20 jaar zijn niet regelmatig.
3°. Toch blijkt, dat de reaktietijden belangrijk verminderen en
dat dus de aandacht vermeerdert.
4°. Voorloopig kan deze methode, toegepast op normale kinderen,
niet dienen om intelligentieverschillen to meten.
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Op de vraagstukken die met het hier behandelde nauw verband
houden, zooals: de invloed van de nieuwsgierigheid, de belangstelling,
de sexe en de opvoeding op de ontwikkeling der aandacht, zullen
we niet nader ingaan, hoewel dat voor een dieper inzicht in deze
kwestie wel van belang zou zijn. Het was ons voornamelijk te doen
om den lezer eens in kennis te brengen met eenige paedologen en
psychologen, wier arbeid alleen gewaardeerd wordt in den beperkten
kring der Spaansch sprekende landen.
P. L. v. BEDAF.
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DONALD A. LAIRD. THE PSYCHOLOGY OF SELECTING
MEN.
(M c. G r a w- Hill Book Company. New York, 1925.)
De problemen van beroepskeuze en personeelselectie zijn uiterst
gecompliceerd en moeilijk te ontwarren; de middelen om ze op te
lossen, waarover wij beschikken, zijn nog weinig talrijk en zeer
gebrekkig. Stellen wij aan de eene zijde den jeugdigen beroepscandidaat, aan de andere zijde de vele honderden beroepen, die in
onze ingewikkelde maatschappij zijn te vervullen, dan zou men
wenschen van beide een uitvoerige en nauwkeurige kennis te bezitten
als solieden grondslag voor een beroepsadvies. Maken wij echter
den inventaris op van onze beroepskennis en menschenkennis, dan
vinden wij dat slechts bij Enkele procenten der beroepen en beroepscandidaten een poging wordt gedaan, om tot meer systematische
en exacte kennis te geraken, terwiji het resultaat dezer goedbectoelde
pogingen zich meestal aan onze waarneming onttrekt.
De menschheid heeft zich altijd op een zeer simpele wijze uit dit
dilemma weten te bevrijden: door de moeilijkheden te negeeren.
De werkgever sloeg meestal geen acht op de speciale eischen van
de te vervullen vacature, maar nam den eersten den besten sollicitant. Ofwel hij liet zijn keus bepalen door protectie, door een net
handschrift, een sympathiek portret, een hupsch optreden bij een
onderhoud van vijf minuten, door een gunstig getuigschrift of een
goed diploma. Enkele dezer maatstaven zijn wellicht betrouwbaarder
dan het blinde toeval, maar elk apart of alle te samen vormen zij
toch een uiterst wankel fundament voor zulk een gewichtige beslissing als het aanstellen van een employe is.
De werknemer maakte het even bont, al ging het om zijn eigen
hoogste belangen. Hij volgde blindelings het voorbeeld van vader,
oom of vriend, — of liet zich leiden door zeer uiterlijke voordeelen
van een beroep. Hem ontbrak altijd het overzicht van de mogelijkheden, de kennis van eigen geschiktheid, en de eischen die een
bepaald beroep stelde. Heel vaak dwong de economische noodzaak
tot het aangrijpen van het eerste loonende baantje dat zich voordeed.
Met een reeks neglectieve en utopische ficties slaagden beide
partijen, die bij dit vraagstuk direct zijn betrokken, erin zich te
blinddoeken voor de verspilling van productieve krachten en van
levensvoldoening, die het gevolg waren van dit roekeloos omspringen
met menschenmateriaal, en eigen toekomst.
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Is er reden om van deze misbruiken in den verleden tijd te spreken ? Eigenlijk niet, maar in enkele opzichten is de toestand toch
veranderd. In zooverre, dat nu allerwegen wordt gevoeld, dat hier
belangrijke problemen schuilen en dat het dringend tijd wordt de
keuze van beroep en personeel niet langer aan het toeval over te
laten, maar voorwerp te maken van studie en nauwlettende zorg.
Het enthousiasme is groot bij vogels van de meest diverse pluimage; autoriteiten van staat en gemeente, praktische en theoretische
paedagogen en psychologen, industrieelen, ingenieurs, medici, militairen, arbeidsbemiddelaars etc. trekken gezamenlijk op onder de
leuze „de rechte man op de rechte plaats". Er worden commissies
opgericht en bureaux, graphologen in dienst genomen, laboratoria
voor geschiktheidsonderzoek ingericht, lezingen gehouden en tijdschriften uitgegeven. Kortom, dit tien jaar geleden nog vrijwel maagdelijk terrein wordt nu van alle zijden geexploieerd en gecultiveerd. Beroepskeuze is een modevraagstuk geworden met al den
aankleve van dien, in den goeden en slechten zin.
Want vragen we ons of of al deze energie wel zoo doelmatig mogelijk wordt besteed, of veel van de aangeprezen hulpmiddelen om
tot een betere personeelselectie en een meer doelmatige beroepskeus te komen, niet even waardeloos zijn als het meerendeel der
motieven, waarop tot nu toe de beslissing werd gebaseerd, dan rijst
een groot vraagteeken op. Immers, het omschrijven van de wenschelijke gegevens, van de lacunes, die in onze kennis bestaan; het aantoonen van de fouten der oude stelselloosheid; het opperen van
plannen ter verbetering, zelfs het uitvoeren van veel deter vaak
onbekookte voorstellen, dat alles is niet zoo moeilijk en valt onder
het bereik van zeer velen.
Maar het zoeken van de wegen, die ons tot de absoluut noodige
beroeps- en menschenkennis kunnen leiden, van doelmatige middelen
om tot een betere beroepskeuze en een juistere selectie van personeel te geraken, is moeilijk, wetenschappelijk werk. „An enormous
ground is still to be covered, before valid positive information can
be obtained", verklaart dr. C. S. Myer s, Director of the National
Institute of Industrial Psychology te Londen (Engineering, 16
October 1925). Dezelfde oorzaak, die nog alom beroepen laat kiezen
op de meest ontoereikende gronden, personeel laat aannemen zonder
een spoor van objectieve grondslagen voor de keuze, diezelfde oorzaak maakt het mogelijk dat in nieuwe, even onbruikbare middelen,
mits voldoende aangeprezen, weer een volkomen ongegrond ver-
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trouwen wordt gesteld. Die oorzaak is de moeilijkheid der contrOle.
The proof of the pudding is in the eating. Maar de al of niet deugdelijkheid van een beroepsadvies blijkt pas na jaren en meestal heelemaal niet. Door het groot verschil in omstandigheden, dat een
strenge vergelijking uitsluit en het adaptatievermogen van den
mensch, door de gelukkige gave van het optimisme, vooral ten aanzien van eigen praestaties, van clementie ten aanzien van anderer
praestaties, — komt slechts een gering percentage der mislukkingen
aan het licht en handhaven velen zich in beroepen, waarvoor ze
- toch minder geschikt zijn. Stel het geval dat op een bureau honderd
jongens van veertien jaar komen om een beroepsadvies, en dat er
ook honderd plaatsen zijn voor dergelijke beginnelingen. Wanneer
nu door loting vooraf wordt uitgemaakt, welk beroep elke jongen
krijgt toegewezen, en alle honderd wordt op plechtigen toon het
advies van het lot verstrekt, wat alien opvolgen, — hoeveel mislukkingen komen dan later aan het licht ? Misschien tien, die door
een wat strenger kijkenden patroon spoedig weer aan den dijk
worden gezet, misschien nog vijf, die een onaangenaam karweitje
hebben gekregen en zelf komen klagen, maar de groote meerderheid
zal trachten te voldoen aan de eischen van een voor hen slechts
matig geschikt beroep en zal althans het succes hebben, niet ontslagen te worden. Tenzij ze er zelf de voorkeur aan geven het na
eenig tijdsverloop eens met een eigen gokje op andere terreinen
wagen. Slechts in enkele gevallen komt duidelijk de ontoereikendheid van een beroepsadvies aan het licht, — ik spreek nu niet langer
in den irrealis — overal daar waar vrij strenge eischen volgens niet
al te onvaste maatstaven aan de persoonlijke capaciteiten van het
individu worden gesteld.
We mogen veilig aannemen, dat aan de toelating tot onze middelbare scholen door onderwijzers, leeraren en ouders vrij wat meer
zorg wordt besteed dan aan het normale beroepsadvies. Hoewel
de eischen hier niet bijzonder streng zijn te noemen, althans niet
strenger dan ze in veel beroepen behoorden te zijn, bedraagt het
aantal mislukkingen ruim 50 %,
Resumeerende kom ik tot de conclusie, dat slechts in enkele gevallen zonder specale studie een werkelijke contrOle van beroepsadviezen
mogelijk is, en dat het dus zeer moeilijk is onder de aangeprezen
hulpmiddelen het kaf van het koren te scheiden. Dat elk hervormer
of enthousiast zweert bij zijn eigen „systeem" of hobby ,is menschelijk en te begrijpen. Het ontslaat ons niet van den plicht voor elke
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methode van of hulpmiddel bij de beroepskeuze te streven naar een
strenge, objectieve contrOle. Dat wij hierbij op een terrein verkeeren, waarbij het exacte, isoleerende experiment onmogelijk is,
en we dus zijn aangewezen op statistische berekeningsmethoden,
behoeft voor de lezers van dit tijdschrift geen betoog.
Aan dezen gedachtengang is het boek ontsproten van Donal d
A. Lair d, Associate Professor of Psychology, Colgate University, Secretary Central New York Division of The Psychological
Corporation, getiteld: The Psychology of Selecting Men. Volgens
den auteur dankt het boek zijn ontstaan aan een behoefte, gevoeld
in de collegezaal en bij het introduceeren van psychologische selectiemethoden onder industrieelen. Het wil mij voorkomen dat dit geschrift van wijder strekking is en dat iedereen, die direct of indirect
bij de beroepskeuze of personeelselectie is betrokken, zijn voordeel
er mee kan doen. Op een frissche, duidelijke wijze vervult dit boek
zijn maieutische taak: ons de oogen te doen opengaan voor de grove
verspilling van menschelijke energie, die de huidige chaos op het
terrein der beroepskeuze en personeelselectie met zich brengt. Al
de ficties, waarin de mensch op dit gebied pleegt te vervallen, worden aan de kaak gesteld en ontmaskerd. De schrijver begeeft zich
midden in het praktische leven en ontleent zijn voorbeelden aan
de levende werkelijkheid. Verliest het werk hierdoor iets aan strengen
opbouw en wetenschappelijke doordachtheid, het wint aan veelzijdigheid en overtuigingskracht.
Daar het niet mogelijk is in het kort bestek van enkele bladzijden
een adaequaat beeld te geven van den rijkdom aan gegevens, die
hier wordt geboden, zal ik mij tot enkele grepen moeten beperken.
Niet beter kon de strekking van dit boek worden gekarakteriseerd
dan met het volgende citaat van Thor n d i k e, door den auteur
op pag. 11 vermeld:
„Science knows or should know no favorites, and cares for nothing
in its conclusions but their truth. Opinion is often misled bij the
„unconscious logic of its hopes and fears," by prepossessions for
or against this or that book or method or result. Science pays no
heed to anything but the facts it has already made sure of; it puts
nothing in the scales but objective evidence. Opinion trusts its
personal impressions, bows to authority and the crowd. Anyone's
opinion constantly favors the methods he is used to and is suspicious
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of new ideas except his own; it accepts without verification and
rejects without a fair trial. Science seeks precise quantative measures
of facts by which changes and correspondences may be properly
weighed; opinion is content to guess at amounts of difference and
likeness, to talk in the vague terms of more or less, much and little,
to rate a method as better or worse without taking the pains to find
out just how much better or worse it is. Science reveals the sources
of its evidence and the course of its arguments, so that any properly
equipped thinker can verify for himself the facts asserted to be
true. Opinion offers itself to be accepted or rejected, but not to be
verified or intelligently criticized. Science is the work of minds
specialized to search after truth and selected as fit for the work by
their equals and superiors in it. Opinion is the occasional thought
of those who, though important and capable people, are yet only
amateurs in the work of getting truth."
Na een humoristische uiteenzetting over wat zich in Amerika
al niet tooit met den naam „psycholoog", zooals professioneele
media en andere kermisklanten, en eenige vingerwijzingen voor de
industrie, waar betrouwbare deskundigen zijn te vinden, geeft de
schrijver een kort overzicht van de industrieele psychologie, om zich
spoedig te beperken tot de psychologie der personeelselectie. Hij
wijst er op hoe de arbeid in de ijzer- en staalindustrie vijfmaal meer
kost dan brandstof en kracht, terwijl de technische kennis eraan
besteed veel geringer is. Het arbeidsverloop in verschillende industrieen varieert van 20 tot 8000 %. Een „normaal" getal acht hij 80 3/4.
Een aanzienlijk deel van dit arbeidsverloop is te wijten aan ongeschiktheid.
Als een sterk staaltje van weinig effectieve selectie geeft hij een
voorbeeld uit den handel, waarbij het niet lukte uit een zeer groot
aantal sollicitanten een miniem percentage goede verkoopers te
kiezen.
Aantal sollicitatiebrieven op advertentie 11988 = 100 %
Aantal uitnoodigingen tot persoonlijk onderhoud
46 %
Aantal opgekomen sollicitanten
33 °,/o
Aantal aangestelde verkoopers
4.4 %
Aantal succesvolle verkoopers
0.7
Slechts 84 voldeden aan de eischen. Wellicht mankeerde er lets
aan het uitkiezen, zegt de schrijver.
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Hoe weinig betrouwbaar de keuze van den candidaat volgens zijn
eigen wensch is wordt gedemonstreerd aan een studie van dr. G.
A. F e in g o 1 d, die een vergelijking maakte tusschen de beroepen,
door 250 leerlingen van een middelbare school gekozen en het
verstandelijk peil dier leerlingen, bepaald volgens een testonderzoek.
Ruim 45 °,/,, der leerlingen koos een beroep boven hun capaciteiten,
nog geen 15 °,/0 beneden zijn bekwaamheden. Deze overschattingstendentie wordt nog nader belicht, als we hooren dat de knapste
leerlingen zichzelf aanzienlijk onderschatten, de domste daarentegen de hoogste ambities hadden. Een resultaat, dat geverifieerd
wordt door andere onderzoekers.
Dat de keuze der jeugd geen verband houdt met de beschikbare
plaatsen blijkt uit een onderzoek van dr. I. N. Madse n. De vrije
beroepen bieden slechts plaats voor 25 % der liefhebbers; handel,
geschoolde en ongeschoolde arbeid kampen met een ernstig tekort.
Recente onderzoekingen in Duitsche steden toonen hetzelfde gebrek
aan overzicht over de plaatsingsmogelijkheden. Trouwens, wie zou
anders verwachten ?
Een uitvoerig hoofdstuk orienteert ons voor individueele verschillen. In Amerika, waar de staatsdienst o.a. lang heeft geleden onder
het geloof in de geschiktheid van een ieder voor elk ambt, men denke
aan het beruchte „spoils-system", is dit betoog zeker nuttig. Ook
voor den lezer, die in dit onderwerp vrij goed thuis is, bieden de
mededeelingen en beschouwingen van Laird veel leerrijks.
Aan de bekende rapporten van de Industrial Fatigue Research
Board ontleent hij gegevens over praestatieverschillen in allerlei
industrieen. Verschillen van 50 tot 200 °,/„ bij hetzelfde werk komen
veelvuldig voor. In een kolenmijn vond men dat de beste mijnwerkers het twaalfvoudige delfden van de slechtste praestaties.
Na deze inleiding trekt de schrijver van leer tegen de dichotomie
bij de beschrijving van eigenschappen. Hij haalt talrijke voorbeelden
en statistieken aan om aan to toonen dat de indeeling in vlugge
en langzame werkers, muzikale en onmuzikale menschen etc. slechts
een vereenvoudiging is, door den naar houvast zoekenden mensch
aangebracht, terwiji in werkelijkheid menschelijke eigenschappen
en praestaties voorkomen volgens de waarschijnlijkheidsverdeeling:
een groote massa middelmatigen met steeds kleiner wordende uitloopers naar beith zijden. Met productie-curven uit ten munitiefabriek, een weverij en een kolenmijn, met de statistiek van de door
een aantal agenten afgesloten verzekeringen, met curven, ontleend
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aan het Amerikaansche legeronderzoek van de praktische intelligentie en een onderzoek naar de technische vaardigheid bij schoolkinderen wordt dit nader toegelicht. Galt o n, M e u m a n n e.a.
worden eveneens ter staving aangehaald.
Belangrijker nog zijn Lairds beschouwingen over den invloed
van de opvoeding op 's menschen capaciteiten. Met gegevens aan
dr. P. Pop e n o e ontleend, toont hij aan dat langer schoolbezoek
de verschillen tusschen rassen niet compenseert. Een onderzoek
van dr. Pr e s s y op dorps- en stadskinderen wees ook uit dat het
verschil in intelligentiegraad door het onderwijs niet werd genivelleerd. Bij de vergelijking van kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen op verschillende leeftijden werd het onderscheid evenmin
verkleind door meer onderwijs.
Dr. G. A. F e i n g o 1 d toonde aan welke illusie oorzaak is van
de verwarring van het aantal doorloopen schoolklassen en het intellectueel niveau. Hij onderzocht 4000 leerlingen van middelbare
scholen te Hartford, Canada, Van de intelligentste kinderen (de
beste 10 %) waren na drie jaar nog 80 ()/c, op school. Van de domme
kinderen (de slechtste 25 %) verdwenen 55 % na 1 jaar, en na drie
jaar waren slechts 19 % meer aanwezig. Hoe meer klassen school,
hoe knapper kinderen; niet als gevolg van onderwijs, maar van
selectie. Van de middelmatige leerlingen verdween ruim 60 %.
Nog meerdere onderzoekingen maken het waarschijnlijk dat de
aanlegfactor op psychisch en physiek gebied meer gewicht in de
schaal legt dan milieu en opvoeding. Dat oefening de oorspronkelijke verschillen in praestatie niet te niet doet, integendeel soms
nog scherper accentueert, blijkt uit onderzoekingen van W e 11 s
en G e t e s. De rangorde bleef bij beide oefen-onderzoeken vrijwel
gehandhaafd.
Nadat de schrijver zoo met een rijk en veelzijdig materiaal heeft
aangetoond, dat er in deze maatschappij heel wat hapert aan de
personeelselectie en de beroepskeuze, dat de mensch slechts plastisch
is binnen het raam van zijn natuurlijken aanleg, en dat de verschillen
in aanleg tusschen de menschen zeer groot zijn, zoodat het de moeite
loont om uitvoerig studie te maken van de juiste technische hulpmiddelen om voor elk beroep den geschikten man te vinden, —
gaat hij over tot de behandeling van de methoden, die hiervoor gebruikelijk zijn: de sollicitatiebrief, het portret, het interview, physiognomie, graphologie, etc.
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Hier blijkt weer duidelijk wat strenge, exacte contrOle volgens
beproefde statistische methoden waard is. Hulpmiddelen bij de personeelselectie, die in de algemeene opinie vrij hoog staan aangeslagen,
blijken een zeer geringen betrouwbaarheidsgraad te bezitten.
Wanneer een aantal personen denzelfden stapel sollicitatiebrieven
beoordeelen, is er weinig overeenstemming in hun taxaties. Laat
men dezelfde personen na eenige tijdsverloop weer oordeelen, dan
bedraagt de correlatie met hun eerste oordeel gemiddeld slechts
ongeveer 0.50.
zeer geprononceerd komt hier ook aan het licht de factor, die alle
schattingen van menschelijke eigenschappen verdoezelt, het z.g.n.
halo-effect. D.w.z. wanneer we van iemand een gunstigen indruk
hebben, straalt dit of op onze waardeering van al de eigenschappen,
waarin we zijn karakter trachten te analyseeren. Is iemand ons onsympathiek, dan drukt dit op de taxatie van al zijn capaciteiten. Dit
verschijnsel is zoo sterk, dat de verschillende eigenschappen, of
beter onze taxaties dier eigenschappen, zich gedragen als waren ze
directe uitingen van een en dezelfde oorzaak. Dit halo-effect treedt
niet enkel op bij de beoordeeling van sollicitatiebrieven, maar eveneens in de praktijk van het bedrijfsleven, op de school, bij examens, etc.
Op een heel ander gebied vindt men zeer waardevolle opmerkingen
over dit verschijnsel, n,l. in de beschouwingen van onzen landgenoot de B us s y op zedekundig terrein. Wat deze fijne scepticus
te berde brengt over karakterkennis, is ook voor den praktischen
psycholoog van uitnemend belang.
L air d geeft den lezer zelf eenige specimina van handschrift
ter beoordeeling met een sleutel aan het eind van het hoofdstuk.
Eveneens een aantal portretten. Voor de overtuigde kampioenen
van de intuitieve menschenkennis op het eerste gezicht wel een
aardige proef om hun geloof lichtelijk aan het wankelen te brengen.
Een graphologisch onderzoek met 17 leden van een medische vereeniging gaf resultaten, die niet het minste verband aanwezen tusschen hun eigenschappen volgens onderlinge gemeenschappelijke
beoordeeling en hun handschrift. Een proef met het persoonlijk
onderhoud had zeer uiteenloopende resultaten. De onderlinge overeenstemming der interviewers was zeer gering. Een enkele slaagde
er in de candidaten te taxeeren met niet al te veel afwijking van hun
werkelijke praestaties, de meerderheid, hoewel zeer getraind in het
uitzoeken van personeel, gaf onbetrouwbare taxaties.
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De schrijver komt met positieve raadgevingen om althans de meest
voor de hand liggende fouten bij het interview te voorkomen.
Een proef met meerdere honderden personen genomen, het rangschikken van een aantal fotografieen volgens de intelligentie der
geportretteerden bewees dat men dit evengoed met de oogen dicht
als open kan probeeren. Een resultaat dat trouwens ook E. Shen
in een ander onderzoek verkreeg.
De bestrijding van astrologische, phrenologische en physiognomische kwakzalverij is waarschijnlijk voor Amerikaansche toestanden
van meer beteekenis dan voor Europeesche. De meegedeelde staaltjes
zijn kras. De weerlegging van de beteekenis der haarkleur als karaktersymptoom is afdoende. Het uitvoerig onderzoek van C 1 e e t on &
Knight over het verband tusschen gelaatstrekken en afmetingen
en verschillende psychische eigenschappen had ook een volkomen
negatief resultaat.
De auteur komt nu aan die schattingen van iemands persoonlijkheld, waaraan een langdurige en meer intieme bekendheid ten grondslag ligt. Ook diegenen, die in de voorgaande kriteria weinig of geen
vertrouwen hebben, plegen in een zelfbeoordeeling of een beoordeeling door een goede bekende of een superieur gewoonlijk wel
vertrouwen te stellen.
De bekende onderzoekingen van Hollingworth en W a 1t o n geven een duidelijke indice, dat ook dit vertrouwen weinig
gemotiveerd is. De zelfbeoordeeling van 25 studentes wees wel
op een sterke tendentie tot zelfoverschatting in gunstige eigenschappen, niet op betrouwbaarheid van de zelfbeoordeeling of de
beoordeeling door bekenden.
Wel blijkt uit onderzoekingen van Knight en anderen, dat een
gemiddeld oordeel van een groep personen aanzienlijk betrouwbaarder is dan het oordeel van een enkeling. Maar een van tweeen: of
de beoordeelaars moeten aan zulke hooge eischen voldoen en een
zoo strenge, systematische methode in acht nemen, dat het uiterst
bezwaarlijk zal zijn, dit in de praktijk ingang te doen vinden; Of
het aantal beoordeelaars moet zoo groot zijn dat de praktische toepassing ervan eveneens op onoverkomelijke moeilijkheden strandt.
Frappant is vooral het feit dat langdurige bekendheid leidt tot een
zeer euphemistische beoordeeling, niet enkel van geestelijke maar
zelfs van lichamelijke eigenschappen. Bij een schatting van 1048
onderwijzers kwam dit verrassend duidelijk aan het licht. De verklaring, die Knight van dit verschijnsel geeft, lijkt plausibel.
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Laird gaat vervolgens na op welke wijze de waardeering van
employe's en werklieden gewoonlijk plaats vindt en doet verschillende middelen aan de hand om tot een betrouwbaarder oordeel
te komen. De opinie van den directen chef van den betrokkene
berust veelal op een vage impressie. Een dergelijk oordeel is aan
allerlei foutenbronnen blootgesteld, waarvan de werking niet na te
gaan en nog veel minder te corrigeeren valt: sympathie, langdurige
bekendheid etc.
Een aanzienlijk zuiverder beoordeeling is mogelijk, waar het verschil in praestatie zich direct uitspreekt in het aantal vervaardigde
eenheden, zooals dat bij stukwerk het geval is. De contrOle met
opzettelijk aangebrachte tellers, zooals dat bij een schrijfmachine
of in een textielfabriek mogelijk is, kan zeer vaak even betrouwbare
resultaten leveren, waar niet per stuk wordt gewerkt.
Bij de taxatie van een employe moet niet enkel rekening worden
gehouden met den stand van taken, zooals die op het moment der
beoordeeling is, maar ook met de kosten verbonden aan de scholing
van den betrokken persoon. Vooral bij een groot arbeidsverloop
is deze factor van veel belang.
Heel vaak zijn er belemmerende factoren voor een juiste meting
of taxatie: het tempo van andere werkers uit dezelfde groep kan
iemand beletten flink op te schieten, hij kan hebben te kampen
met slechte grondstoffen of tekort aan materiaal. Temperatuur en
belichting, houding en rusttijden zijn van grooten invloed. Bij nadere
analyse blijkt de beoordeeling van een groep werklieden vaak een
zeer complex probleem.
Laird dringt dus aan op een zeer gedetailleerd onderzoek om
de juiste waarde der employe's en werklieden te kunnen schatten
en meent meer te winnen met grondiger en wetenschappelijker
onderzoek, dan met meer oppervlakkig werk op grooter schaal.
Hoewel de schattingen van karaktereigenschappen een hachelijk
werk blijft, meent Laird met behulp van een aantal voorschriften
toch de ergste fouten te kunnen voorkomen. Enkele deter recepten
mogen volgen:
1. Taxeer alle employe's volgens een eigenschap ter zelfder tijd.
Niet eerst alle vijf of Lien eigenschappen, die de lijst bevat, invullen
voor Jan, en daarna voor Piet, maar alle leden der groep eerst
taxeeren volgens hun betrouwbaarheid, daarna volgens hun netheid, etc.
3. Taxeer, indien mogelijk den persoon in termen volgens zijn
110

praestatie. Dus niet naar nauwkeurigheid, maar naar het aantal gemaakte fouten in bepaalde werkzaamheden e.d.
7. Op zijn minst drie personen moeten in volkomen onafhankelijkheid van elkaar hun oordeel vellen. Het gemiddelde van meer
beoordeelaars is waarschijnlijk betrouwbaarder.
8. Schat naar belangrijke kenmerken.
9. Bepaal experimenteel, wat belangrijke kenmerken zijn.
11. let de meest wenschelijke eigenschappen nu eens links dan
rechts op de lijst.
13. Corrigeer alle schattingen volgens de tendenties der beoordeelaars tot over- of onderschatting.
14. Als de taxaties hebben plaats gevonden, maak er dan gebruik
van.
De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de mathematische
contrOle en bewerking van allerlei gegevens over personen. De belangrijkheid hiervan kan niet te hoog worden aangeslagen. Lair d
kant zich voortdurend tegen het onwetenschappelijk vertrouwen op
algemeene en vage impressies en wijst met nadruk op het belang
uit de gegevens te halen wat er in zit, volgens een systematische,
exacte en betrouwbare methode.
Wat Spearman indertijd den theoretischen psychologen leerde
in zijn geruchtmakende artikelen in The American Journal of
Psychology, herhaalt Lair d hier in anderen vorm voor de praktische menschenbeoordeelaars. Hij geeft voorbeelden van de meest
bekende correlatiemethoden en aanwijzingen voor de praktische
uitvoering. Een nadere toelichting van de voorkeur, geschonken aan
de centrale waarde boven het gemiddelde, als uitgangspunt voor
de product-moment methode, ware niet overbodig geweest.
Ook over de beteekenis van de volgens deze methode gevonden
waarden zou men met den auteur van meening kunnen verschillen.
Op volledige instemming zal hij echter weer kunnen rekenen bij
zijn uiteenzetting, wear en waarom deze berekeningswijzen tekort
kunnen schieten.
Ook het volgend hoofdstuk over statistische beschouwingswijze
van meer of minder belangrijke kenmerken verdient de voile aandacht.
Het boek eindigt met twee gecomprimeerde hoofdstukken over het
gebruik van tests bij de personeelselectie, en over de constructie en
waardeering dezer tests. Onnoodig te vermelden, dat de auteur aan
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deze hulpmiddelen bij het aannemen van personeel en de bepaling
der arbeidsgeschiktheid grootere waarde toekent.
Hierop nog dieper in te gaan zou dit verslag al te zeer rekken.
1k meen te kunnen volstaan met de mededeeling, dat de schrijver
weer consequent pleit voor objectieve contrOle en empirische
methoden. Welk soort onderzoek de voorkeur verdient, moet niet
vanuit een algemeen theoretisch standpunt gededuceerd en evenmin volgens een vagen algemeenen indruk beoordeeld worden.
Enkel de feiten hebben te beslissen. „It is the final test of the test
that should determine the method to be followed."
Op welke wijze het materiaal voor dit „testing the tests" moet
worden bijeengebracht, op welke manier dit toetsen der toetssteenen
moet plaats vinden, — bovenal welke „pitfalls" voor ons licht te
misleiden oordeel vermeden kunnen worden door een strenge, zuiver
wetenschappelijke methode van onderzoek: tot dit alles heeft de
schrijver een belangrijke en interessante bijdrage geleverd.
Het psychotechnisch maandblad „Industrial Psychology" dat
vanaf 1 Januari 1926 door Laird wordt uitgegeven — mederedacteuren zijn o, a. prof. J. M. L a h y, dr. C. S. Myers en
Erich S t ern — mag zeker met instemming worden ontvangen.
Reeds het eerste nummer brengt belangrijke mededeelingen over
psychotechnisch onderzoek van chauffeurs, over het Nationaal
Instituut voor Industrieele Psychologie te Londen, de constructie
van correlatiemachines enz. De prijs bedraagt voor het buitenland
6 $. Men kan zich abonneeren aan dit adres: Industrial Psychology, Hamilton, New York, U. S. A.
Dr. J. L. PRAK.
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LETS OVER GEESTEL IKE VERMOEID HE ID
DOOR W. H. TEN SELDAM.
1.

Wanneer we over g e es telik e vermoeidheid spreken en.
die in tegenstelling denken tot l i cha me like vermoeidheid,
dan veronderstelt dit, dat er ook een duidelik verschil te maken is
tussen geestelike arbeid en lichamelike arbeid. Is dat zo ?
Zeker: theoreties kunnen we de totale hoeveelheid arbeid welke
een organisme verricht over een aantal rubrieken verdelen, en
spreken van: geestelike (bewustzijns-) processen, spierprocessen,
processen van stofwisseling en interne secretie, etc. Doch wanneer
we een bepaald werk beschouwen, dan is de scheiding meestal
niet zo gemakkelik door te voeren. Een fietsband oppompen zal
wel lichamelike arbeid zijn, en hoofdrekenen een geestelik werk
— doch wanneer we beide lang voort moeten zetten, hoe dan ?
Komt er bij het voortzetten van dezelfde lichamelike handelingen,
als bij 't pompen, geen verveling, geen weerzin op — een geestelike
komponent ! En wanneer we uren lang hoofdrekenen, zooals enkele
onderzoekers gedaan hebben, gaat dan niet het stil zitten, het
staren der ogen hinderen — een lichamelike komponent ? We zullen
zo straks nog zien, bij het bespreken van dergelijke proeven, dat
zulke lichamelike bijverschijnselen bij sommige proefpersonen
wel degelik zeer hinderlik optreden, zodat het hoofdrekenen, dat
als zuiver geestelike arbeid gekozen was toch weer gemengd werd
met lichamelike arbeidsfaktoren ! En wanneer beide soort faktoren
samenwerken, welke vermoeien dan het sterkst of het eerst ? Men
denke eens aan een proces als het 1 e z e n. Grof analyserend
kunnen we hier dadelik al onderscheiden: 1°. oogbewegingen,
2°. zenuwprocessen in retina en hersenen, 3°. bewuste (en onderbewuste) processen, die het begrijpen van het gelezene uitmaken.
Als we nu lang lezen, welke vermoeien dan het eerst ? Meestal
de mechaniese processen der oogbewegingen: we krijgen pijn in
de ogen, later daardoor wellicht hoofdpijn; we worden ook „stijf"
van het zitten, moeten eens opstaan, — in een woord: de lichamelike
faktoren wegen hier meestal zwaarder dan we zo op het eerste
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gezicht zouden veronderstellen ! Daarom is het zo moeilik om voor
proeven met voortgezette arbeid, die bedoeld zijn om geestelike
vermoeidheid te meten, goede opgaven te vinden — steeds spelen,
soms niet duidelik herkenbaar, lichamelike faktoren een rol en heel
dikwijls veroorzaken die een gevoel van vermoeidheid dat dan
een schijn van geestelike vermoeidheid kan voorspiegelen.
Daar komt nog iets anders bij ! De scheiding tussen geestelike
(bewuste) processen en lichamelike is wel duidelik te maken wanneer
we slechts letten op de uiterste van beide groepen, dus by , op abstrakt denken en een of andere spierverrichting, doch er zijn gehele
gebieden van onze levensprocessen, waar dit minder gemakkelik
gaat, b.v. bij het gevoelsleven of de wilsprocessen.
Vele van onze psychiese processen kunnen we nog het best begrij pen wanneer we ze biologies beschouwen en ze opvatten als middelen
tot aanpassing van het organisme aan veranderde omstandigheden.
Theoreties kunnen we ons een organisme denken dat op een
moment volkomen harmonieert met het milieu waarin het voorkomt.
Organisme en milieu vormen dan een soort van ongescheiden
eenheid, welke we door middel van een paar eenvoudige mathematiese symbolen aldus zouden kunnen voorstellen:
(organisme + milieu)
waarbij het haakjes-symbool de eenheid moet uitdrukken. Doch
hetzij door processen in het organisme zelf, hetzij door veranderingen
in het milieu, wordt die harmoniese eenheid telkens verstoort en
wordt dus — om onze mathematiese symbolen weer eens te bezigen:
(organisme ± milieu) wordt organisme + milieu
Het milieu komt als het ware tegenover het organisme te staan
als iets a n d e r s, iets vreemds. Psychies verraadt dit proces
zich door het optreden van Co gniti eve processen,
(aandachti), gewaarwording, waarneming). Doch tevens treden er
allerlei processen op welke er naar streven om de harmoniese eenheid weer te herstellen, of in onze symbolen:
organisme + milieu wordt weer (organisme + milieu).
Hierbij kunnen we een gehele ontwikkelingsgang onderscheiden.
1) d.w.z. de cognitieve komponent der aandacht.
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Dat wil niet zeggen dat de diverse processen zó' op elkaar gevolgd
zijn als we ze hier zullen geven, doch slechts dat we ze als het
ware in een trap van volmaaktheid kunnen rangschikken, een schaal
waarvan we de opklimmende termen in de organiese natuur in verschillende stadia terugvinden. Het organisme beantwoordt de
verstoorde eenheid het eerst met be we g i n g e n waardoor de
harmonie weer hersteld wordt. Dit is een ogenblikkelike r e a k ti e.
Doch treden dezelfde of sterk op elkaar gelijkende verstoringen
meermalen op — iets wat een zekere uniformiteit in de natuurprocessen veronderstelt ! — dan wordt het mogelik dat er een
blij v end e a a npa ssing optreedt — iets wat als meest
fundamenteel levensproces het g e he u g e n veronderstelt ! Die
aanpassing kan een verovering van het individu zelf zijn (nieuw
gevormde g e woo n t e). Doch ook een erfenis gekregen van
zijn voorgangers en overgegeven aan zijn nakomelingen. We vinden
dan ook in de tropismen, reflexen en instinkten, een steeds hoger
georganiseerde reeks van aangeboren a an pa ss i n g sm e c h an is m e n, welke in werking treden bij het uiteenvallen
der eenheid (organisme ± milieu). Ze zijn slechts doelmatig voor
zoverre er overeenstemming in de milieu-veranderingen bestaat,
dus ze zijn aanpassingen aan de uniformiteit der natuurprocessen.
Doch deze zijn nooit pr e c i es aan elkaar gelijk, er is steeds
verschil bij alle overeenkomst. En zo zien we naast de ontwikkeling
der mechaniese aanpassing een steeds groter wordende so e p e 1h e i d der processen optreden: de instinkten zijn al veel soepeler
aanpassingsmechanismen dan de reflexen; en boven de instinkten
groeien weer de hogere cognitieve processen uit.
Het d e n k p r o c e s is de meest soepele aanpassingsvorm welke
we kennen, waarin de uiterlike handeling tijdelik opgeschort wordt
en als het ware „naar binnen" is verlegd en waarin het vallen en
opstaan, de „t r i a 1 and er r o r," dat is het proberen der
diverse aangeboren (of verworven) aanpassingsmanieren innerlik, —
dus met minder direct gevaar door falen, — plaats vindt. 1)
1) We spreken hier niet van de nog hogere cognitieve uitingen waarin het
denken om-het-denken-zelf bedreven wordt en zich uit in wetenschap, kunst
en religie (in verband met hogere conatieve en emotionele processen).
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Al die aanpassingsprocessen zijn s t r e v i n g e n van het
organisme en de psychiese korrelaten daarvan zijn de co n a t i e v e
processen. Doch ook het f e i t z e 1 f dat er veranderingen
in het organisme plaats vinden, dat er instinkten en andere conatieve
en cognitieve processen werkzaam zijn heeft zijn psychies korrelaat,
nL de em o tie s.1)
Zo bestaat er een parallellisme tussen de fysiese processen welke
zich uiten in de verschillende bewegingen en in andere lichamelike
aanpassingsprocessen van het organisme en de psychiese reeks
der cognitieve, conatieve en emotionele processen. Het zijn wel is
waar niet altijd duidelike heldere cognitieve processen welke er
aan de psychiese kant optreden, doch de conatief-emotionele ontbreken nooit — al zijn het maar vage gevoelens van streven, van
lust of onlust, van welbehagen of onbehagen ! Maar die behoren
toch ook tot de „geestelike" kant van ons leven ! Zodat wederom
blijkt hoe betrekkelik willekeurig het is van zuiver lichamelike
arbeid te spreken alsof daarmede geen enkel psychies korrelaat
parallel ging en alsof daar dus geen „geestelike komponent" bij
behoorde.
We kunnen echter ook geen geestelik werk bedenken of er moeten
lichamelike handelingen bij plaats vinden. Hoofdrekenopgaven
moeten gelezen worden en later als ze mentaal opgelost zijn moet
de uitkomst gezegd of opgeschreven worden, ook moet de p.p.
zo lang stil zitten, d.w.z. allerlei bewegingsimpulsen remmen,
allerlei lichamelike vermoeidheid overwinnen, — en al die processen
hebben weer hun psychiese parallel-processen (emotionele b.v.)
waardoor de eigenlike proef gestoord wordt. Zodat het weer heel
moeilik blijkt zuiver geestelike arbeid te meten — laat staan: geestelike
vermoeidheid.
1) M c. D o u gall drukt dit verband kort en krachtig tilt, waar hij b.v.
in An Outline of Abnormal Psychology (Methuen London
1926) op pag. 26 verklaart, „that our primary emotions are rooted in our instinctive dispositions, and that instinctive striving and emotional expression
are but two inseparable aspects of one activity, the activity resulting from the
stirring, the coming into action, of some one or more of the instinctive dispositions" en voorts dat „the terms „affect" and „affective" denote the emotional-conative aspect of all mental activity."
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Juist de emotionele faktoren, welke bij geen enkel werk zullen
ontbreken, gezien de definitie welke we boven van „emotie" gaven,
vormen bij de proeven over geestelike vermoeidheid een groot
struikelblok. Zij toch bepalen veelal de g e e s t e s h o u d i n g
d e „E ins tellun g", de „attitude" van de proefpersoon.
Van hen toch hangt het in hoofdzaak af, of dat wat de p.p. verricht
voor hem arbeid is dan wel s p e 1. Wanneer de taak welke
hem opgelegd wordt de bevrediging met zich voert van zijn ogenblikkelike instinktieve neigingen, dan zal het werk voor hem tot
een spel worden, het mechanisme zal glad verlopen zonder remming
door tegenwerkende instinktieve processen — zooals we straks
nog nader zullen zien is dit een der hoofdoorzaken van „vermoeidheid"! — en het „werk" kan lang voortgezet worden zonder dat
de p.p. zich vermoeid zal gevoelen. Men denke b.v. eens aan die
aardige episode in To m S a y e r van Mark T w a i n, waarin
T o m voor straf een schutting moet witten en weldra moedeloos
neerzit wanneer hij ziet hoeveel „werk" daaraan vast zit. En hoe
zijn kameraden komen om hem te bespotten, doch, wanneer T o in.
S ay er door een geniale inval het voorstelt alsof het 't verrukkelikste spelletje is dat je maar bedenken kunt, eindigen met te soebatten om mee te mogen doen en er hun jongensschatten voor
aanbieden, zodat onze held tenslotte welbehagelik zit toe te kijken
naar zijn vriendjes, die in het tweet huns aanzijns met de witkwast
„spelen" en zich arm gemaakt hebben om dat toch maar te mogen
doen. Hierin is heel aardig de verschillende geesteshouding (een
resultante van instinktieve disposities) tussen „arbeid" en „spel"
geillustreerd, alsmede de verschillende snelheid van vermoeid
worden welke deze attitudes kenmerkt.
Het zijn dan ook twee hoofdfaktoren, welke we bij alle werk moeten
onderscheiden; n1.:
1°. het voortbrengen van een, produkt.
2°. de „effort", de inspanning, welke dit kost.
Het eerste is objectief te meten, de twede faktor ontglipt ons
steeds. Vandaar dat b.v. M c. D ougall over vermoeidheid
schrijvende verklaart: „Vele experimentele studies over vermoeid-
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lieid zijn er verschenen, meest met het doel om een methode te
vinden om de graad van vermoeidheid te meten. De resultaten
waren tot op heden (M c. Dougall schreef dit in 1926)mager,
vooral doordat de hoeveelheid werk of energie van het menselik
organisme afhangt, niet alleen van de algemene fysiologiese toestand van het organisme op het oogenblik van het onderzoek,
maar ook, en in hoge mate, van de toegepaste prikkels en de motieven
welke daardoor in werking worden gezet. Deze twee faktoren,
prikkels en motieven, varieren van moment op moment en we kennen
geen middelen om hen konstant te houden". 1) Immers ,zo vervolgt
hij, al moge de prikkel nog zo objektief gegeven worden als een
precies omschreven taak, de geestelike attitude van de pp. er tegenover verandert elk moment. Wat nu heel begeringswaardig schijnt,
kan straks van alle belang ontbloot lijken ! En de motieven om door
te werken korreleren met die geesteshoudingen ! „Zo kan een pp.
die er zich vol goede wil toe zet om een taak lang voi te houden,
in de loop van het werk, ineens bedenken dat het een triviale en
ondankbare taak is, waar hij mede bezig is; zijn resultaat zal dan
waarschijnlik verminderen. Of hij kan ineens bedenken dat zijn
prestatie vergeleken zal worden met die van een andere pp., wiens
mindere hij niet gaarne zou schijnen; en dan stijgt zijn rendement
aan energie en werk." 2)
Vooral bij kinderen is die veranderlike geestesattitude een zeer
hinderlike faktor. leder die in een schoolklasse wel eens experimenten
heeft verricht, weet dat maar al te goed. Alles wat de sleur der
dagelikse routine breekt wordt als welkome afleiding begroet. En
veel zwaarder werk wordt daardoor bij schoolexperimenten vaak
met een lust verricht, welke benijdenswaardig is, doch erg hinderlik
bij de interpretatie. Zelfs na langdurige voortzetting der proeven
blijft die onberekenbare faktor bestaan. Ook als na ettelike herhalingen het nieuwtje er al lang of is, kan een proef, die gisteren
met tamelik veel onverschilligheid verricht werd, soms weer ineens
vol vuur aangepakt worden, doordat b.v, de les, welke vooraf ging
1)
2)
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door de klasse erg vervelend werd gevonden of erg „vermoeiend"
was.
Maar ook bij ons volwassenen blijft die onberekenbaarheid der
geesteshouding bestaan, zelfs bij studerenden in de psychologie,
die toch over het algemeen een houding van interesse zullen vertonen.
Zo verhaalt b.v. Thor n d i k e 1) van een pp. die op zekere
dag gedurende 100 minuten totaal ongeveer 10.000 66n-cijferige
getallen twee aan twee had opgeteld en verklaarde dat dit het zwaarste
werk was dat hij ooit verricht had; terwiji uit de protocollen bleek
dat hij vroeger eens in dezelfde tijd bijna twee keer zoveel getallen
had opgeteld en toen beweerd had, dat het een gemakkelike taak
was, waar „niets aan" was !
Hier ziet men niet alleen de veranderde geesteshouding doch ook
hoe die het resultaat sterk beinvloedt ondanks meerdere oefening.
Wanneer zulke wisselingen, met hun rendementsverandering, al
bij geoefende pp. voorkomen, die zichzelf tamelik goed in toom
hebben, hoe moet het dan wel zijn bij de gewone ongeoefende
mens ! Vandaar dat men steeds uiterst voorzichtig moet zijn met
het generaliseren van de uitkomsten, welke in het laboratotium
worden behaald en met de praktiese maatregelen welke men met
behulp dier uitkomsten wil rechtvaardigen ! Vandaar ook het pessimisme van vele onderzoekers.
Zoo verklaarde „Prof. F. S. L e e, een gezaghebbend fysioloog,
die veel aandacht aan het probleem der vermoeidheid geschonken
heeft, in 1924 dat er tot nu toe nog geen enkele methode ontdekt
was om vermoeidheid to meten." Doch M c. Do u gal 1, die
dit in een noot 2) vermeldt, vindt dat „This was, perhaps, an overstatement of the case", en is dus iets minder somber gestemd.
2.
Het feit dat bij vele proeven telkens weer bleek is dit: B ij lang
voortgezette arbeid vermindert de hoevee 11) Thorndike Educational Psychologie III pag.9 (in foot)
2) Mc. Dougall. t. a. p. pag. 59.
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heid werk, die per tijdseenheid verricht wordt.
M.a.w. er wordt meestal geen mindere qualiteit werk geleverd,
doch een verminderende quantiteit: het tempo wordt langzamer.
De theorien welke men opgesteld heeft om dit te verklaren kan men
in twee groepen verdelen:
1°. de mechanistiese.
2°. de biologiese.
Bij de mechanistiese opvatting — histories de
oudere — denkt men zich een fonds van energie, dat langzamerhand opgebruikt worth — of liever: waarvan het verbruik sterker
is dan de aanvulling. Wil men een beeldspraak, dan denke men
aan een accumulator of aan een waterval gevoed uit een hooggelegen
reservoir. Na zekere tijd is dergelijke energie verbruikt, moet de
accu weer geladen worden, het reservoir weer eerst vollopen. Zo
moet ook op een periode van werk een periode van rust volgen opdat
het fonds van energie weer op peil gebracht kan worden. Deze
opvatting is zuiver s u b t r a k t i e f, zoals Thor n d i k e het
kenschetst. Er is eerst een zekere hoeveelheid beschikbare energie,
en door arbeid vermindert die, gaat er steeds wat af, tot het quantum
eindelijk te klein is — dan treedt uit put t i n g op.
Let men alleen op de toestand van uitputting na zeer langdurig
of zeer zwaar werk, dan lijkt deze subtraktieve mechanistiese theorie
heel plausibel, al moet men erg voorzichtig zijn met de term „energie"
wanneer het over geestelike processen gaat ! Doch let men op minder
uitputtend werk dan komen er moeilikheden. Een kind b.v. kan
van eentonig werk zeer snel vermoeid worden, maar als het dan
los gelaten wordt, gaat het niet uitrusten doch spelen, lets wat vaak
veel meer energie vergt dan het zo vermoeiende gedwongen werk
daarvoor ! Hoe zit dat nu met het fonds van beschikbare energie,
dat uitgeput raakt en door rust hersteld moet worden ? Of moeten
we soms meerdere energie-bronnen aannemen, waarvan er bij het
spelen een nieuwe aangeboord wordt ?
Dit is in zeker opzicht de kern der biologiese o p v a t t in g.
Wat er bij het werk optreedt is, zegt deze theorie, een wisselspel
van instinktieve handelingen elk met hun emotioneel korrelaat
en elk te beschouwen als bron van energie. Doch deze energien,
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deze conatief-emotionele strevingen, werken niet in dezelfde richting;
— integendeel wanneer arbeid een tijdlang ingespannen voortgezet
wordt, dan treden er remmende instinkten op, en de resultante
dier strijd is een gevoel van vermoeidheid, van verminderde voldaanheid met het werk: de kur v e der satis fa k ti e,
en der arbeids-bereidwilligheid daalt.
Deze theorie wordt b.v. sterk verdedigd door Thor n d i k e
in zijn 3de deel der Educational Psychologie. Hij noemt het een
a d d i t i e v e theorie, daar de nadruk nu niet gelegd wordt op de
aftrek van energie doch op wat e r b ij k o m t: remmende, tegenwerkende energie.
In zeker opzicht werken die remmende instinkten preventief;
ze voorkomen de schadelike uitputting, welke niet zo gauw weer
hersteld kan worden. Heel kenschetsend wordt dit uitgedrukt
in de uitroep van een klein meisje, die Thor n d i k e op pag. 124
aanhaalt, en welk kind onbewust van haar wijsheid, de heele biologiese theorie in een korte zin samenvatte, toen het klaagde: „I k
ben zo moe van niet spelen!"1)
Ook M c. Dougall in zijn jongste werk neigt tot een biologiese standpunt. In de reeds hierboven aangehaalde noot (waarin
hij Lee 's sombere uitspraak een „overstatement of the case"
noemde) zegt hij reeds in 1908 in een vergadering der British
Association verklaard te hebben dat „de vermoeidheidssymptomen
de relatie uitdrukken tussen twee onafhankelike veranderliken,
n.l. de bevrijde energie in het zenuwstelsel en de remmingen, welke
deze energie moet overwinnen. De weinige vooruitgang op dit
terrein (dat der vermoeidsheidsstests) schijnt me grotendeels
te wijten aan het steeds maar weer voorbijzien (continued ignoring)
van dit feit". 2)
Vermoeidheid is, zegt hij, een gekompliceerd verschijnsel, waarbij
we onderscheiden kunnen:
1°. een opbruiken van beschikbare energie — het proses dat
tot uitputting leidt.
1)
2)

Throndike t. a. p. pag. 124. „I am tired of not playing".
Mc. Dougall. t. a. p. pag. 59.
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2°. de invloed van stofwisselingsprodukten welke tijdens de
arbeid ontstaan en in zekere zin als vergiften werken.
3°, het gevoel van vermoeidheid. Hoe dit ontstaat is niet duidelik.
Het uit zich als een remmend verschijnsel dat overwonnen kan
worden door verhoogd effort.
„Het is waarschijnlik, zegt hij, dat dit terecht opgevat kan worden
als een duistere instinktieve impuls tot verslapping, teneinde rust
te zoeken." 1)
Maar daarnaast neemt hij ook een werkelik blokkeren van de
energie-stroom als zeer waarschijnlik aan. Hij zoekt de plaats daarvan
in de koppelingen der verschillende neuronen, der (zelf zeer weinig
vermoeibare) eenheden, waaruit het zenuwstelsel is opgebouwd.
Die koppelingen, die s y n a p s en zijn zeer gevoelig voor vergiften, dus ook voor de produkten der stofwisseling. „Gedurende
lang voortgezette aktiviteit van geest of van lichaam verspreiden
de giftige produkten der stofwisseling zich door alle weefsels en
lichaamsvloeistoffen. Dan werken deze produkten op alle synapsen
van de hersenen, en ze verhogen hun weerstanden tegen de doorgang der zenuwstroom; zo verzwaren ze elke lichamelike en geestelike taak en streven er naar ons tot passiviteit en slaap te brengen
door deze relatieve isolering van elke neuron ten opzichte van zijn
buren; dit is een partiele dissociatie van ons gehele zenuwstelsel" 2)
Dit is een mechanistiese verklaring die dus uitgaat van verbruik
van energie, hier aangevuld met optredende me c h a niese
r e m m i n g door vergiftiging der synapsen, en verhoging daardoor van hun weerstand. Meer biologies wordt zijn beschouwing
echter doordat M c. Dougall sterk geneigd is om met C 1 ap a r e d e de slaap als een instinktief proces te beschouwen, als,
zoals Claparede zegt „een verdedigingsmiddel, een instinkt
dat tot doel heeft om, doordat het het organisme tot inertia brengt,
het er voor te behoeden om tot de staat van uitputting te geraken"
— Kort gezegd: we slapen niet omdat we uitgeput zijn, doch we
slapen om niet uitgeput te raken. Wanneer dus slaperigheid op1)
2)
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treedt als gevolg van synaptiese weerstand, zoals M c. D o u gall
aanneemt, dan wil dat dus zeggen dat er behalve mechaniese remming
ook een remmend instinkt in werking treedt, dus additie, niet
enkel subtraktie.
Hij zegt „Het eerste gevolg van het optreden van dit (slaap-)
instinkt is een impuls de ogen te sluiten, met korrelatieve remming
van de spieren die ze openen, en misschien van alle andere skeletspieren; wellicht worden er ook korresponderende nerveuze stromen
gezonden naar de verschillende vaatsystemen, stromen, welke de
bloedcirculatie en de andere organiese processen brengen in een
staat die gunstig is voor de slaap. Wellicht is er ook een werkelike
remming van alle hogere zenuwprocessen." 1)
Hoe het zij: het vermoeide en slaperig geworden individu heeft
steeds nog lang niet alle beschikbare energie verbruikt, zoals de
oudere zuiver mechanistiese opvatting wilde, doch lang voor de
toestand van energie-uitputting optreedt hebben mechaniese of
instinktieve remmingen het verbruik tot stilstand gebracht. Dit
blijkt ook hieruit dat de remming soms plotseling overwonnen kan
worden door nieuwe toevoer van energie doordat er nieuwe instinkten in aktie komen. Bij het vermoeide dier, dat, wanneer het
aangevallen wordt, plotseling weer wakker wordt en in voile aktie
komt, zijn het steeds instinktieve handelingen, welke tot nieuwe
energie bronnen worden en de remblokken losgooien. „Bij de mens,
zegt Mc . D o u g a 11 kan een beroep gedaan worden op direkt
instinktieve reakties (zoals bij iemand die gewekt wordt door een
aardbeving of door het geroep van „brand I"); maar gemeenlik
wordt er een beroep gedaan op een of ander sentiment, dat rust
op instinktieve basis, b.v. het denken aan een verzuimde taak of
voorzorg, aan een vergeten verplichting, aan een onvoltooide taak,
aan een plan voor toekomstige aktie teneinde een sterk begeerd doel
te bereiken." 2)
Vermoeidheid, zo beschouwd, heeft geen absolute grootte, doch
moet door een relatie uitgedrukt worden, de relatie tussen de weer1)
2)

Mc. Dougall. t. a. p. pag. 78.
Mc. Dougall. t. a. p. pag. 75.
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standee en de bevrijde energie (welke dus door een beroep op andere
instinkten plotseling sterk kan toenemen, waardoor dan het gevoel
van vermoeidheid als bij toverslag verdwijnt.)
Zo komt M c. D o u gall tot de formule
Sterkte van vermoeidheid =

sterkte van weerstand
quantiteit der bevrijde energie

„Wanneer we geen sterke impuls tot aktie hebben, wanneer
geen sterke motieven aan 't werk zijn, wanneer we in de toestand
verkeren, die bekend is als verveling of ennui, dan is de quantiteit
van bevrijde energie gering en daarom veroorzaken geringe weerstanden reeds duidelike tekenen van vermoeidheid. Wanneer we
sterke impulsen hebben, wanneer we levendig geinteresseerd zijn,
wanneer er enkele sterke motieven aan 't werk zijn, dan is de hoeveelheid bevrijde energie groot, en veroorzaken daardoor zelfs
zeer sterke weerstanden slechts lichte of totaal geen tekenen van
vermoeidheid." 1)
Dit is weer de reeds boven genoemde moeilikheid, die voor
experimenten zo funest is: de oncontroleerbare instinktieve impulsen, welke tijdens de proef kunnen optreden !
3.
De vele vermoeidheidstests, welke men geprobeerd heeft kunnen
we in twee hoofdgroepen verdelen, nl.: in 1. indirekte en
2. di r e k t e vermoeidheidsmetingen.
Geen arbeid, ook geen geestelike arbeid, of er ontstaan stofwisselingsprodukten, die, zoals hierboven met M c. Dougall's
woorden is uiteengezet, langzamerhand het gehele organisme
vergiftigen en daardoor dus ten slotte a 11 e prestaties naar beneden
drukken. Wanneer we ons dus op mechanisties standpunt plaatsen
en de vermoeidheid vooral zoeken in het opraken van beschikbare
energie, — zoals de oudere onderzoekers bijna zonder onderscheid
deden — dan komt men er van zelf toe om aan indirekte metingen
grote waarde to hechten. Immers: geestelik werk is zeer moeilik
1)
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te mete n, het zieleleven is maar niet zo gemakkelik in parties
te snijden, er kan maar niet zonder meer een deel van gesepareerd
worden en gemeten worden, alsof het los van het andere nog
dezelfde konstitutie behoudt, — zoals men een boek uit een boekenkast kan nemen en afzonderlik bestuderen. Doch in het psychiese
hangt „alles met alles" nauw samen en elk uitbreken van een deel
verstoort dit deel zelf zowel als het geheel, — zoals men ook niet
een orgaan zo maar straffeloos uit het lichaam kan verwijderen.
Dit nauw verband, deze enge innerlike samenhang is — we zagen
het reeds hierboven toen we het over de variabiliteit der motieven
en de innerlike waarde der prikkels hadden, — het grote struikelblok voor alle psychiese metingen. Doch lichamelike prestaties,
zoals gewichten tillen, stalen veren inknijpen, enz. zijn beter geisoleerd te bestuderen en gemakkeliker in getal en maat uit te
drukken. Gelukt het dus een lichamelike prestatie te vinden die
nauw genoeg korreleert met psychiese vermoeidheid, dan zouden
we een gemakkelik te gebruiken instrument hebben voor vermoeidheidsmeting, net zoals de koortsthermometer een instrument is
dat elk heel gemakkelik kan aanwenden — al kan niet elk de metingsuitkomsten juist interpreteren ! Men heeft dan ook het eerst naar
indirekte methodes gezocht en die op verschillend gebied menen te
vinden. Een meer uitvoerige beschrijving van de voornaamste dier
methodes kan men o.a. vinden in het in 1913 verschreven werkje
Mode r ne Kinderstudie (Zutphen, Thieme 1913) waarin
D r. van Way e n bur g ze in een lezing over de Geestelike
Vermoeidheid heeft uiteengezet. 1) Over het algemeen hebben de
indirekte methoden niet aan de verwachting voldaan; al moge sommige ervan voor grovere praktiese metingen een voldoende resultaat
geven, voor fijnere theoreties-psychologiese onderzoekingen hebben
ze toch het veld moeten ruimen voor de later te bespreken direkte
methoden. Men heeft van alles geprobeerd, b.v.,
de dynamometer of krachtmeter. Dit instrument bestaat uit een gespannen stalen veer, welke ingedrukt moet worden
1) Ook vindt men een goed overzicht, met verschillende illustraties en
kurven in het psychologies prentenboek van R. Schultze. Aus der Werkstatt
der Experimentellen Psychologie. (Leipzig)

125

en welke voorzien is van een inrichting, die het mogelik maakt om
de uitgeoefende kracht na afloop te meten (b.v. door een wijzer,
welke op zijn hoogste stand blijft stilstaan, of door grafies opgetekende kurven). De oefeningsfaktor speelt hier een grote rol.
de ergo g r a a f. Hierbij wordt een gewicht, door middel van
een over een katrol lopende draad, aan een vinger bevestigd en
nu enige malen opgetild — of net zolang opgetild dat het niet goed
meer gelukt. Wederom kan de hoogte van heffing grafies geregistreerd
worden en dus na afloop van de proef worden bestudeerd. Hefhoogte maal gewicht bepalen de geleverde arbeid.
Het hoofdbezwaar tegen deze methode is de onwillekeurige medewerking van andere spieren dan die waarvan men de door centrale
vermoeidheid verminderende prestaties wil meten, m.a.w. andere
spieren gaan tijdens de proef het werk ten dele overnemen. Ook
bleek soms dat na een stevige maaltijd de ergograaf betere uitkomsten
gaf, en toch: een voile maag, studeert niet graag, luidt al een zeer
oude spreuk !
de a e s t he s i o m et e r, de passer welke gebruikt wordt om
de drempel der tastgevoeligheid (het onderscheiden van 2 afzonderlike punten) op te sporen.
(Voor voorlopige orienteringsproeven kan men, zoals Seashore
aangeeft, het instrument zeer gemakkelik samenstellen door van
een visitekaartje en strook van 1 % c.M. breedte of te snijden, die
volgens de diagonaal in 2 delen te verdelen en deze beide passerbenen tussen duim en wijsvinger vast te houden. 1))
Men heeft van dit eenvoudige instrument en zijn s c h ij nb a a r !! — eenvoudige toepassing sedert G r i e s b a c h het
voor vermoeidheidsmetingen gebruikte, grote verwachtingen gekoesterd en een gehele literatuur voor en tegen is er ontstaan .
Vermoeidheid zou de onderscheidingsdrempel veranderen, m.a.w.
kan men op een zeker huiddeel voor de arbeid b.v. nog op 5 m.M.
afstand twee punten onderscheiden, dan zal dit volgens G r i e sb a c h — na geestelike arbeid niet meer het geval zijn, doch eerst
b.v. op 8 of 10 m.M. afstand: de fijngevoeligheid is dus verminderd.
1) Zie over het bepalen van de drempel met dit primitieve instrument
o.a. mijn Psychologische Hoofdstukken pag. 206.
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Nu lijken dergelijke proeven zo op het eerste gezicht erg gemakkelik.
Doch wie ze wel eens nauwlettend toegepast heeft weet wel beter !
Niet alleen is een drempelbepaling een zeer lastige statistiese zaak,
die v e 1 e proeven vereist — wat de praktiese toepassing belemmert, — doch ook de interpretatie der uitkomsten is vol gevaren.
Zo kunnen b.v., zoals ik zelf gemerkt heb bij vele proeven waarbij
ik als „proefkonijn" fungeerde, zeer dicht bij elkaar liggende huidplekken geheel verschillende onderscheidingsminima vertonen,
zodat een zeer geringe schuinere stand van de passer geheel andere
uitkomsten kan geven. En bij vergelijkende proeven voor e n na
een bepaalde geestelike arbeid moeten dezelfde huidplekken be werkt worden, iets wat dus een zeer ervaren hand vereist wil men
niet door een zeer gering verschil in stand de uitkomsten waardeloos
maken. De toepassing, en vooral ook de interpretatie der uitkomsten,
is dan ook niet zoo gemakkelik dat b.v. elk onderwijzer de tastpasser
zo maar kan toepassen, iets wat men in het eerste enthousiasme
wel eens gemeend heeft: een korte drempelbepaling voor een les;
een dito na de les; en klaar is kees ! Ook de korrelatie tussen de
drempelverschillen — welke te bepalen zijn — en de graad van
geestelike vermoeidheid — welke juist onbekend is — is niet precies
aan te geven en in een coefficient uit te drukken, waardoor de
indirekte methode haar waarde verliest.
Bin e t verklaart dan ook, na uitgebreide studie der methode,
dat men met de aesthesiometer wel de globale algemene vermoeidheid van een gehele klasse schoolkinderen kan demonstreren, doch
dat het instrument faalt bij individuele toepassing. Anderen, zoals
S c h u y t e n, bleven meer enthousiast; doch langzamerhand is
toch de strijd geluwd en thans wordt de methode, voor zover ik
weet, betrekkelik weinig meer toegepast.
Nog verschillende andere indirekte methoden heeft men geprobeerd, zoals rhythme en snelheid van kloppen door de pp., de drempelbepaling van het pijngevoel (algesiemeter), de studie der accomodatie
der oogen, enz.
Ook fijnere fysiologiese processen heeft men aangewend. Zo
kan men b.v. bij vermoeidheid een meetbare verlenging der
re a k ti e t ij d e n konstateren. Zelf heb ik — meestal als pp —
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vele van dergelijke experimenten door Dr. Van Way e n b u r g
ondergaan. We vonden bij hogere keuze-reakties, wanneer b.v.
een woord toegeroepen werd en de pp. antwoorden moest met een
hoger soortbegrip, — dus b.v. hamer-werktuig, — na twee uur
ingespannen geestelike arbeid — by. studie van een zware wijsgerige
tekst — een verlenging van 10 A 15 honderdste sekonden. Theoreties
is een dergelijk resultaat heel geschikt doch prakties zijn die tijdsverschillen, — nog wel na 2 volle uren zeer ingespannen werk ! —
veel te gering om als betrouwbare maatstaf gebezigd te kunnen
worden. De indirekte methoden hebben dan ook over het algemeen
niet aan de hooggespannen verwachtingen voldaan en geleidelik
plaats moeten maken voor d i r e k t e metingen.
Hierbij poogt men de algemene psychiese vermoeidheidsgraad
te meten door de pp. een meer of minder moeilike taak op te geven
voor en nã de arbeid, waarvan de vermoeidheidswaarde bestudeerd
moet worden, en dan na te gaan in hoeverre de quantiteit en de
qualiteit verminderd is. By.: men wil de vermoeidheidswaarde
van een bepaald leervak bestuderen en laat de pp. nu eerst voor het
bedoelde lesuur en dan nog eens er Ilk een aantal eencijferige getallen twee aan twee optellen (6+8; 8+7; etc.) en gaat nu na :
1°, hoeveel sommen er telkens gemaakt zijn;
2°. hoeveel fouten er gemaakt zijn.
Een grate moeilikheid bij praktiese toepassing is hier het vinden
van een cijfer dat zowel de variatie der quantiteit als die der qualiteit
uitdrukt. Echter zal het in vele gevallen blijken dat bij de meeste pp.
de qualiteit niet erg vermindert, wel de hoeveelheid werk, welke
per tijdseenheid wordt gemaakt, zodat men dikwijls met een quantiteitscijfer volstaan kan.
Men heeft alweer velerlei direkte metingen geprobeerd. Allerlei
geestelike funkties heeft men getoetst.
Enkele mogen hier genoemd worden:
a a n d a c h t, zeer vaak bezig de men daartoe de Bourdonproef,
al dan niet verzwaard. (uitzoeken van bepaalde letters uit een pag.
vol letters, of van bepaalde figuurtjes uit een pag. vol figuurtjes;
het onderstrepen van b.v. alle werkwoorden op een pag. vol woorden,
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enz.) Zelf heb ik eens in een 3de leerjaar gedurende 2 maanden
voor en Ili elk lesuur een t i k p r o e f met de kinderen genomen
(auditieve aandachtsproef) door telkens gedurende 3 minuten nietrhythmies verdeelde tikken op de tafel te geven (zO dat de kinderen ze
niet zagen geven, natuurlik) en het aantal op te laten schrijven op
daartoe ingerichte papieren. Het resultaat was: nihil ! De resultaten
der verschillende kinderen liepen te veel uiteen dan dat enig gemiddelde — gezien het betrekkelik geringe aantal pp. — als regel
zou kunnen gelden; en de resultaten van elk kind afzonderlik varieerden meestal zó onregelmatig dat ook hier geen spoor van regelmatige vermindering was op te merken !
A a n d a c h t + as so c i a ti e. Men liet de pp. gemakkelike
optellingen maken (zie hieronder) of gaf andere hoofdrekensommen
op, b.v. vermenigvuldigen.
G e h e u gen. Hiertoe gebruikte men of zinledige lettergrepen
of woordkombinaties die in een bepaald (verstopt, en door de pp.
op te merken) verband stonden, b.v, in de relatie oorzaak-werking,
b.v. wolkbreuk, overstroming.
Denkoefeningen b.v. de Ebbinghaus'se kombinatietest of analogie-tests zoals die ook voor intellegentieonderzoekingen gebezigd worden.
Over het algemeen bleken de hogere psychiese funkties, dus
vooral de d e n k-processen het beste te voldoen. 1)
Heel aardig wordt dit b.v. geillustreerd door de uitkomsten
van de proeven met reaktietijden van Dr. Van Way e n bur g
waarop hierboven reeds gezinspeeld werd. Lagere funkties, zoals
b.v, het eenvoudige zintuigelike onderscheiden, of eenvoudige
optellingen uit het hoofd (een toegeroepen getal ± 7 = . . . .)
gaven voor en ni 2 uur ingespannen geestelike arbeid verschillen
van 2 tot 5 honderdste sekonden, hogere denkprocessen, zoals
klassifikatie, analogie, etc. gaven dan verschillen van 10 tot 12
honderdste sekonden. Men zou dus geneigd zijn te zeggen: bezig
bij schoolproeven vooral hogere psychiese funkties ! Doch hiertegen
1) zie echter een andere opvatting in het artikel van Van Way e abur g:
Een onderzoek naar de vermoeidheid der leerlingen op eene school. (Kinderstudie VI pag. 159). Men lette op de eisen ener goede test op pag. 162.
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is een grout en bijna onoverkomenlik bezwaar; schoolproeven
moeten langdurig voortgezet worden, anders doet de dagelikse
wisseling der disposities van de pp. zich veel te veel gevoelen. Ook
hebben gemiddelden en andere statistiese methoden pas waarde
bij grote getallen. Nu kan man reeksen letters of woorden of figuurtjes gemakkelik varieren en ad libitum voortzetten, terwijl
de moeilikheid vrijwel konstant gehouden kan worden (jets wat
door middel van voorproeven met een andere groep pp. geprobeerd
kan worden). Doch men beproeve eens 2 even moeilike kombinatietests samen te stellen, of enkele series e v en moeilike analogieopgaven ! Het gelukt niet. Wel kan men een beperkt aantal tests
naar hun moeilikheid ijken, doch voldoende materiaal voor lang
voortgezette proeven is prakties niet te verkrijgen. Zodat men wel
gedwongen is — al is het node ! — lagere processen toe te passen,
die dan meest een beroep doen op aandacht (Bourdon) of associatie
(hoofdrekenen).
4.
De eerste die proeven deed met langer voortgezette geestelike
arbeid was K r a e p e 1 i n. Hij schiep daartoe een methode, welke
sinds dien veel is toegepast; nl. het maken van gemakkelike optellingen, waarbij we dus een beroep doen op associatieve processen.
(naast natuurlik: aandacht).
Men geeft daartoe aan de pp. bladen papier, waarop enige vertikale
reeksen cijfers staan en verzoekt hem die 2 aan 2 op te tellen en
ter bevordering van de spoed alleen de eenheden van de som er
naast te schrijven, dus b.v.:
8
2
4
9
5
2
7
6
9
130

Telkens na een afgesproken tijd, b.v. 5 min. wordt een sein
gegeven, en zet de pp. een streep of kruisje. Zo kan men het ver loop des prestatie geregeld volgen.
Laat men zoo b.v. gedurende 2 uur werken, dan ziet men dat
er nooit van het begin of aan een geleidelike daling in prestatie
optreedt, zodat er dus faktoren moeten bestaan, welke de invloed
der toenemende vermoeidheid ten dele opheffen. Enkele dier faktoren
liggen voor de hand. Daar is in de eerste plaats: de g e w e n n i n g.
De pp. zal in het begin de taak nog niet als het ware automatics
verrichten; hij moet zich in het begin de opdracht soms weer even
te binnen brengen; ook moet hij steeds allerlei lichamelike bewegingen volvoeren en daarbij komt geleidelik een economie van
uitvoering tot stand; onnodige bewegingen worden meer en meer
uitgeschakeld, tot alles vlot verloopt. Hierdoor — want die gewenning
gaat bij eenvoudige taken meestal snel — treedt vaak bij het begin
der proef een sterke stijging voor de dag. Men kan trachten deze
faktor uit te schakelen door een serie voorproeven met analoge
opgaven te laten doen. Vooral bij kinderen is dat gewenst daar
die vaak, ondanks alle voorlichting, de taak toch niet blijken te
begrijpen — er zijn er steeds enkelen, die een ware virtuositeit
vertonen om fouten te maken waaraan men ondanks alle nadenken
en voorbereidend proberen toch niet gedacht heeft!
Betreft de gewenning meer de uiterlike faktoren van de proef,
het innerlik proces vertoont een andere faktor welke de prestaties
doet stijgen, nl: de oefening . Deze werkt lijnrecht tegen de
daling door vermoeidheid in. In het begin is de oefeningsstijging
sterker, later vervlakt de oefeningskurve meer en meer, tot eindelik
de phase is bereikt, dat er geen meerdere verbetering in prestatie
optreedt: het maximum van oefening is bereikt!
Maar hierbij moet men oppassen ! Het aantal proeven met werkelik
lang voortgezette arbeid is nog maar gering en de invloed der oefening
dus maar ten dele bekend. Tot nu toe heeft men bijna steeds proeven
gedaan met langdurig voortgezet werk a c h t er e lic a a r; dus
b.v. 2 of 3 uur Kraepelin'se optellingen of, zoals we straks nog zullen
zien, 12 uur hoofdrekenen aan een stuk. Dan ziet men veelal een
oefeningsverloop als hierboven geschetst is. Doch hoe gaat het bij
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arbeid welke over een vol jaar en langer verdeeld is ? Zoo'n proef
is eerverleden jaar te Amsterdam genomen.
Teneinde tot een zoveel mogelik rationele verdeling der vakanties
te komen is er met ± 2000 kinderen, over de gehele stad, verdeeld
in scholen met allerlei soort bevolking, een voortgezette vermoeidheidsproef genomen.
De commissie van voorbereiding — schrijver deter was een der
leden daarvan — was op de hoogte van de meeste literatuur, welke
op dit gebied verschenen was. Ze koos, na allerlei voorbereidende
proeven een soort van Code-test als direkte meet-methode. Er
werden vellen papier gedrukt met opgaven als deze:

AB GZ W..••
CFP OK..••
WZ ALP .
ICP B VB
B.

•••
•••

P GVAW..••
,J
..••
Z

RWL

ZWJ VG..••
P J M.W S ....
De bovenste rijen gaven telkens de code aan. Nagegaan moest of
de letterparen der onderste rijen daarmede overeen komen.
W
goed; z fout).
(dus b.v.

K

P

De foutieve paren moesten worden doorgestreept. Om mechanisering te voorkomen werden telkens nieuwe code-reeksen gegeven,
zodat het kind de letterparen niet kon memoriseren.
Er waren 4 verschillende bladen met opgaven. De kinderen van
de laagste klasse kregen dergelijke tests met figuurtjes-paren. Om de
gewenning zoveel mogelik uit te schakelen werden eerst een groot
aantal voorproeven gedaan. De proeven hadden plaats in klassen I,
III, V (na de grote vakantie werden die II, IV, VI) telkens Dinsdagsen Vrijdagsmiddags van 3.30 tot 3.40. Na 5 min. zetten de kinderen
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een kruisje en begonnen ze een nieuwe reeks; na 10 min. klonk
het signaal „stop" en zetten ze weer een kruisje. Met behulp van
transparanten, waarop in rood de foutieve paren waren aangestreept,
kon de onderwijzer(es) het werk direkt vlug nazien.
De proeven werden ruim anderhalf jaar lang met grote bereidwilligheid van de onderwijzers(essen), die er heel wat werk aan
hadden, voortgezet. Ze werden gedurende een periode van 4 weken
gestaakt, teneinde een vakantie van 4 weken te kunnen vergelijken
met een werkperiode van 4 weken. Voor indirekte gegevens werd
in die tijd enige malen het lichaamsgewicht bepaald en het bloed
onderzocht.
Het is jammer dat het eindresultaat van die groots opgezette
proef nog niet bekend is, — als men echter even denkt aan al het
statistiese werk dat er aan vast zit, is dit geen wonder! Echter schijnt
wel al uit voorlopige peilingen te blijken: dat de in v lo e d
der oefening zich veel verder voort zet dan
we g e d a c h t ha d d en! Nog na een half jaar en langer had
er maar steeds stijging door oefening plaats ! Geen der samenstellers
der proeven was daar op verdacht geweest. En geen wonder ! z66'n
langdurige proef was nog niet genomen. Wel, zoals reeds gezegd is,
langdurig werk direkt achtereen zonder pauzen, doch geen proef
over een jaar en langer voortgezet. Deze voortdurende oefeningsstijging is wanneer ze volgens het definitieve rapport werkelik
blijkt te bestaan (en de voorlopige mededelingen doen dit sterk
vermoeden) als wetenschappelik feit zeer be1 a n g r ij k — voor de praktiese toepassing der vermoeidheidsproef echter funest en iets wat de taak van de rapporteur zeer verzwaren rnoet, vooral omdat men raad verwacht omtrent vakantieregelingen ! Juist dus met het oog op de psychologiese theorie der
oefening en der vermoeidheid moeten we het definitieve rapport
als heel belangrijk beschouwen, daar het hier een proef betreft
zoals er nog niet op zo uitgebreide schaal en zo lang voortgezet
is genomen.
Behalve de gewenning en de oefening heeft men nog andere
„komponenten der arbeidskurve" trachten te onderscheiden; voor133

al de school van Kraepelin is daarin vrij ver gegaan. Zo
sprak men van het op gang k o men jets wat vaak gestoord wordt door de nawerking van voorafgaand werk; van de
a r b e i d s w a r m t e, de „Anregung", die tijdens het werk stijgt
en door lange pauzen ongunstig beinvloed zou worden; van de
a a n z e t „Antrieb", die vooral bij het begin en tenslotte ook weer
pal voor het beeindigen van de taak de prestaties opvoert; nog afgezien van de normale periodieke a a n d a c h t s s c ho m m e1 i n g e n, welke er gedurende elk psychies proces optreden.
Het is alleen maar jammer, dat er bij latere experimenten —
g oals die van T h o r n d i k e en zijn school — van al die zo netjes
onderscheiden faktoren maar heel weinig overbleef ! Vooral sneuvelden ze toen men de experimenten nog langer achtereen voortzette
dan K r a e p e 1 i n en zijn leerlingen dat gedaan hadden.1)

5.
Het zijn vooral Amerikaanse psychologen, die, het eerst onder
leiding van T h o r n d i k e, zulke — bijna mensafbeulende —
proeven genomen hebben. Als voorbeeld diene hier een onderzoek
van Miss Arai in 1909 (zie Thorndik e. Educational Psychology III pag. 14 etc.) Deze oefende zich in het uit
het hoofd uitrekenen van vermenigvuldigingen als 6425 x 8467,
en wel op de manier van het schriftelik rekenen, dus zonder gebruik
to maken van allerlei kunstjes van het hoofdrekenen. Men probere
1) Zo vat Thorn dike de uitkomst der verschillende onderzoekingen
aldus samen (t.a.p. pag. 69) : „The essential empirical facts about the curve
of mental work seem then to be as follows: Two hours or less of continuous exercise of a function at maximum efficiency, so far as the worker
can make it so, produce a temporary negative effect, curable by rest, of
not over ten per cent, and in most functions still less than that. Fluctuations of considerable amount occur in any one workperiod for any one
subject, but except for a rise in achievement of approximately four per
cent near the end when the date of the end is known, no regularity in
them has been proved for any one of them for any one subject in any
one sort of work, much less for any one subject in all sorts of work, or
for all subjects in any one sort of work".
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eens zoo'n opgave; het is een zware taak alle gedeeltelike produkten
uit elkaar te houden en goed op te tellen!
Eerst oefende ze zich met de opgave zichtbaar voor zich, later
met (na lezing der opgave) gesloten ogen, dus zonder tussentijdse
opfrissing der opgave.
Eindelik loste ze (over het algemeen zonder fouten) in een oefenweek gedurende totaal 35 uur totaal 189 van dergelijke sommen
op. (dus gemiddeld 11 minuten per som). Toen volgde de eigenlike
proef: 4 dagen achtereen rekende ze uit het hoofd van 11 v.m. tot
11 uur n.m., dus 12 uur a a n één s t u k, zonder pauze
en zonder voedsel te gebruiken ! En nu het resultaat:
de qualiteit nam, lettende op de fouten, niet af; het werk bleef
bijna even goed.
Wel verminderde de snelli eid: letten we op de tijd nodig voor de
eerste acht sommen en de laatste 8 van elke dag dan vinden we
(in minuten)
I
46,9
101,1
54,2

dagen:
eerste acht
laatste acht
verschil .

II
45,2
96,4
51,2

III
35,8
99,1
63,3

IV
46,1
78,5
32,4

M.a.w.: de qualiteit vermindert niet, wel de quantiteit; er heeft
na 12 uur werken steeds een verlenging der benodigde tijden plaats.
Toch blijft men ook hier weer een steeds doorgaande oefening
opmerken en ook zijn de laatste prestaties van gemiddeld ruim 9
min. per som nog steeds geweldig groot!
Anderen herhaalden die proeven; steeds weer bleken de mooi
onderscheiden fijnere komponenten der arbeidskurve niet geregeld
voor te komen; maar ook bleken enkele pp. niet tegen de lichamelike
vermoeidheid bestand, — ze klaagden dan over pijn in de 'ogen,
in de rug van het stilzitten, enz.
6.
Wat blijkt hieruit ? Dat de biologiese vermoeidheidstheorie het
winnen moet van de zuiver mechanistiese welke slechts let op het
leeglopen van een fonds van beschikbare energie, of op een lang135

zamerhand voortschreidende fysiese vergiftiging door stofwisselingsprodukten. Immers, wanneer — bij Miss A r a i — de remmende
faktoren, als onrust, oog- en rugvermoeidheid, gekompenseerd
worden door andere instinktieve, of op instinkten berustende
faktoren zoals, studielust, eerzucht en andere, dan merken we
heel weinig van een daling der arbeidskurve.
We moeten, zoals we in het eerste deel van dit artikel reeds op
pag. 117 opmerkten, als hoofdfaktoren onderscheiden: het produceren
van het produkt, d.w.z. het eigenlike mentale werk, dat zoals Miss
A r a i aantoont zeer lang met goed resultaat volgehouden kan
worden, en de „effort", welke nauw samenhangt met b e r e i dwilligheid het werk te doen, de voldoening welke het
werken ons geeft. Toont de pp. zich vermoeid, dan is het — zegt
Thorndike en m.i. terecht — de kurve der satisf a k t i e welke gedaald is. Ja soms voelt de pp. zich sterk vermoeid
en helemaal niet voldaan, terwiil objektief zijn werk juist (door
oefening) beter is geworden. Men denke aan het voorbeeld van pag.
119, van de man met 10000 en 20000 sommen in 100 minuten !
Wordt de pp. tijdens de proef vermoeid, dan zit hem dat niet zozeer
in wat hij wel doet, als in wat hij niet doet, n.l.
in het nalaten van allerlei (heel- of halfinstinktieve) afweer-reakties.
Was de pp. geheel vrij, dan zou hij, tijdens dit langdurige eentonige
werk of en toe eens opstaan, de kamer heen en weer lopen, zich
eens uitrekken, met zijn stoel wippen, een sigaar opsteken, hardop
mopperen, of een andere z.g. hebbelikheden vertonen ! Daarom
zietmenhet biologiese nut van onze hebbelikheden,
iets waarvan meestal iemands huisgenoten volstrekt niet overtuigd
zijn en die we van elkaar maar al te veel pogen te remmen. Kan
de pp. die instinktieve reakties niet botvieren, dan kunnen — om
eens in de beeldspraak van M c. Dougall te blijven, — deze
instinkten hun energie niet storten in het fonds der „bevrijde
energie" en des te eerder zal dan de noemer in zijn formule
remm
remming
vermoeidheid .---=
bevrijde energie
kleiner worden, terwijl de teller steeds toeneemt, dus: de pp. zal
zich vermoeid gaan gevoelen.
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7.
Uit het bovengenoemde volgt — evenals trouwens reeds bleek
uit de beschouwing over de variatie der prikkelwaardering en der
innerlike motieven — dat het eigenlik niet goed mogelik is om op
grond van het verloop der arbeidskurve voorschriften te geven
omtrent de beste wijze van werken. Immers, zoals Thor n d i k e
opmerkt, de een zal het werken aan een langdurige eentonige zware
taak telkens even door zeer korte pauzen onderbreken; hij zal het
beste werken als hij telkens eens op kan kijken, met zijn stoel kan
wippen, enz., dus wanneer hij een aantal korte pauzen over de
gehele arbeidsduur kan verdelen. En een andere zal hem wellicht
een erg slappe werker vinden, omdat hij zelf beter aan een stuk
doorwerkt, op de been gehouden door het prettige vooruitzicht van
de wandeling straks als hij vroeg klaar is, of enig ander sterk werkend
motief. Deze fijnere interne regeling der arbeid verschilt bij alle
individuen en is bij hetzelfde irfdividu niet steeds gelijk. Wel kan
men kinderen aan goede werkgewoonten gewennen, doch bij langdurig werk komen toch b ii o n s a 11 e n, hoe intense werkers
we ook mogen zijn, zulke arbeidsvreugde-reddende hebbelikheden
voor. Kunnen we die — meest op instinktieve impulsen berustende
— handelingen niet volvoeren, moeten we ze remmen, dan geeft dat
(sours heel vage) onlust-emoties en juist dan — zegt de additieve
biologiese theorie — ontstaat het g e v o el van vermoeid-worden,
dan daalt de kurve der satisfaktie sterk. Bij het kind is het spel
meestal de afweer-reaktie bij uitnemendheid, daarom is de op pag.
121 reeds aangehaalde uiting van de kleine meld die volgens
T horn d i k e klaagde zo moe te zijn „van niet spelen" zo typies
en zo karakteristiek voor de biologiese vermoeidheidstheorie.
Niet het nietsdoen geeft rust, behalve in het
geval van werkelike uitputting door overwerking, want de vermoeide
mens is meestal niet leeg van energie geworden, doch matig en
bedachtzaam toegeven aan remmende instinkten. Ik herinner me
in de briefwisseling van C h. Dar win ergens gelezen te hebben,
dat hij eens aan zijn bezorgde familie beloofd had om tijdens zijn
137

verblijf in een badplaats nu eens werkelik niets te doen en eens
heel goed uit te rusten, en hoe hij in die brief verklaarde zich nog
nooit zo ellendig gevoeld hebben. Dat klopt met de biologiese
opvatting; want de arbeidzame mens heeft steeds neiging tot aktie
— net als het kind — instinktieve drangen dwingen hem iets te
doen, niet stil te zitten, en het niet-toegeven daaraan geeft geen
rust doch onrust ! Deze bijkomende onlust-faktoren doen het
g e v o el van vermoeidheid weer ontstaan en de a b s o 1 u t e
„rust" blijkt vermoeiender dan eerst het
„w e r k".
Het is ook niet de afwisseling van lichamelik en geestelik werk
die doet uitrusten. Afgezien van het feit dat elke aktie van het
organisme zijn conatief-emotioneel korrelaat heeft, zoals we reeds
uiteengezet hebben, geeft vooral precies gekoordineerde lichaamsoefening, zoals gymnastiek, grotere vermoeidheid, daar deze bewegingen niet instinktief bepaald zijn, doch centraal moeten worden
geregeld, wat g e e s t e 1 i k e vermoeidheid ten gevolge kan
hebben. Vandaar dat gymnastiek (en streng geleide sport) een hoge
vermoeidheidswaarde heeft — wat elk onderwijzer wel eens opgemerkt zal hebben en wat ook uit allerlei onderzoekingen bleek.
Dat is meer g e es t e 1 i k e vermoeidheid dan lichamelike, want
laten we het kind spelen, dan volvoert het meestal heel wat meer
bewegingen veel sneller opeen dan tij dens de gymnastiekles. Doch
het kinderspel is een instinktieve handeling, waarbij meer energie
vrij komt dan wordt verbruikt, om het eens in — gevaarlike ! —
mechanistiese beeldspraak te zeggen. En volgens de biologiese
theorie vermoeien glad verlopende instinkten weinig of niet, zijn
het juist additieve geremde tegenwerkende instinktieve drangen
die bij het werk de kurve der satisfaktie doen dalen en ons „vermoeid"
doen zijn. Zou het daaraan soms ook liggen dat men vroeger minder
klachten hoorde over vermoeide werklieden dan thans ? Vroeger
toen elk zijn werk volledig kon doen, toen de schrijnwerker een
g e heel meubel maakte, de schoenmaker een g e he e 1 e schoen,
toen ondervonden ze a r b e i d s v r e u g d e, de bevrediging
van de instinktieve drang tot volmaking van de begonnen handeling.
Thans hebben we sterk doorgevoerde specialisatie; elke werkman
138

in het grote bedrijf doet slechts een handeling — als we eens op
de uitersten letten ! — en al moge de psychotechniek het aantal
onnodige bewegingen tot een minimum beperken en zo „onnodige
vermoeidheid" voorkomen (en sneller werktempo bevorderen), —
het moeten al zeer geborneerde geesten zijn, die daarin arbeidsvreugde vinden — een der meest waardevolle komponenten van
de arbeid ! Vandaar wellicht ten dele het hunkeren van vele arbeiders
naar steeds korter werktijden, het snel uitgeput raken en een sterk
gevoel van vermoeidheid. Want nog eens: het zit hem niet in de
mindere bewegingen, in de zuinigheid op (mechanies opgevatte)
energie. Men denke aan het plaatje, dat indertijd eens in het spotblad Simplicissimus stond: aan de ene kant voor een gespannen
zeil dat tegen zon en wind beschutte, te midden van een vreedzaam
landschap, een paar steenkloppers, slordig gekleed — geen kultuurpakje aan! — maar heel bedaard hamerende met een pijpje in de
mond, — en daaronder: „Werk". Aan de andere kant een woeste
trechter bij een bergtop, stijle gladde wanden. Daarin half hangende
aan het touw, met moeite vastgeklemd een zwaar beladen toerist,
die zijn uiterste krachten in moest spannen om zich uit die levensgevaarlike situatie te redden, — en daaronder „Seel".
Zo is het met ons alien, en vooral ook met het kind. Kan het zijn
neigingen, zijn instinktieve drangen volgen, dan draagt zijn werk
het karakter van spel en „vermoeit" het heel weinig; moet het ze
te langdurig remmen dan treedt heel gauw het vermoeidheidsgevoel op, — ook al wordt er wellicht veel minder werkelike energie
uit het fonds der bevrijde energie geput. Dat wil niet zeggen dat
het kind altijd en alleen maar „spelen" moet ! Doch als de school
meer zijn ogenblikkelike impulsen (met hun grote energiebronnen)
kan leiden en tot hun recht laten komen, dan wordt het quantum
werk vergroot en toch de schoolvermoeidheid tegengegaan. Dat
is het nut van niet-meer-klassikaal-geordende arbeid zoals die in
allerlei nieuwere onderwijspogingen optreedt, b.v. heel sterk op de
Montessori-scholen en ook op de de Dalton-scholen en bij allerlei
andere pogingen tot „vrije arbeid", waar men partij trekt van
gded geleide instinktieve impulsen.
Mag het kind „uitrusten", in de pauze, het „vrij kwartier",
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dan — zo zegt de biologiese theorie — zal dit „uitrusten" vooral
moeten bestaan in een afreageren van de tijdens het „werk" onderdrukte tegenwerkende impulsen, die het vermoeidheidsgevoel teweeg brachten en daardoor het organisme wellicht beschermden
tegen werkelike uitputting, — dus bij het kind: in een afreageren
van zijn spel-impulsen.
Laat het dus niet stijfj es wandelen, — vooral geen geleide gymnastiek doen — doch laat het even werk e 1 i k s p e 1 e n, hollen,
draven, roepen, schreeuwen desnoods. Als het zich daarbij „in
het tweet werkt" schaadt dat — alle overdrijving natuurlik buitengesloten — volstrekt het volgende lesuur niet, iets wat ook menig
onderwijzer wel uit ervaring zal weten. Laat dus de psychologiese
theorie zijn paedagogies geweten gerust stellen, dat wellicht zich onbehagelik gevoelt als hij de kinderen eens even „loslaat" !
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KINDERLIJK VECHTINSTINCT
DOOR F. J. VAN DER MEN.

Stoeien en vechten is een stuk jongensleven. Pas is de school uit,
of dadelijk zie je hier of daar een paar deugnieten elkaar aanvatten
en omver trachten te gooien. Het behoeft nog juist geen gevecht
„in ernst" te zijn, maar zelfs als het „malligheid" heet, is het volstrekt niet uitgesloten, dat een paar kleine ruggen met den grond
kennis maken.
Dit stoeien behoort door ons, ouderen, volkomen natuurlijk te
worden gevonden, en was het niet om de vuile en verscheurde
kleeren, ook niet al te ernstig te worden opgenomen. Het is niets
meer dan een doodgewone reactie op de onnatuurlijke rust, waartoe
de spieren gedurende de schooluren genoodzaakt zijn geweest.
Maar ook als het lichaam weer in zijn normalen toestand van
evenwicht is gekomen, blijft de lust om te vechten bestaan. Zelfs
vOOr de school begint, ontstaan in de menigte van kinderen, die
op het openen van de deur wachten, gemakkelijk stoei- en vechtpartij tj es.
Die uitingen van strijdlust hebben natuurlijk een dieperen oorsprong, maar moeten verklaard worden uit het bestaan van een
vechtinstinct, dat de jeugd aandrijft, desnoods zonder eenige
duidelijke reden, elkaars krachten te meten.
Het vechtinstinct, zoo herhaaidelijk bij het kind aan den dag
tredend, zal wel een der oudste oerinstincten zijn, voortkomend
uit de machtige zucht tot zelfbehoud.
Alle eeuwen door heeft de kans op eigen voortbestaan en dat
der soort van het individu geeischt, dat een zijner meest op den
voorgrond komende neigingen de zucht tot eigen behoud moest
zijn. Bij de dieren is het geheele Leven in letterlijken zin een voortdurende strijd om het bestaan. Te voeden hebben ze zich, te vechten
ook dikwijls om het voedsel machtig te worden, maar bovendien
om niet ten prooi te vallen aan anderen, die hen tot eigen voeding
wenschen te kiezen. Daar is het instinct tot zelfbehoud niet alleen
verklaarbaar, maar zelfs door hooge noodzakelijkheid geboden. Was
het afwezig, dan zou het bestaan van het individu of, bij uitbrei-
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ding, van de soort niet meer mogelijk zijn. Aileen bij de weinige
huisdieren, die sinds onheuglijke tijden gedwongen waren, de
zorg voor eigen voortbestaan grootendeels aan de menschen over
te laten, kan een verdooving van het natuurlijk instinct van zelfbehoud mogelijk worden geacht.
Maar ook bij den mensch is deze zucht in hooge mate aanwezig.
In onverzwakten vorm bij den oermensch, indien die ergens nog
mocht bestaan; minder opvallend, doch wellicht even heftig ook
echter bij hen, die meer of minder onder den invloed der beschavingswetten staan.
Onder den ban der beschaafde samenleving kan getracht worden
en wordt getracht, de aandriften van zuiver egoisme te onderdrukken
of te verbergen; toch blijven ze als machtige onderstrooming in.
't zieleleven bestaan en beheerschen ze, onbewust wellicht, voortdurend 's menschen gevoelen, denken en handelen. Hoe machtig
ze zijn, blijkt wel hieruit, dat ze in oogenblikken van hevige opwinding, bij schipbreuk of plotseling brandgevaar, telkens weer,
zelfs in den ruwsten vorm, voor den dag kunnen treden.
K i r k p a t r i c k noemt in dit verband een paar treffende
gevallen, hoe zelfs in momenten van uiterste levensmoeheid de
zucht tot zelfbehoud haar rechten kan laten gelden. Hij vertelt,
hoe een zelfmoordenaar, die op het punt stond zich door verdrinking het leven te benemen, bij het naderen van een ontsnapten
tijger ijlings in een lantarenpaal klom. En hoe een jonge vrouw,
die in het Michiganmeer was gesprongen met hetzelfde doel, weer
naar den oever terugzwom bij de bedreiging, dat men haar anders
met een revolver zou doodschieten.
Beide ongelukkigen hadden zich dus een bepaalden vorm van
dood gekozen; doch toen een andere vorm dreigde, die toch naar
hetzelfde doel zou leiden, werd het instinct van zelfbehoud w eer
met onverzwakte kracht wakker geschud.
Kirkpatrick schrijft dan ook dit instinct een zoo machtigen
invloed toe, dat hij een zelfmoord bij geestelijk volkomen gezonde
individuen schier onmogelijk acht.
In het kinderlijk stadium vertoont zich de mensch psychisch
in den meest natuurlijken vorm. Beschavingsinvloeden tellen in
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dien allereersten tijd nog niet mee en kunnen zich eerst langzamer hand laten gelden. Bij het kind kan dus ook het zelfbehoudsinstinct
als krachtigste drijfveer van zijn bestaan optreden. Het is trouwens
ook de eenige aandrift, die in den toestand van hulpbehoevendheld, waarin het kind verkeert, practisch van eenig nut geacht
kan worden. Dat heeft het geheel met het jonge dier gemeen. Gehoorzaamden ze aan andere instincten, die meer op het welzijn
van anderen waren ingesteld, dan zouden ze zichzelf in gevaar
kunnen brengen en daarmee ook het bestaan van de soort. Het
instinct van zelfbehoud behoort daarom in den jeugdtijd wel op
den voorgrond te staan.
De belangrijkste vorm, waaronder het zich dadelijk na de geboorte openbaart, is wel het verlangen om zich te voeden of om gevoed
te worden. Zelf voor zijn onderhoud te zorgen kan het kind nog
niet. Het kan enkel zijn wensch om bevredigd te worden aan anderen
mededeelen. Daartoe is het in het bezit van aangeboren en verworven
middelen om zich te uiten, welke voorloopig in de plaats treden
van de middelen, die zich op lateren leeftijd laten gelden.
Een tweede vorm, waarin het zelfbehoudsinstict zich uit, is
de vrees voor gevaren. In het begin, als het kinderleven nog arm
aan ervaring is, openbaart zich reeds een instinctieve vrees. Het
opschrikken bij het hooren van plotselinge sterke geluiden is een
dergelijke uiting. Instinctmatig is ook de vrees, die verwekt wordt
tengevolge van een angstroep der ouders, en het bang zijn voor
duisternis. De ervaringsvrees, het zich bezorgd maken voor omstandigheden, die volgens zijn ondervinding gevaar kunnen opleveren, treedt eerst later op en moet van de instinctieve vrees
wel worden onderscheiden.
Voor ons is, in verband met een klein onderzoek, dat wij bij
schoolkinderen hebben ingesteld, een derde uitingsvorm van het
zelfbehoudsinstinct, namelijk de zucht om zich tegen mogelijke
gevaren te verzetten, van het meeste belang.
Deze verzetslust en de daarmee gepaard gaande driftige opwinding worden al heel vroeg bij het kind opgemerkt, wanneer aan
zijn wenschen en handelingen iets in den weg wordt gelegd.
Dat ze van instinctieven oorsprong zijn, kan we! worden ge1 43

concludeerd uit hun optreden ver reeds voor de vorming van d e
eigenlijke ik-voorstelling. Sully meent een klein meisje reeds
bij de geboorte blijken van boosheid te hebben zien geven onder
het weigeren van de moedermelk. Dar win nam bij een kind
van acht dagen waar, dat het de huid om de oogjes rimpelde, voor
het ging schreien. Hij wil echter de mogelijkheid nog wel aannemen,
dat het geen opwinding, maar pijn is geweest. In de derde maand
echter meende hij zeer stellig teekenen van werkelijk boos zijn te
zien; in de vierde maand twijfelde hij er niet meer aan, Ook T i ed e m a n n en Perez namen in de eerste maanden gelijksoortige
uitingen van drift waar, zoodat Tr a c y dan ook van meening
is, dat bijna alle kinderen zich verbazend gemakkelijk opwinden.
Deze laatste onderzoeker weet niets, waarbij de welbekende
overeenkomst van het kind met den wilde duidelijker aan den
dag treedt en oordeelt:
„De wil en het verstand van het kind zijn nog zwak. zijn driften
zijn betrekkelijk krachtig, en het wordt beheerscht door zijn gevoelens. Hetzelfde doet zich voor bij de wilde menschenrassen.
Spreekwoordelijk is de gemakkelijkheid, waarmee hun hartstochten
worden opgewekt. De opvoedende invloed der beschaving op een
ras, waardoor dit allengs zijn onstuimige en onredelijke, den laagsten trap der beschaving kenmerkende woede leert beheerschen,
heeft een treffende overeenkomst met de verstandige leiding van
den opvoeder, die de drift van het kind tot de kalmte en de rust
van den beschaafden mensch voert." 1)
Toch zijn het aanvankelijk geen bezitsneigingen, die het kind
tot drift vervoeren. Daarmee wacht het tot de ontwaking van zijn
ik-voorstelling. In de ontwikkeling van het kinderlijk geestesleven
neemt dit laatste wel een buitengewoon belangrijke phase in. Taine
noemt het de ontwaking van „het helder bewustzijn van zichzelf
als mathematisch middelpunt van al het andere."
Als zoodanig, als het middelpunt van de heele wereld, begint
zich het kind al vroeg te gevoelen. Personen en dingen uit zijn
1) Frederick Tracy, Kinderpsychologie, door F. J. van der Molen. Zutfen
Thieme & Cie.
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omgeving schat het naar de waarde, die ze voor hem hebben. Trotsch
is het op zijn broer, die zoo sterk is, en zijn oom, die zoo'n grooten
hond heeft, en dat alleen, omdat ze zijn broer en zijn oom zijn. Het
is de moeite waard, een paar kinderen eens te beluisteren, wanneer
ze tegen elkaar staan „op te scheppen" over de schatten, die de
hunne zijn, al is 't maar in den vorm van zoo'n sterken broer of
zoo'n rijken oom.
Aanvankelijk, als het gevoel van eigen persoonlijkheid nog niet
gevormd is, kan ook dat bezitsgevoel nog niet aanwezig zijn. In
het eerste jaar kent immers het kind zijn eigen organisme nog niet
als een deel van zichzelf. In de eerste weken slaat en krabt het
zich wel in 't gezicht. Een jongetje van ruim een jaar beet zich
in den vinger, tot hij het van pijn uitgilde. In de negende maand
worden de voetjes ijverig betast en naar den mond gebracht, alsof
het geheel vreemde dingen waren. Dit ijverig experimenteeren
met eigen lichaamsdeelen kan nog gedurende het heele tweede
jaar plaats hebben, meermalen zelfs tot ver in het derde.
Vandaar dan ook, dat het een kind in het tweede en derde jaar soms
nog eenerlei schijnt te zijn, of hijzelf of iemand anders iets doet
of heeft. Dan maakt het dus nog den indruk van den onbaatzuchtige.
Maar langzamerhand, in het vierde of vijfde jaar, komt het tot de
erkenning van het kit, dat het voordeel van een ander tot zijn
eigen schade kan zijn. Onder invloed van deze erkenning vervaagt
dan het verschijnsel van onbaatzuchtigheid. Als iets natuurlijks
verlangt het dan al het goede voor zich zelf.
Oogenschijnlijk hebben wij het bier ietwat sterk uitgedrukt,
omdat de opvoeding dikwijls een tempering van het kinderlijk
egoisme weet te bewerken. Inderdaad echter is een kind, dat eerder
op de belangen van anderen dan op eigen belangen bedacht zou
zijn, niet een normaal verschijnsel. Vooral de eerste schooljaren
schijnen bij uitstek de tijd van eigenliefde en eigennut geacht te
moeten worden met als hoofddrijfveer: al het bereikbare voor
mij zelf.
In de gesprekken, die de kinderen onderling voeren, komt dit
op den voorgrond schuiven van eigen ikheid natuurlijk telkens uit.
Hun gedachten, meeningen en wenschen concentreeren zich voort145

durend op wat zij het allerbelangrijkste van de heele schepping
vinden, dus op zichzelf.
Wij hebben eens willen onderzoeken, in hoe sterke mate dit
ook het geval was in hun geschreven taal.
Het ligt voor de hand, dat een kind zich schriftelijk anders uit
dan mondeling. Vooral wanneer het een taak betreft, door de juffrouw van de school of den meester opgegeven, moet zijn uitingswijze lang niet dezelfde zijn als wanneer het bij zijn vriendjes is.
Een deel van het onbevangene, dat zijn uitingen kenmerkt te midden
zijner kornuiten, worth avast ingeboet.
Evenwel heeft het ons toegeschenen, dat het ikheidsgevoel zulk
een integreerend deel van het kinderleven uitmaakt, dat het ook
in een schooltaak kans moet zien, tot uiting te komen.
Deze taak nu bestond in het vormen van zinnetjes met de volgende woorden: oog, pen, kous, bal, vader, hond, huis, voet, boek,
schoen, knikker, oom, kat, straat. Van deze veertien zelfst. nw., alle
namen van menschen, dieren en dingen uit de onmiddellijke omgeving van het kind, waarmee het voortdurend of in ieder geval
dikwijls in contact komt, zijn er twee namen van familieleden, twee
van lichaamsdeelen, twee van schoolmateriaal, twee van kleedingstukken, twee van speelgoed, twee van huisdieren en twee van
dingen, waarin of waaraan het woont. De kans, dat deze namen
met de eigen persoonlijkheid verbonden zouden worden, was dus
niet gering te achten.
Wij gaven het maken van eenvoudige zinnetjes met deze woorden
op in de klassen 2 tot en met 7 van een gewone lagere volksschool,
bezocht door kinderen van een niet zeer welvarende werkmansbevolking.
De gewone voorzorgsmaatregelen van niet influenceeren, dus
ook geen voorbeelden geven, van den kant der onderwijzeressen
en onderwijzers, die aan het onderzoek meehielpen, en van niet
afkijken en elkaar niet helpen, werden stipt in acht genomen.
De bedoeling was, vervolgens na te gaan, hoe dikwijls in de
ontstane zinnetjes de woordjes ik, mij of mijn voorkwamen.
Aan het onderzoek werd deelgenomen door 33 kinderen van
de 2e, 25 kinderen van de 3e, 30 kinderen van de 4e, 29 kinderen
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van de 5e, 29 kinderen van de 6e en 26 kinderen van de 7e klas.
De leeftijden liepen op van 7 tot 13 A 14 jaar.
Ook de leerlingen van de 2e klas waren in de proef opgenomen,
en het bleek, dat de taak voor hen in 't geheel niet to moeilijk was.
Zelfs maakten ze aardige zinnetjes. Troffen we er onder aan als:
ik zag strat, mijn oom hep hoovpijn, kep twee oogen, kwon in die straat,

dan begrepen wij de bedoeling wel.
Het resultaat was als volgt:
TABEL I.
Proefwoorden:

Oog
Pen
Kous
Bal
Vader
Hond
Huis
Voet
Boek
Schoen
Knikker
Oom
Kat
Straat

Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Totaal
(331.1.) (251.1.) (301.1.) (291.1.) (291.1.) (261.1.) (1721.1.)
25
27
28
24
21
15
17
26
29
27
29
25
9
17

16
19
16
13
16
5
9
16
14
17
13
16
4
2

2'6
21
23
22
26
10
9
26
21
26
22
24
4
7

25
23
21
22
6
10
11
27
22
27
24
16
3
16

25
15
22
18
17
5
7
22
15
19
19
22
2
8

12
15
17
5
14
4
4
18
13
14
11
22
0
3

319

176

267

253

216

152

129
120
127
104
100
49
57
135
114
130
118
125
22
53

Het aantal keeren, dat wij een zin ontmoetten met ik, mij of mijn
bedroeg dus:
TABEL II.
Kl.
II.
Aantal gemaakte zinnen:
in totaal:
Aantal zinnen )
met ik, mij of zijn ) in procenten:

Kl.
III.

462 350
319 176
69% 50%

Kl.
IV.

Kl.
V.

Kl.
Kl.
VI. VII

420
267
63%

406
253
62%

406 364
216 152
52% 41 %

147

Met de woorden vader en oom was echter lets bijzonders. Dikwijls
ontmoetten wij zinnen als: Vader heeft het druk, Oom is zoo ziek, zonder
dat een der woorden ik, mij of mijn daarin voorkwam. Natuurlijk
werd een dier voornaamwoorden daarin toch gedacht, wat in deze
kwestie toch feitelijk op hetzelfde neerkomt. Met vader was dat
in totaal 65 keer het geval, met oom 34 keer.
In verband daarmee geven wij de voorgaande lijsten opnieuw,
thans met ook deze 99 zinnen opgenomen.
TABEL III.
Proefwoorden: Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Totaal
Oog
Pen
Kous
Bal
Vader
Hond
Huis
Voet
Boek
Schoen
Knikker
Oom
Kat
Straat

25
27
28
24
33
15
17
26
29
27
29
29
9
17

16
19
16
13
21
5
9
16
14
17
13
21
4
2

26
21
23
22
28
10
9
26
21
26
22
28
4
7

25
23
21
22
29
10
11
27
22
27
24
28
3
16

25
15
22
18
29
5
7
22
15
19
19
28
2
8

12
15
17
5
25
4
4
18
13
14
11
25
0
3

335

186

273

288

234

166

Kl.
II.

Kl.
III.

129
120
127
104
165
49
57
135
114
130
118
159
22
53

TABEL IV.
Kl.
IV.

Kl.
V.

Kl.
VI.

Aantal gemaakte zinnen:
462 350 420 406 406 364
Aantal zinnen S
in totaal: 335 186 273 288 234 166
met ik, mzj of mijn in procenten: 72 % 53% 65 % 70 % 57% 45%
Een belangrijke daling in procenten van kl. II tot kl. VII (volgens
tabel II van 69 op 41, volgens tabel IV van 72 op 45) valt dus to
148

constateeren. Op de plotseling sterke daling der curve bij kl. III
komen we nog even terug.
De woorden, die twee aan twee in dezelfde categorie voorkomen,
bleven over 't algemeen in het resultaat merkwaardig dicht bij
elkaar, namelijk:
familie (vader en oom) . . . . 165-159
lichaamsd. (oog en voet) . . . 129— 135
in school gebruiken (pen en boek) 120-114
kleeding (kous en schoen) . • • 127-130
speelgoed (bal en knikker) . • • 104-118
huisdieren (hond en kat) . • •
49-22
uit omgeving (huis en straat) .
57— 53
Alleen de woorden hond en kat maken een uitzondering. Blijkbaar ligt het bij het kind meer voor de hand, het begrip hond met
zijn persoonlijkheid te verbinden dan het begrip kat. M. a. w.
zinnen als ik heb een hond, ik zie een hond, mijn oom heeft een hond
duiken eerder op dan iets dergelijks in betrekking tot een kat.
Inmiddels hebben wij vier weken later de proef nog eens herhaald met andere woorden, die, naar het ons voorkwam, niet zoo
gemakkelijk met de ikheid in betrekking konden worden gebracht.
Dat waren de diernamen kat en muis, de namen van dingen boom
en stal, de bijv. nw. groot en hoog, de getalnamen vier en zes en
de persoonsnamen smid en bakker. Wij werden tot deze keuze
geleid, omdat geen onzer stadskinderen uit de tweede tot de zevende
klas een koe of een muis, een boom of een stal zijn eigen kan noemen,
evenmin groot of hoog is, of nog maar vier of zes jaar oud is. Slechts
een enkele leerling kon, meenden we, een familielid hebben, die
smid of bakker was. Maar het bleek ons, dat ettelijke kinderen
daarin geen beletsel zagen, hun vader of zichzelf tot eigenaar van
koeien en een stal te maken, of zich een leeftijd van vier of zes
jaar toe te wijzen. In 't algemeen bleek echter inderdaad de kans
op zinnen met ik, mij of mijn belangrijk verminderd.
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Wij verkregen de volgende tabel:
TABEL V.
Kl. II Kl. III Kl. IV. Kl. V. Kl. VI. Kl. VII Totaal
Proefwoorden: (251.1.) (241.1.) (291.1.) (271.1.) (271.1,) (251.1.) (1611.1.)

Koe
Boom
Groot
Vier
Smid
Muis
Stal
Hoog
Zes
Bakker . .

7
7
20
14
8
4
4
5
13
14

0
1
7
8
5
4
2
2
7
6

3
0
10
15
4
4
3
2
18
4

1
3
8
15
4
1
4
5
16
6

9
1
11
13
5
4
2
5
11
5

1
1
4
3
2
4
2
0
5
1

96

42

63

63

66

23

21
13
60
68
28
21
17
19
70
36

Het aantal malen, dat wij bij onze tweede reeks van proefwoorden
een zin ontmoetten met ik, mij of mijn, bedroeg dus:
TABEL VI.
Kl,
II.

Kl.
III.

250 240
Aantal gemaakte zinnen:
42
Aantal zinnen )
in totaal:
96
met ik, mij of mijn ) in procenten: 38 % 17%

Kl.
IV.

K1.
V.

290 270
63
63
21% 23%

K1.
VI.

K1.
VII,

310 250
23
66
21% 9 %

Behoudens een enkele uitzondering (groot en hoog) bleken ook
nu weer de woorden van dezelfde categorie ongeveer gelijke aantrekkelijkheid to bezitten voor het vormen van zinnen met ik, mij
en mijn.
dieren (koe en muis) .. . . . . 21-21
dingen (boom en stal) .. . . . 13-17
bijv. nw. (groot en hoog) .. . . 60-19
getallen (vier en zes) ... 60 — 70
personen (smid en bakker) .. . 28-36
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De procentwaarden van tabel II, IV en VI vertoonen ongeveer
gelijke neigingen. Ze dalen van kl. II op kl. III sterk, stijgen bij
kl. IV en dalen dan regelmatig tot kl. VII. Alleen bij kl. V is op
de tabellen IV en VI nog een stijging merkbaar. Wij hebben omtrent
het dalen bij de derde klasse de onderwijzeres dier klasse gevraagd,
of zij daarvoor een verklaring zou kunnen geven. Ze kon echter
enkel er op wijzen, dat haar klasse eenige oudere leerlingen bevatte.
Overigens had ook zij zich zeer nauwkeurig aan de algemeene
aanwijzingen gehouden.
Daar wij eenige correlatie tusschen de neiging van het kind, ook
in zijn schriftelijke taal de ikheid vooruit te schuiven, en zijn intellect niet onmogelijk achtten, hadden wij over elken leerling een
algemeen-intellectwaardeering van de betrokken onderwijzeres of
onderwijzer gevraagd. Daaruit berekenden wij het gemiddeld
intellectcijfer van de klasse. Hieronder plaatsen wij het ter vergelijking met de boven berekende procentswaarden.

TABEL VII.
Kl.
II.
Procentwaarden van tabel II ....
ft

Of

Pfr

IV . . .

lt

lfr

ft

VI ...

Alg. Intel!. cijfer der kias

Kl.
III.

Kl.
IV.

Kl.
V.

Kl. K1.
VI. VII.

69 % 50 % 63 % 62 % 52 % 41 %
72 % 53 % 65 % 70 % 57 % 45 %
38% 17% 21 % 23% 21 % 9%
2.91 3.32 3.08 2.93 3.10 3.11

Volgens deze laatste tabel zou een verminderd gebruik der woordjes ik, mij of nujn, behalve met de stijging van de jaren, ook met
een hooger intellect verband kunnen houden (kl. II), terwijl een
vermeerderd gebruik samen zou kunnen gaan met een lager intellectniveau (kl. V).
Uitgebreidere onderzoekingen zouden moeten aantoonen, in hoever een dergelijke conclusie reden van bestaan heeft.
Inmiddels mogen wij dit gedeelte van ons artikel niet afsluiten,
zonder de meening van een paar psychologen over het vooruitschuiven der eigen ikheid bij het kind te vermelden.
Stern noemt het laag-bij-de-grondsche psychologie, kleine
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kinderen als oorspronkelijk absolute egoisten voor te stellen en
de later zich ontwikkelende niet-egoistische neigingen als resultaten van onderwijs en opvoeding te beschouwen. Een dergelijke
zienswijze zou vooreerst al te grof zijn om voor psychologisch te
kunnen doorgaan. Bovendien mag een psychologische analyse
nooit met ethische waarden worden samengebracht. Maar ten
slotte is het ook foutief, het eene als het eenig oorspronkelijke
aan te nemen en het andere als het eenig aangeleerde.
Juister is het, als normalen ontwikkelingsgang vast te stellen,
dat het verlangen van het kind zich allereerst uitstrekt naar voedsel
en speelgoed, naar kleur en klank, zonder zich bewust rekenschap
te geven van een verschil tusschen de eigen ikheid en die van een
ander. Begeerte en vrees zijn in deze phase de beide elementairste
affecten. Wanneer het kind tot de ontdekking van een eigen ikheid
gekomen is, treden ook ijverzucht en eergierigheid, trots en schaamte,
zelfingenomenheid en berouw naar voren. In de derde phase ontwaken ook het gevoelen en handelen voor en met anderen, dan
treden dus regelmatig liefde en haat, medelijden en hulpvaardigheid
aan den dag. De vierde phase wordt gekenmerkt door het ontwaken van gevoelens en neigingen voor de groepen, waarvan het
individu deel uitmaakt: familie, yolk, menschheid. Dat is het optreden van het sociaal gevoel.
Na deze analyse in beknopten vorm van de kinderlijke drijfveeren in de kinderjaren tot in den puberteitstijd, zooals Stern ze
heeft ontworpen, geven wij K i r k p a t r i c k's meening omtrent
de groote beteekenis van het ikheidsgevoel voor het latere leven:
„De eigenliefde moet worden opgevat als een grondslag voor
hoogere zedelijke ontwikkeling. Of iemand later een nuttig lid der
samenleving kan worden, hangt of van wat hij kan en weet en
welk gebruik hij van zijn weten en kunnen maakt. Daarom is het
eerste gebod voor het leven: ontwikkel en ontplooi uw ikheid.
Wanneer men zich in zijn vroegste jeugd richtte naar het gebod
der naastenliefde, zou men later niet in staat zijn, iemand een
dienst te bewijzen. Daarom is het een geluk, dat het geen opvoeding
gelukt, de egoistische drijfveeren geheel te onderdrukken en haar
lucht en licht te ontnemen."
* *
*
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Na deze uitweiding over de ontwikkeling van het ikheidsgevoel,
dat wij in eersten aanleg als den oorsprong van de vele stoei- en vechtpartijtjes van kinderen beschouwen, keeren wij tot ons eigenlijke
onderwerp terug.
Ten einde een juister inzicht in de aanleidingen en het verloop
der velerlei twisten uit de kinderwereld te verkrijgen, hebben wij
in de vijfde klas onzer volksschool als onderwerp van een opstel
opgegeven: Vertel eens van een vechtpartzjtje, dat je wel eens gezien
of waaraan je mogelijk wel eens deelgenomen hebt. Vertel precies,
hoe het begonnen is, hoe het toeging en hoe er ten slotte een einde aan
kwam. Een collega in de zevende klas was zoo welwillend, ook
daar hetzelfde onderwerp op te geven.
Het is ons bekend, dat menig kinder-psycholoog eenigszins
sceptisch staat tegenover deze wijze van werken, waarbij de kinderen
zelf een werkzaam aandeel in het onderzoek nemen. Men vreest
voor een verdraaiing van feiten, men is bang, dat de leerling te
veel gaat poseeren. Het is ons evenwel gebleken, dat wij ons deze
bezwaren, die inderdaad bestaan, toch niet als al te gewichtig behoeven voor te stellen. Het was opvallend, hoe het onderwerp de
kinderen inspireerde, ten minste de meesten van hen. In de vijfde
klas waren enkelen, die er niets van hebben kunnen maken. Ze
begrepen zeker niet, hoe ze moesten beginnen of konden zich
geen enkel geval als door ons bedoeld, goed voor den geest stellen.
In de zevende klas daarentegen trokken alien zonder uitzondering
met animo aan het werk.
In de literatuur komen uitbeeldingen van jongenstwisten niet
al te dikwijls voor. In Ma r k T w a i n's bekend boek T o m
S a w y e r 1) vindt men een komische beschrijving van een vechtpartijtje, die den indruk maakt, de werkelijkheid wel eenigszins
te benaderen. Veel juister en mooier is echter, wat F r an s
C o e n e n in Kinderleven 2) heeft geschilderd. Deze teruggave van
jongenstwisten, buitengewoon zuiver gezien, volgt hieronder in
een tweetal fragmenten. Het eerste is een kort verhaal uit jongens-

1) Zie „Het kind in de literatuur", I, door F. J. van der Molen, Uitg. J.
Ploegsma, Zeist.
2) Zie „Het kind in de literatuur", II.
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mond over een vijandelijk treffen tusschen twee troepjes jongens.
— . . . Zeg ! . . . en Jan schoot ineens levendig uit met een krachtigen halfronden zwaai van zijn tasch . . . Weet je, dat we gisteren nog gevochten hebben ? . . . op de Wijkbrug ? . . . we waren met ons vijven: Kootje Lom en Piet
Malsen, Duijfhuis, Grieters en ik . . . We dachten heelemaal niet an vechten,
en daar komen op de hoek van de Beukersgracht die mispunten van Van Wessink an ... zeker wel met z'n twintigen . ..
— En hebben jullie toen gevochten? .. .
— Ja, Jees ! 't most wel, die lammelingen wouen ons eerst niet doorlaten .. .
Hadden we 't maar geweten . . ., niemand had een wapen bij zich . . . gelukkig
had ik me tasch en Grieters zijn boekeplank . . . en toen hebben we de anderen
ongewapenden tusschen ons in genomen, en zoo zijn we d'r op los gegaan,
— En kregen jullie toen niet op je kop ?
— Be je gek . . . we hakten d'r op in . . . en d'r kwam net een meester van
Van Wessink an, die heeft ze uit mekaar gejaagd.
— Nou, anders had jullie toch leelijk op je gezicht gekregen, zei Wim in
een lust om ook eens hatelijk te zijn.
— Dat stond nog ... maar zij waren ook met d'r twintigen, allemaal met
leeren en kattepullen . . . ik heb d'r nog een een opdonder gegeven* tegen zijn
smoel, dat-i begon te grienen .. en kijk 's . . . ik heb deze krab gekregen over
mijn hand ... zeker een spijker, die vuiliken!
En Jan liet van onder zijn mantel zijn hand zien met een Lange roode krabstreep dwars over den rug.
Men proeft hier het genot, dat het jongetje nog smaakt onder
het vertellen van de heldendaden, die hij bedreef, men voelt den
ophef, dien hij maakt van hun prachtige vechttaktiek en van het
gebruik, dat zij maakten van hun vechtmateriaal, en men voelt
ook de juistheid van de uitspraak van Karl G r o o s: ze vechten
niet omdat ze twist hebben, maar ze zoeken twist om te kunnen
vechten.
Het tweede fragment beschrijft een gevecht van man tegen man,
de machtige interesse, waarmee de toeschouwers, alien jongens,
den strijd volgen, en ten slotte de woede, die hun bezielt, wanneer
een der strijders, de grootste en sterkste nog wel, zich niet aan
de ongeschreven regelen van een eerlijk gevecht weet te houden.
Toen zag hij ineens achter den grooten Van Dissel, die opgewonden stand
te schreeuwen, Piet Lampe, ernstig-oplettend de beginnende ruzie tusschen
den woest bewegenden Van Dissel en den kleinen De Leeuw, die zenuw-
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achtig-bleek, alsof hij bang was op zijn kop te krijgen, met strakke oogen tegen
den ander stand hield. Wim schoof langs de jongens voorbij tot hij naast
Piet kwam, die op school zijn achterbuurman was.
— Dag Piet, zei hij haastig, ken je je Fransche les goed ?
— Dag Stolck . . . of ik me Fransch ken, jawel! Waarom ? Mot je voorgezegd worden ?
— He toe, ja Piet . . . ik ken d'r geen snars van .. .
— Nou, 'lc zal kijken hoar . . . die Wiggert kijkt je zoo op je vingers. Dan
moet je goed achteruit gaan zitten . . . 0 duivel! kijk 's . . . en Piets stem schoot
opgewonden hoog uit . . . Ze gaan vechten . , . kijk die Leeuw 's bang zijn !
. . . hij krijgt op z'n mieter . . . die Van Dissel is zoo verdommes sterk .. .
en hij drong met den hoop mee, naar de gracht toe, waar De Leeuw geweken
was voor het opdringen van den groote.
— Zal je me dan helpen, Piet ? zei Wim nog eens, terwijl hij, aarzelig volgend, den jongen voor hem even bi} de mouw trok.
— Ach ja! snauwde die van terzij nijdig terug . . . zanik nou niet! . . . ik
zal wel zien . . . en in eens mengde ook hij zijn stem in 't fel geschreeuw om
de vechtenden:
— Nee, da's gemeen ! da's gemeen ! geen beentje lichten ! . . . Dussen, da's
gemeen wat je doet.
- Hou je bek, jij, dof-hijgde de groote bolle jongen, al wringende met plotselinge
rukken om dat taaie, magere ventje, De Leeuw, van de beenen te krijgen.
— Leeuw ! hou je taai, Leeuw ! hou je goed, schreeuwden zenuwachtighoog andere stemmen en de beenen trappelden en dansten van ongeduld,
in-engend en verwijdend den kring om de vechtenden. Zijn beenen wijdgeplant, het bolle hoofd proestig-rood van inspanning, met glazig-starre oogen,
hield Van Dissel het kleinslanke lijf van den andere omkneld en telkens, na
een oogenblik rust, deed hij in een halven omdraai een forschen ruk, om De
Leeuw van den grond te lichten.
Maar deze, bleek, hijgend, alle aandacht naar binnen getrokken, hield zich
stijf en altijd stutten weer zijn strakke beenen het lijf, als de groote jongen hem
van de plek had gerukt. Tot die eindelijk woedend, weer zijn lomp-zwaren
voet tusschen De Leeuws fijne beenen drong, om er een Bind aan te maken.
Dadelijk schreeuwde 't weer van alle kanten: dat hij valsch deed, dat 't gemeen
was, beentjelichten, en boven de andere uit luidde Piets scherpe stem:
— jongens, la' we Leeuw helpen, la' we die smiegt v an 'm afhalen .. .
toe gauw . . . we moeten Leeuw ontzetten ! .. .
— ja, ja goed, la' we Leeuw tegen 'm helpen . . . die valsche pestkop ! .. .
da's geen eerlijk vechten zoo, schetterde het van alle kanten en de gansche
jongensdrom stortte over de twee saamgeknelde lijven heen, rukkende, beenenwoelend, aanheffend, deinend heen en weer onder verwarde woedekreten:
au, au, au, me poot! laat je los . . . laat je los, lammeling, pak 'm bij z'n been .. .
toe ! .. . je scheurt me jas . . . sla 'm op z'n gezicht . . . laat los .. .

155

Kleine Wim, op een afstand, zag den jongenstroep woelen met geheven
armen, fladderende mantelslippen, inspanningsgezichten, trappelende zwarte
beenen: die gansche warrelige kluit met geschreeuw rondom de hoofden, en
trots zijn aarzelige verlegenheid, die zich hier voelde staan: een jongen als de
anderen en toch niet met hen, had hij even een voldoening niet temidden van
dien vechtenden klomp te zijn.

Deze beide fragmenten geven meteen de inleiding tot het classificeeren der kindergevechten in de twee vormen, die in de kinderwereld voorkomen, namelijk den strijd van man tegen man, dus
tusschen twee kinderen, en dien tusschen twee groepen.
Het verschil is inderdaad zeer groot.
De strijd tusschen twee individuen is het meest primitief, wordt
meestal zonder hulpmiddelen gevoerd, treedt in den regel spontaan
op en valt gemakkelijk te verklaren.
Een jongen uit onze vijfde kias vertelde zijn wedervaren als volgt:1)
Toen ik op straat liep gaf een jongen mij een schop. Ik gaf hem een schop
terug. Toen pakte de jongen mij bij mijn nek en gooide mij op den grond.
Hij ging boven op mij leggen en gaf mij een stomp op mijn gezicht. Ineens
keerde ik mijn om en legde de jongen op de straat. Ik gaf hem een pak ransel.
Toen liet ik hem opstaan maar hij begon te schelden. Ik nam hem weer beet
en gooide hem weer tegen de straat. Ik gaf hem weer een stomp, en weer een.
Een man kwam ons van elkaar afhalen en gaf ons ieder een trap. Even later
kwamen wij weer bij elkaar. Wij gingen weer vechten. Hij viel met het hoofd
op de straten, en gaf hem nog een bloedende neus. Toen gingen wij naar huis.

(M. W., V.)
' De strijd tusschen twee groepen, zooals hij b.v. op het land
tusschen de jongens van twee naburige dorpen, in de stad tusschen
twee straten, wijken of scholen wordt gevoerd, maakt een meer
georganiseerden indruk, eischt van de zijde der strijders voorbereiding en kunstmatige aanvals- en verweermiddelen, staat dikwiils onder invloed van traditie en valt veel moeilijker te analyseeren, omdat men daarbij moet nagaan, wat de kinderen bij hun
strijdwijze uit verhalen, leesboeken en beschrijvingen van oorlogen
of gevechten hebben overgenomen.
1) Wanneer wij thans eenige kinderen uit de vijfde en zevende kias achtereenvolgens aan het woord laten, dan geven wij hun opstelletjes nagenoeg
ongewijzigd wat stijl, schrijfwijze en interpunctie betreft, terug.
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Als voorbeeld nemen wij het volgende:
Eens liep ik in de Tuinstraat, het viel mij onmiddellijk op, dat er een vechtpartij op handen was.
Overal zag ik jongens met stokken en steenen gewapend. 1k vroeg aan een
van hen: „Wat is er aan de hand ?" „Wij hebben vechten tegen de Anjelierstraat". „En waarom ?" „Ach, ze hebben van middag een kleinen jongen
geslagen. En een van ons trok partij, toen begonnen zij in eens allemaal," was
het antwoord. Ik zei niets meer, en liep door. Doch verderop bleef ik weer staan,
en keek toe.
Voor een van de huizen stonden massa jongens, die om een grooteren jongen
heen stonden. Plotseling klonk het geroep: „Aru, aru !" De jongens van de
Anjelierstraat hadden een aanval gewaagd. Een regen van steenen viel in de
onmiddellijke nabijheid van de jongens neer. Een van hen uitte een kreet van
pijn. Hij had een steen op den arm gekregen. Verwoed vlogen de steenen door
elkaar. Doch spoedig drongen zij op elkaar in, de stokken klapten dat het een
lust was. De tuinstraters vochten gemeen. Au, au ! klonk het nu bier, dan daar.
Het bleef echter onbeslist, wie er zou winnen. Toen een pair politieagenten
op de fiets er bij kwamen. Zij sloegen er met hun gummilatten op los, en toen
de jongens zagen, met wie zij te doen hadden, liepen zij zoo hard zij konden
weg. Het terrein van den strijd was in een paar minuten van jongens gezuiverd.
De agenten stapten op en reden weg. (D. v. L., VII.)

Overgangen tusschen de beide vormen (gevechten tusschen
enkelingen en massale gevechten) komen herhaaldelijk voor. Het
gebeurt namelijk meermalen, dat een der strijdenden in een gevecht van man tegen man de hulp van anderen inroept, of dat een
der omstanders medelijden met de verliezende partij krijgt of aan
de winnende partij minder oirbare praktijken toeschrijft. Soms
ook worden de toekijkers aangestoken door het voorbeeld en beginnen ijverig mee te doen.
Twee voorbeelden, het eene van een meisje, het andere van een
jongen, geven wij daarvan:
Ik kwam op een Woensdagmorgen uit school en ging naar huis. Ik ging de
Hasebroekstraat door. Daar zag ik een klein meisje staan, en een groote er bij,
de groote sloeg de kleine. Toen zei ik loop door meid en slaat dat kleine kind
niet. Het kleine kind schreeuwde hard en liep hard weg. De groote bleef schuw
staan toen ze zag dat ik dat tegen haar zei, ze was echter een jaar of tien. Toen
ik zag dat ze nog niet weg ging trok ik haar muts of en gooide die een eind weg.
Toen liep ze wat ze kon om de muts weer op te rapen. Toen liep ik ook weer
door. Toen ik bij de Kinkerbrug was kwam hetzelfde kind weer terug wat ik
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de muts afgetrokken had. Zij had nog meer kinder bij haar nog vijf andere
meisjes. 1k was er niet gauw op verdacht maar op eens hoorde ik roepen malle,
malle, wat moet je nou en daar op trokken zij mij weer de muts of dat liet
ik mij geen twee maal doen, ik had een bibliotheekboek bij mij en sloeg een
er van mee op het hoofd. Toen liepen ze alle weg want mijn groote zus kwam
er aan. Na dien tijd heb ik er nog wel een gezien, maar zij durfde niets meer.
(A. d. R, V.)

Uit dit voorbeeld merken wij reeds, dat meisjesvechtmethoden
verschillen van die van jongens. Stompen, worstelen, elkaar op
den grond gooien komt bij haar niet of zelden voor. Het hoofd,
het haar en de hoofddeksels moeten het in den regel ontgelden.
De school ging uit en de jongens en meisjes stormden naar buiten. Het had
flunk gesneeuwd. Guus raapte een sneeuwbal op en raakte Cor tegen zijn wang.
„Au", riep deze, „er zitten steenen in, dat vind ik gemeen." „Kan ik er wat
aan doen," riep Guus, ik wist het niet."
Maar Cor werd kwaad en gaf hem een stomp in zijn zij. Doch Guus die
tamelijk sterk was sprong op Cor toe en gaf hem een slag tegen de kin. Weldra
was het gevecht in vollen gang. Een paar jongens kwamen Cor te hulp, de
anderen sloten zich bij Guus aan. De jongens gebruikten steenen en koolstronken om er elkaar mee te gooien. Jan kreeg een stronk van een bloemkool
midden in 't gezicht. Eindelijk kwamen er een paar mannen aan en namen er
enkelen in hun kraag. De jongens sloegen het stof van hun kleeren en gingen
naar huffs. (P. v. A., VII,)

Schijnbaar ernstig, doch inderdaad op een ongeluk of een misverstand berustend, is de oorzaak tot deze vechtpartij. Zoo is het
bijna altijd. Als regel kan worden vastgesteld, dat de aanleiding
tot het treffen steeds bij de kinderen zelf ligt. Ze stooten elkaar
bij ongeluk, ze duwen of gooien elkaar uit malligheid of speelzucht,
een woord of een beweging wordt verkeerd opgevat, en onmiddellijk
dreigt een verdedigende houding van de, naar hij meent, aangevallen partij. Ten slotte is de strijd ontbrand, zonder dat feitelijk
iemand begonnen is. En juist omdat een misverstand de aanleiding
is geweest, staan beide partijen na den strijd ook klaar, elkaar de
schuld te geven.
Een der meest markante verschijnselen in de jongenswereld is
echter niet alleen de gemakkelijkheid, waarmee een onderlinge
kamp wordt aangebOnden, maar ook, hoe hij na korten tijd wordt
beslecht. Zoo in een paar minuten voor schooltijd, of in het speel158

kwartier, kan met het grootste gemak een jongensruzie plotseling
oplaaien, tot daden overgaan en afgeloopen zijn, wanneer de schoolbel luidt. En geen spoor van vijaridelijke gevoelens behoeft er dan
te zijn overgebleven. Als voorbeeld kunnen we het volgende nemen:
Piet en nog een paar andere jongens en ik waren in het park aan 't spelen,
Toen begon Frans met steentjes te gooien en weldra waren alien aan het gooien.
Ik gooide een steentje naar Piet die tegen zijn oor kwam. „Au", riep Piet,
„schei uit !" Maar ik ging toch verder, Piet werd nu kwaad en kwam op mij af
en zei: „Goof nu nog eens als je durft." „Wat dan," zei ik. „Je zult me toch
niet opeten," en ik gooide weer. Piet gaf mij een stomp en ik hem een terug.
Weldra lagen we in het gras te rollen en stompten elkaar zoo hard wij konden.
De jongens stonden ons aan te sporen. „Vooruit Piet". „Vooruit Alex." Eindelijk scheden wij er uit en stonden op, het huilen stond ons nader dan het
lachen. Mijn riem van mijn jas was in tweeèn gerukt en Piet zijn zak king er
bij. De jongens klopten ons wat af en toen gingen we naar school. Als goede
vrienden kwamen wij bij school aan en zijn altijd goede vrienden gebleven.
(A. G., VII.)

Het aanmoedigen in den strijd van den kant der omstanders,
zooals in bovenstaand geval, is niet bizonder geschikt, een spoedig
beeindigen van 't gevecht te bevorderen. Integendeeel, in elke
situatie is een kind uiterst gevoelig voor lof of blaam. Een streven
naar bijval behoort wel, ook bij volwassenen, tot onze belangrijkste
sociale instincten. Zelfs op een kind, dat nog niet spreken kan,
schijnen woorden van goed- of afkeuring reeds indruk te maken,
wanneer ze in een bijbehoorende intonatie van stem geuit worden
en van passende gebaren en gelaatsuitdrukkingen vergezeld gaan.
Kinderen blijven steeds zeer ontvankelijk voor aanmoedigingen of
afkeuringen, wanneer ze slechts komen uit den mond van iemand,
dien zij niet tegenover zich gevoelen. In eerste instantie zijn dat
de ouders, daarna kunnen het de onderwijzers en vervolgens de
vrienden, de speelmakkers zijn.
De meeste strijdgevallen in onze collectie opstellen zijn in twee
categorien onder te brengen: die welke uit het spel of een spelende
handeling zijn voortgekomen en die om het bezit van een stuk speelgoed of eetwaar: een knikker, een griffel, een appel. De eerste
categorie schijnt volgens ons dossier de grootste. Een paar voorbeelden daarvan volgen hier.
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Wij waren laatst op een avond op straat. Wij hadden eerst een paar spelletjes gedaan in de straat. Toen gingen wij naar de Baarsjes. Wij gingen eerst
met mijn leren bal wat voetballen. Maar dat begon al gauw te vervelen, want
er stond een scherpe wind. Toen bedachten wij een ander spel. Dat spel draaide
uit op vechten. Maar er kwamen twee groote jongens bij en toen was het vechten
gauw uit. In dien tijd had ik een spel bedacht. Wij stelden twee groepen op
een en aan iederen kant van den dijk. Daar lagen stukken aard. Dat waren de
kogels. En nu maar aan het gooien. Ik keek even boven de dijk uit en daar
kreeg ik een kluit in mijn gezicht. Toen ging ik op de jongen loeren wie dat
gedaan had. Toen hij nu keek kreeg hij een kluit in zijn oog. De jongen werd
kwaad en deed het niet meer. Toen deden wij het ook niet meer. (J. K., V.)
Ik had een vriendinnetje die Fietje heette. Ze zat bij me in de klas en zat
naast mij in de bank. We zeiden elkaar voor, als zij een som niet kon, of geen
taalwoord dan zei ik haar voor, en zij mij hetzelfde. Eens gingen we om twaalf
uur weer samen naar huis, en zij gooide me tegen een man aan. Die man gaf
me een trap en liep door en zij stond wat verderop te lachen.
Ik zei dat ik niet meer met haar mee ging en dat ik kwaad op haar was. Den
volgenden dag vroeg ze of ik haar een som wou zeggen. Ik deed net of ik haar
niet hoorde. Toen begon ze te schelden en zei: „om twaalf uur zal ik je wel
krij gen."
Het was twaalf uur.
Toen we buiten stonden kwam ze naar me toe en zei: „Nou begin nou als
je durft." Ze gaf me een stomp en ik gaf haar een krab in het gezicht. Toen
zette zij haar been over de straat en ik viel er overheen. Ik stond op en gaf haar
een stomp tegen der neus. De neus bloedde. Er kwam een man naar me toe
en joeg me weg. Ik zei: „Och man bemoei je der niet mee." Hij kwam op me
of en ik liep weg. De man me acnterna. Ik ging een hoek om en verschool me
in een trap. Ik zag hem voorbij hollen. Toen hij voorbij was ging ik naar huis.
En Fietje was ook naar huis gegaan.
Den volgenden dag kwam ze me afhalen. Ik ging naar beneden en zei: „Wat
moet je hier ?" Zij zei: „Ga je mee naar school ?" Ik zei: „Ik dacht dat je kwaad
was." Ze lachte en antwoordde: „O dat ben ik al lang weer vergeten." Ik
zei: „Nou wacht dan maar even." Ik ging naar boven om mijn mantel aan te
trekken. Ik ging naar beneden en toen we op school waren hadden we weer
de grootste lol. (H. v. d. V., VII.)
's Middags toen de school uitging hadden eenige jongens ruzie. Ze waren
op het Bellamypleintje aan het spelen. Ze speelde dievie met verlossen. Ze
begonnen op te raaien wie de loop had. Toen de eene het gewonnen had zei de
andere dat hij valsch gespeeld had. Ze kregen ruzie en toen begon het.
Ze gaven elkaar een stomp en rolde toen samen op de straat. De eene won
het en de andere verloor. Maar eenige vriendjes trokken partij voor hem en
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begonnen met ze alien tegen hem. Er kwam een man aan en trok de vechtende
knapen van elkaar. Hij stuurde ze naar huis maar de eene ging de eene kant
van het plantsoentje op en de andere de andere kant. Zoo kwamen ze elkaar
weer tegen, en het begon weer. Doch die jongen die alleen was had aanhangers
gekregen en won het. Er stonden eenige menschen te kijken naar het vechtpartijtje. Iemand wou er een eind aan maken en trok ze weer van elkaar.
's Middags om twee uur gingen ze weer samen naar school en waren ze weer
goede vriendjes. (H. B., VII.)

Omtrent een strijd om het bezit van een bal vertelde ons een
meisje uit de vijfde klas het volgende:
Ruzie tusschen mij en mijn zusje.
Ik speelde met de bal op straat. Mijn zusje zag het dat ik met haar bal aan
't spelen was. Ze kwam naar mij toe en zei driftig „Dat is mij bal daar mag je
niet mee spelen, speel met je eigen bal." „Nu wees maar niet zoo kwaad zei
ik je kunt hem wel terug krijgen. Maar dan moet jij mij bal opzoeken, anders
krijg je hem niet." „Nee dat doe ik niet, ik moet mij bal terug." „Je krijgt hem
niet terug," zei ik voor den tweede keer. „Nu dan ga ik het tegen Moe zeggen
zei mijn zusje. Mijn moeder kwam ook al op straat en zei: hebben jullie alweer
ruzie ? Nu moeten jullie gauw naar boven en voor straf naar je bed. Daar lagen
wij nu heelemaal alleen en om half acht al. Mijn Moeder kwam in de kamer
waar wij sliepen en zij tisch jullie eigen schuld moet jullie maar niet elkander
plagen. Nu vertel ik niet verder want anders vertel ik te veel van die stouwte
dingen. (M. M., V.)

Een paar jongens uit de zevende klas vertellen van gevechten
om het bezit van een brok ijs en een sinaasappel:
Een ijskar stond in de straat en wij met ze vieren er naar toe. Wij namen
wat ijs maar een had er niets. Hij vroeg aan een van ons wat maar kreeg het
niet. Toen sloeg hij een stuk ijs uit ze handen. Toen gaf die hem een klap.
En dat werd een vechtpartijtje. De andere gaf hem een stomp in het gezicht
maar kreeg er zeif een terug dat ging zoo door. Ze pakte mekaar beet en even
daarna rolde zij over de grond en het werd nog een ergen vechtpartij ook.
De menschen bemoeide zich ermee. Een man nam er een te pakken en
zetten hem op de grond. De andere stond ook op. Zij widen weer beginnen
maar toen hielden wij ze vast. Nog wat ruzie maar zij gingen toch rustig mee
naar huis. (C. v. W., VII.)
't Was twaalf uur en we gingen met z'n drieen naar huis. In de ten Kate
straat zag een van ons een goede sinaasappel liggen. Cor snelde er op af, maar
tegelijker tijd was er ook een andere jongen die hem pakken wou. En daar
begon het.
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De een wilde hem hebben en de andere ook. Doch het ongelukkigste was,
dat geen van beiden den sinaasappel kon bemachtigen. Daar kroop Guus
onder de kar en pakte de appel. Het spreekwoord zegt: „Twee honden vechten
om een been, en de derde loopt er mee heen."
Maar dat was Cor niet naar de zin. Doch nu had hij de jongen goed in de
macht. Hij had hem met het hoofd tusschen zijn arm, en een hand had hij
dus vrij, en stompte hem midden in het gezicht.
Maar een man die voorbij ging zag het en trok ze van elkaar. Cor ging naar
huis en de onbekende ook. Cor was aan het zoeken, maar Guus vond hij niet.
Toen zijn we ten langen leste maar naar huis gegaan. Een eind verder zagen
we Guus. Waar is de appel ? zei Cor. In mijn maag zei Guus. Daar had Cor
gevochten voor een sinaasappel, en Guus die niets had gedaan, had hem opgegeten. Doch Cor was niet kwaad. (M. E., VII.)
Ter psychologische verklaring van zulk een bezitsstrijd halen
wij de meening van Thor n d i k e aan:
„Ten opzichte van elk niet te groot voorwerp, dat de opmerkzaamheid trekt en geen vrees of afschuwwekkende eigenschappen
bezit, bestaat een oorspronkelijke reactie van naderen, of indien
mogelijk, van grijpen en aanraken. Na het grijpen komt de reactie
van in den moad nemen of van betasten en bekijken,
„Bij aanwezigheid van een ander menschelijk wezen met hetzelfde doel ontstaat een versterking van bezitsneigingen. Bij tegenstand treedt een neiging op tot wegduwen van de personen, die
met het voorwerp in aanraking zijn. Heeft een ander, mensch of
dier, het ding weggenomen, dat men bijna of geheel in bezit had,
dan openbaart zich de primitieve vorm van woede, een vast omklemmen van het voorwerp, een slaan en stooten naar den mededinger, onder het uitstooten van woeste kreten."
Vijandelijke gevoelens zijn in den regel niet de oorzaak van een
vechtpartij, wel het gevolg. Natuurlijk ontwikkelen zich in den loop
van het gevecht gemakkelijk nieuwe sentimenten, zooals het gevoel
van vijandschap tegenover den tegenstander, en het verlangen om
iemand pijn te doen en zich daarover te verheugen. Men mag aannemen, dat in de jongenswereld de strijd niet uit haat geboren
wordt, maar alleen hem verwekt.
Toch hadden wij naast de gevallen, waarin de strijd uit spel
of spelende gebaren was voortgekomen of wel uit de zucht naar
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bezit, ook eenige opstellen, waarin duidelijk een zucht tot wraakneming of strafoefening als aanleidende oorzaak was te herkennen:
De jongens waren alien op straat. De straat was open gebroken. Toen gingen
ze alien een toren bouwen. Hij was hoog. Ik liep er langs. Ik moest een boodschap. Toen gingen de jongens hem weer om gooien. Een jongen gooide boven
de toren uit, en ik kreeg precies de steen op het hoofd. Ik wist wie het deed.
Ik de jongen achterna. Maar de jongen ging gauw naar boven. Een paar dagen
daarna zag ik de jongen weer. Toen heb ik hem gegeven. Maar toen kwam zijn
vader. Die mij achterna. Ik ging door verschillende straten en toen ik zag,
dat de man mij niet zag snelde ik naar binnen. (J. K., V.)
Op een Zaterdagmiddag waren twee jongens aan vechten, een jongen bij ons
in de straat die Dirk heette. Hij zei tegen mij dat mijn broer bij hem de bel
had vol gesmeerd met klei. Maar een andere jongen had het gedaan, maar hij
gaf mijn broer de schuld. Op een Zaterdagmiddag kwamen ze mekaar tegen,
de jongen zei waarom heb je gisteren onzen bel met klei gesmeerd. Mijn broer
zei, dat heb ik niet gedaan, de jongen zei, dat is wel waar alien jongens zeggen
het. Mijn broer zei zeg maar dat ze gek bennen. En het duurde niet lang of
ze waren aan het vechten, mijn broer gooide de jongen in de goot, dat zijn
broek zat vol modder en de jongen ging huilende naar huis. Na dien tijd heb
hij het niet meer gewaagd met mijn broer te vechten. (W. B., V.)
Eens op een keer liep ik in het Vondelpark met mijn vriendje. Toen er een
jongen op hem of kwam die hem een klap in zijn gezicht gaf, omdat hij een
ruit had ingegooid. Het was een jongen, zoowat 13 of 14 jaar, en had een bril
op. Toen mijn vriendje een klap in ze gezicht had gekregen, gaf hij er een aan
den jongen terug. Maar toen had je de poppen aan het dansen. Die jongen
ze bril viel stuk op den grond. Toen raapte de jongen een steen op. Maar ik
schopten hem uit zijn handen. Even daarna kwamen er twee agenten op de
fiets aan. Toen liepen we alle twee weg. Want als we mee naar het bureau
moesten, dan moesten we den bril betalen. En daar hadden we niet veel lust
in. Toen de jongen alles tegen de politie gezegd had, reden ze door en de jongen
is ook weg gegaan.
Toen gingen we naar de holen, waar wij 's woensdags middags altijd speelden. Mijn vriendje had lucifers bij hem. En wij gingen in een heel donker
gat, en daar hebben we een vuurtje gemaakt. En daarna zijn we maar naar
huis toe gegaan. (D. M., VII.)

Grooter echter was het aantal opstellen, waarin een plagerijtje
een rol speelde. Elders in dit tijdschrift 1) wezen wij er reeds op,
dat de zucht tot plagen een eigenaardig gecompliceerde aandrift is.
2) Kinderstudie, Deel VI, afl. 3, pag. 156.
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Allereerst houdt ze nauw verband met het vechtinstinct, maar
bovendien met een zucht tot onderzoek, n.l. met den aandrang
om iets in handen te nemen en te betasten. Ook hangt ze samen
met een sterk gevoel voor komische effecten. Alles samen genomen
draagt ze dus een tamelijk onschuldig karakter.
Van eenig gevoel van vijandschap tegenover den geplaagde is
dan ook bij den plager geen sprake. Hij denkt enkel aan eigen plezier.
Evenmin is dit bij den geplaagde het geval. Hij denkt er geen
oogenblik aan, wraak te nemen, maar tracht enkel te toonen, niet
zoo'n zwakkeling te zijn als de plager blijkbaar denkt.
Misverstanden dragen dikwijls bij om een plagerijtje in een
gevecht te doen overgaan. Wat namelijk voor een plagerij wordt
aangezien, behoeft het daarom nog niet altijd te zijn. Een onweerstaanbare maar in wezen toch onschuldige neiging om een bal
van een ander even in handen te nemen, kan de aanleiding zijn
tot een hevige vechtpartij.
Is evenwel de zucht tot plagen werkelijk aanwezig, dan kan ze
meestal als het uitvloeisel worden aangemerkt van een lust tot
heerscher-zijn, van den lust zich baas over een ander te gevoelen.
Gelukt de poging, dan maakt een gevoel van bevrediging zich van
den plager meester. Want hij zoekt het bevredigingsgevoel, dat
ligt in het bewustzijn, macht te hebben over een ander. Gaat de
geplaagde er niet op in, blijkt hij onaandoenlijk, dan is in den
regel bij den plager de aardigheid er af.
Een aardig voorbeeld van onschuldige plaagzucht met een sterk
gevoel voor komische effecten vonden wij in het volgende opstel
van een elfjarig meisje uit de vijfde klas.
Ik ging eens op een mooien Zondagmiddag met mijn twee nichtjes en een

zusje naar het Vondelpark. Toen wij er in kwamen, gingen wij eerst wat zitten
met z'n vieren. Maar daar hadden wij gauw genoeg van. Wij wilden al gauw
wat pret maken. Wij gingen een zijlaantje in en daar liep een jongen van
een jaar of 18. Mijn oudste nichtje raapte een hand vol kleine steentjes bij elkaar
en gooide die een voor een tegen zijn hoed, hij keek om en schold ons uit en
zei als wij niet gauw rechts om keer maakten dan zou hij de politie waarschuwen. Eerst liepen wij langzamer maar toen hij een eind voor was namen wij
alle maal een paar steentjes en gooide die weer het was zoo'n malle jongen met
zoo'n mal deukhoedje op dat van het lachen de tranen ons in de oogen schoten.
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Maar plotseling werd hij kwaad hij keerden zich om en kwam op ons af.
Wij maakten dat wij weg kwamen, maar het kleinste nichtje van mij kreeg hij
te pakken. Hij gaf haar een tik en zei dat hij ons ook wel krijgen zou. En Marietje liet hij gelukkig weer los. Hij liep ons nog een eindje achter na. Toen
wij te ver van hem af waren ging hij weer terug. Wij liepen ook gauw door
want het was al tijd om te eten. Toen wij thuis kwamen was het al half 6. Wij
kregen nog een stantje dat wij zoo laat thuis waren gekomen en vonden bijna
de hond in de pot. Maar er was nog genoeg voor ons bijde in, want mijn twee
nichtjes waren natuurlijk ook naar huis. Wij aten gauw ons buikje dik en gingen
toen op straat. (J, de R., V.)

Van een jongen uit dezelfde klas:
Ik was eens aan het hoepelen. Een jongen die ik niet kende, liep steeds achter
me. Ik zei tegen die jongen, wat moet je achter me. Die jongen zei hou je mond.
Ik ging naar huis en bracht mijn hoepel boven. Ik ging weer op straat. Die
jongen kwam weer naar me toe. Ik gooide hem op de grond. Hij stond weer op
en pakte me beet. We vielen alle bij op de grond. Die jongen lag boven en sloeg
me. 1k trapte hem. Toen kwam mijn moeder en haalde die jongen er af. Hij
ging gauw near huis. En ik moest boven komen. Ik mocht in geen week weer
op straat. (C. K., V.)

En van een meisje:
Ik was laats eens aan vader en moedertje aan spelen. En toen er een paar
groote jongens aankwamen. Ze begonnen me te plaagen. Dan namen ze weer
eens een stoeltje en gooide dat om. En we hadden ook nog wat water en lekkers
dus daar waren wij blij mee. Ze gooide doodgewoon het kannetje met water
om en namen wat van het lekkers. daar werd ik op het langelaats woedent om.
Ik gaf een jongen der een trap. Maar hij gaf me natuurlijk een trap weerom
die raak was. Ik kon wel janken maar 'k hield me goed. Mijn moeder die alles
gezien had kwam naar beneden en me moeder wou net die jongen oplaawaai
geven. Toen nam hij de beenen en rende weg. Zoo'n lavaart. (T. v. d. H., V.)

Meisjes twisten onderling heel anders dan jongens. Terwijl bij
jongens plotseling een hevige ruzie kan oplaaien, om na een levendig
handgemeen ook weer snel te beeindigen, zonder een spoor van
wederzijdsche animositeit achter te laten, gaat dat bij meisjes,
vooral wanneer ze in dezelfde klas zitten of in 't algemeen veel
samen moeten zijn, heel anders. Onze collega ts zullen het ook
wel dikwijls hebben meegemaakt, dat er verwijdering tusschen
een paar meisjes ontstond, waarbij behoudens enkele uitzonderingen het heele vrouwelijk gedeelte van de klas partij trok.
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Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, kan er een dagenlange
vijandelijke geest tusschen beide partijen blijven bestaan. Booze
blikken, booze woorden, maar ook handtastelijkheden zijn de
uitingen van dien geest, die het heele vreedzame schoolleven der
meisjes tijdelijk kan verkankeren. Het is tijdverspilling, te trachten,
de oorzaak op te sporen. Verbod van elke beleediging en uitzicht
op straf is het eenige middel, aan het gedoe een einde te maken.
Jongens nemen er geen notitie van, of als ze het doen, dan laten
ze zich er smalend over uit; want het is heelemaal niet de manier,
waarop zij hun onderlinge meeningsverschillen uitvechten.
Enkele meisjes van onze vijfde klas hebben de gelegenheid aangegrepen, haar geschillen in het opstel bloot te leggen. Wij zullen
hier een paar geheel of gedeeltelijk laten volgen.
Toen ik voorteerst op school kwam ginnen ze allemaal met mij spelen. Soms
waren ze aan het vechten om naast me te loopen. Toen ik een paar dagen op
school was ging er haast niemand meer met me spelen. Aileen J. B. ging met
me spelen 's morgens als ik naar school ging stond ze al op me te wachten.
Dat ging zoo een paar dagen. Maar toen begon het haar te vervelen. Toen
ging ze ook niet meer met me spelen. Maar toen ging ze met M. R. spelen
en liet mij alleen toen ging ze me uitschelden van bogel spits slof. Ik zal maar
niks terug zeggen dan beginnen ze nog eens weer. Zoo ging het een heele
pans door. Toen heb ik het tegen de meester van school gezegd. De meester
zei ga maar naar boven toe. De school ging aan het was negen uur de meester
kwam naar boven liep naar J. B. en zei dat ze mij had uitgescholden. Toen
zei ze nog niet waar. En het ander meisje dat naast M. R. zit zei dat ik tegen
haar zei van schele toen zei ik dat is niks van aan. (A. F., V.)
A. F. kwam naar school. Toen ging ze op de hekjes schommelen. Toen zei
ik leelijke boggel blijf van de hekjes af. En toen ging zij het school in met M.
K. Ze zei tegen de meester dat M. R. en ik en T. S. haar uitschold. En toen
verbood de meester het mij te doen. De meester zij als ze het weer doen dan
moet je het mij maar zeggen. Dan zal ik ze wel straffen. Toen zij T. S. ze
scheldt M. R. uit voor schelen. Toen zei A. F. dat ze het liegte. Toen wou
ik aan de meester zeggen dat A. F. mij uit schold voor spriet. Toen zei ze
alweer dat ik het loog. (J. B., V.)
Ik en J. B. waren laatst aan het spelen en toen vroeg A. F. of zij mee doen
mocht en toen zeiden wij, dat ze niet mee mocht doen. En toen heeft zij ons
geplaagd en toen hebben wij haar geplaagt. Eri toen is ze aldoor gaan plagen
en wij natuurlijk ook. Want wij lieten ons niet plagen. (M. R., V.)
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Uit deze verslagjes van meisjesruzie's spreekt geen overmoedige,
maar in den grond onschuldige, plaaglust, als uiting van een opbruisend ikheidsgevoel. Dan zou de bevrediging van veel korter
duur zijn, dan ze thans is. Veeleer wordt er een wreede neiging
aan den dag gelegd om zich te verlustigen in het leed van een ander..
Een der gewone middelen, een ander kind leed te berokkenen, is
o. a. ook het beleedigen van een der ouders, op de volgende wijze:
We gingen eerst toen der vacantie was naar het zandland. Toen waren wij
aan het spelen pootje van de vloer. Maar dat meisje die gooide me, en toe
heb ik er een klap gegeven. Toen gooide ze me met nand. En ze schold me
uit, dat me vader altijd dronk. Toe zei ik, en jou vader werkt nooit. En een
ander meisje had ook ruzie met der, en toen ginnen wij naar huis. En toen
we in de straat kwamen begon ze weer te schelden. En toen zei dat andere
meisje een woord over de vader. En toen had ze een schep bij der. En toen
gaf ze dat meisje een klap. En toen ging ze naar binnen. En toen binnen we
een heel poosje kwaad op er geweest. En een tijdje der naar vroeg ze of we
goed op er waren. En toen zeide we ja. En toen was de ruzie weer voorbij.
(T. S., V.)

Slechts een viertal van de meisjesopstellen was in dezen trant.
De meeste, vooral die uit de zevende klas, hadden door jongens
geschreven kunnen zijn. Twee daarvan laten we hier nog volgen.
Ik was met mijn nichtje en een vriendinnetje die Jans heette naar het bosch
gegaan, want ik logeerde de heele vacantie in Zeist.
Toen we zoo zaten in het mos, stelde mijn nichtje voor vader en moedertje
te spelen. Dat was goed, dan zou zij de moeder zijn en Jans en ik de twee kinderen, de vader moesten we er maar bij denken. We waren zoo aan 't spelen,
toen Jans opeens kwaad werd, omdat Wiesje (zoo heette mijn nichtje) haar
een klap gaf die een beetje hard aankwam.
Wiesje kon er eigenlijk niets aan doen, want we waren een beetje lollig.
Jans liep van ons weg en wou naar huis gaan. Ik zei tegen Wiesje: „Laat
haar maar stil gaan, ze zal zelf wel weer goed worden ook."
Doch Wiesje wou met alle geweld haar achterna. Het lijkt wel, of je der
niet kan missen, zei ik kwaad, maar ik ging toch ook maar mee, want ik wist
den weg niet. (W. d. H., VII.)
Ik liep laatst met me zusje, en nog meer uit de straat in het vondelpark.
Er was juist gehakt, en overal lagen takken, en dikke blokken hoot. Op een
van die blokken hadden wij ons bevestigd. We speelden schuilhoekje. Ik was
hem toevallig. Nu, ik ging tellen tot honderd. Toen ik daarmee klaar was,

167

keek ik rond, of ik ook wat bespeurde. Maar ik ontwaarde niets. Daarna verliet
ik het blok en keek eens in de boschjes. Daar zag ik mijn zusje zitten. Ik riep:
„Je bent gezien een, twee, drie."
Mij zusje is pas zeven jaar. Zij kwam uit haar schuilplaats en ging op het
blok zitten. Daar kwam een stelletje kinderen aan. Zij zagen ook het blok,
en duwden me zusje er af. Toen ik dat zag, liep ik naar ze toe. Maar zooals
het dikwijls gaat, beginnen ze altijd zooveel tegen een. Nu, toen ook. Zij waren
met ze tienen, en wij met ze tweeen. Toen namen die kinderen van die dikke
stokken en sloegen me op mijn been.
Onderwijl waren de andere kinderen ook uit hun schuilplaatsen gekomen.
Toen zij mij zoo zagen vechten, hielpen zij mij. Zoo stonden we tien tegen
tien. Maar wij hadden geen stokken, en zullie wel. 1k wou ook een stok grijpen,
toen me zoo'n groote meid een klap met de stok op mij rug gaf. Ik draaide
me om, en voor ze het wist gaf ik er een klap op der wang. Toen vloog ze me
aan, maar ik weerde haar af. Maar die andere kinderen begonnen van achteren
te slaan. Dat vond ik gemeen. Ook de kinderen van mijn kant vochten flink.
Op de duur was het al aardig laat geworden.
Toen ze dat hoorde liepen ze hard weg. Toen ook wij naar huis gingen,
kwamen wij ze tegen in Jan Pieter Heydenstraat. Daar begonnen zij weer te
schelden. Maar wij liepen door, en stoorden er ons niet aan. Ik riep nog: „Schelden doet geen zeer." (J. W., VII.)

Verscheidene elementen van een jongensgevecht zijn hierin aan
wezig: vechten om bezit, huip bieden tegen overmacht, gebruik
maken van het oeroude verdedingsmiddel, den knods. Jongens
zouden dezen laatsten strijd stellig niet anders hebben gevoerd.
Als de drie normale phasen van een jongensgevecht noemt B ov e t 1), die het uitvoerigst over het kinderlijk vechtinstinct geschreven beef t:
1°. de uitdaging;
2°, de eerste daden;
3°. de woede maakt zich van de strijders meester.
Gedurende de uitdaging wordt aan weerszijden getracht, de
tegenpartij te intimideeren.
De eerste daden hangen grootendeels van de omstandigheden
af. Er wordt gescholden, met stokken geslagen, met steenen gegooid
of met vuisten gestompt. Van oudsher is het projectiel het jachtwapen, dat in den aanvalsstrijd gebruikt wordt. Afgezien van elk
vijandelijk motief, van elke gedachte aan haat of wraak, ondervindt
1) Pierre Bovet, 1'Instinct combatif.
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elk kind een levendig genoegen bij het bombardeeren van een
makker of een dier. Het gooit met steentjes om zich te amuseeren,
zonder om de gevolgen te denken. Daarom is zoo dikwijls een
geworpen steen zonder vijandelijke bedoeliig het sein tot een
strijd. Want het aangevallen of bedreigde kind neemt voor ernst,
wat slechts als spel bedoeld is.
De stok speelt dikwijls een zelfde rol als de steen. Vooral bij het
naderen der puberteitsjaren, zegt Stanley Hal 1, bereikt het
genoegen om te slaan zijn toppunt en zijn de jongens bijna incapabel om hurl aandrift te weerstaan, dieren, boomstammen, hekken,
bloemen of vriendjes een tik met een rtok te geven.
Zoo geeft dus ook dikwijls een stokslag het sein tot gevecht.
Maar deze phase is niet lang van duur. Weidra worden de natuurlijke wapens gebruikt: de vuist en de voet. Dit zijn echter geen
jachtwapens, maar verdedigingsmiddelen, die gebruikt worden om
den aanvaller op de vlucht te jagen. Ook nagels en tanden moeten
wel eens dienst doen voor de verdediging, evenals in de dierenwereld. ze worden echter niet voor geoorloofde verdedigingsmiddelen aangezien. Dat doen, zeggen de jongens, alleen kleine kinderen en meisjes.
Daarna grijpen de strijders elkaar aan. Dat is, om uit te maken
wie de sterkste is, en moet dienen om de tegenpartij buiten gevecht
te stellen.
Zulk een strijd geeft het kind buitengewoon veel satisfactie.
Met steenen te gooien, een stok te zwaaien, armen en beenen te
bewegen en in de worsteling alle spieren in te spannen, geeft een
elementair genot. Daardoor kunnen tal van kampgevechten worden
verklaard.
Ook een psychisch element treedt weldra naar voren, n.l. de
vreugde van zich te gevoelen, de trots van zich sterk te weten, het
bewustzijn, door anderen bewonderd te worden.
Een onbewuste imitatiezucht maakt, dat wanneer een paar jongens
hard gaan loopen of wanneer ze steentjes in 't water gooien, alle
anderen het onmiddellijk nadoen. Maar wanneer er twee gaan
vechten, is er geen sprake van nadoen. Dan gaan ze er naar staan
kijken. Dat is geen neutraliteitsgevoel of zucht tot onpartijdigheid.
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Zij kiezen wel partij voor den een of den ander en gaan dien aanmoedigen, maar zelf nemen ze slechts bij uitzondering deel aan
den strijd. Ze zouden, zegt Bove t, een godsgericht met evenveel
onpartijdigheid aaniien. Ingrijpen doen ze alleen, wanneer een
groote tegen een kleine vecht of wanneer de strijd beslist is: dan
vinden ze het niet noodig, dat de overwonnene verder mishandeld
wordt.
De strijd eindigt in den regel tengevolge van den aftocht van
een der beide partijen of door de tusschenkomst van volwassenen.
ouders, omstanders, onderwijzers of politie.
Hoe een stille strijd met de laatste een onzer jongens tot schrijven
inspireerde, blijkt nog uit het volgende opstel:
Ik was eens op een groot plein aan het voetballen met de jongens. Toen
ze een poosje hadden gevoetbald, riep een jongen weg, weg en dan wisten
de jongens wel wat ze moesten doen. Ze keken op en ja daar kwam een politieagent aan. De jongens liepen weg en bleven op den hoek van de straat staan.
De agent ging een dwarsstraat in en de jongens kwamen weer terug en gingen
weer voetballen. Maar het duurde dan ook niet heel lang of daar had je de
agent weer. De jongens liepen weg maar toen ze zich omdraaiden zagen ze
dat er aan die kant ook een aan kwam. Wat moesten ze nu beginnen de jongens
liepen nu maar een klein straatje door. De twee agenten hun achter na. De
jongens liepen wat ze konden en daar kwamen ze weer een agent tegen. Die
wist ook dat die jongens op het plein aan het voetballen waren en hield ze
tegen. De agent nam een paar jongens mee. Maar twee anderen jongens die
ook moesten liepen achteraan en liepen weg. In de verte zagen ze de agenten
weer aankomen en de jongens die kwamen voorbij een azijnfabriek daar stond
een gewasschen een twee drie daar zaten ze allebij in. Af en toe keek eentje
er eens even of de agenten voorbij waren. En toen er nog eens een over de
rand van de ton keek kwamen er twee agenten aan. De jongens waren zoo
stil als muisjes. Toen ze voorbij waren een twee er uit en naar huis. Maar de
andere jongens zagen op het politiebrau. En toen zij er uit kwamen liepen ze
allemaal gebukt van den pijn. Nooit hebben zij gevoetbald op het plein maar
wel op het zandland. (A. S., V.)

Als curiositeit min of meer geven wij ten slotte nog ruimte aan
een opstel, evenals de andere gedateerd op 5-7'-24, maar geheel
buiten het kader vallend. Blijkbaar is de schrijver, een elfjarige
knaap aangegrepen geworden door een bericht, dat omstreeks dien
tijd in de bladen stond,
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Ik heb in de courant gelezen, dat er in Palestina een moord gepleegd is op
mr. Jacob Israel de Haan. Mr. Israel de Haan was een tegenstander van het
Zionnisme. Men gelooft dat men hier te doen heeft met een politieken moord.
De politie is er nog niet in geslaagd de(n) dader(s) te vatten. Mr. Israel de
Haan stond op het punt om naar Engeland te vertrekken, maar toen plotseling
toen hij over de binnenplaats van een kerk liep, werden er vier kogels door
zijn hoofd gejaagd. Hij was op slag dood. (Jb. K., V.)

Wij mogen ons artikel over het kinderlijk vechtinstinct niet
afsluiten, zonder te getuigen, met welk een buitengewoon genoegen wij het verzamelde materiaal hebben verwerkt. Ook behooren we er aan toe te voegen, dat menig opstel door vorm of
inhoud ons weer een juisteren kijk op schrijver of schrijfster gaf. Met
groote ingenomenheid lazen wij o.a, dat van de elf-jarige J. d. R.,
een meisje, naar wij meenden, intellectueel beneden de middelmaat
van de klas staande.
Gaarne ook betuigen wij hier onze erkentelijkheid aan onze
kollega's, die ons met toewijding bij het aanleggen van ons dossier
ter zijde stonden.
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LITERAIRE KINDERSTUD MN.
DOOR F. J. VAN DER MOLEN.

VI. EEN LEUGENAAR ?
Weet je, wat een katjeswilgenfluitje is ?
Langs een beek groeien wilgen, die in het voorjaar met grijsfluweelen katjes prijken. In dien bloeitijd, als in boomen en struiken
de eerste lentesappen stroomen, kun je uit de schors van wilgentakjes heerlijk-trillerende fluitjes snijden.
Op je knie klop je het takje een poosje zacht met het hecht van
je mes. Dan schuif je de schors gemakkelijk glad van het hout af.
Het klankgat en de vingergaten kerf je uit, een goed sluitend mondstuk snij je af, en daarna fluit je er lustig op los.
Wij jongens verstonden het snijden van zulke fluiten wondergoed. Maar boekbinders-Alysi, een schuw en zwakkelijk kereltje,
kon het nog beter dan wij. Of had het geluk hem dit voorjaar toevallig geholpen, het mooiste van alle fluitjes te maken ? Als wij
met ons twintigen van jongens aan de beek zaten te fluitspelen,
dan hoorde je er den fijnen, teeren toon van Alysi dadelijk uit.
Die zeldzame wonderfluit had ik nu juist zoo graag gehad.
Ik wou ze Alysi afkoopen. Maar hij wilde ze niet geven. Ik bood
hem schatten, die ik zelf niet eens bezat. Maar Alysi schudde zwijgend
met het hoofd, ging mij uit den weg en blies alleen nog maar op
zijn fluit, als er niemand bij hem was.
De halve zomer ging voorbij. Maar de fluit, hoe ouder ze werd,
klonk hoe langer hoe verlokkender ergens uit een schuilhoekje
van wilgen.
Eens op een middag kwam ik van schilders-Papi. Voor het huis
van den boekbinder zat Alysi tusschen de wilgenboschjes, liet zijn
bloote voeten in het water hangen en kweelde op zijn tooverfluit,
die niet te koop was.
En toen nam het vreemde in mij een aanvang. Het begin vigil
nog wel te verklaren. Ik sprong op Alysi los en nam hem de fluit
af. Het teere ventje schrok hevig en tuimelde te water. Was de
beek diep geweest, dan had Alysi moeten verdrinken. Maar het
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water kwam hem niet verder dan zijn armen, en terwijl hij huilend
den wal opkroop, snelde ik met mijn buit naar huis.
Thuisgekomen verborg ik de fluit in de donkere kast van grootvaders klok en ging voor het raam staan om to zien, of Alysi's moeder
ook komen zou. Natuurlijk kwam zij. Razend en scheldend kwam zij
de brag over op ons huis af.
Ik bleef in de schemering bij het raam staan; maar mijn hart
sloeg mij bijna in de keel omhoog. Denken deed ik nergens aan;
ik luisterde alleen.
Het duurde niet lang, of ik hoorde vader vlug de trap oploopen.
Ik herinner mij, dat ik tot in mijn teenen koud werd en dat zich
plotseling iets als een ijzeren band om mijn hoofd lei. Toen vader
de kamer binnentrad, had hij weer zijn rechter hand op den rug
— zoo, als ik het later dikwijls bij den tandarts zag, maar nooit weer
bij mijn vader.
„Ludwig, geef hier die fluit !"
Tot nu toe had ik tegenover vader en moeder nog nooit gelogen.
Wel had ik meermalen iets verzwegen, waarnaar ze mij niet gevraagd hadden. Nu echter bleef ik bij het venster staan en keek vader
aan, als begreep ik niet wat hij zei.
Vader werd ongeduldig: „Geef hier die fluit!"
Ik was volkomen kalm; toch kon ik geen hand verroeren, geen
vinger bewegen.
„Wat voor een fluit ?"
„Van boekbinders Alysi !"
„Ik weet van geen fluit,"
„Jongen, weet wel wat je zegt!" De kleur sloeg vader uit. „zijn
moeder is hier en beweert, jij hebt hem de fluit afgenomen en hemzelf in 't water gegooid."
„Dat ben ik niet geweest."
Vader werd bleek. „Kind! Belieg mij niet ! Als je 't gedaan hebt,
zeg het dan!"
„Ik heb het niet gedaan. 1k heb geen fluit. Ik heb Alysi niet eens
gezien. ze liegen het allemaal."
„Deugniet !" En vader wou zich aan mij vergrijpen. Maar op
hetzelfde oogenblik schoof moeder haar bleek gezicht door de deur:
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„Maar Guus, als de jongen het nu toch zegt ! Hij heeft ons toch
nog nooit voorgelogen!”
Er liep mij, toen ik moeder zag, jets brandend heets over de borst
omhoog en langs het gezicht. Maar reeds had vader mij bij den
nek gegrepen, hij hief mij met zijn sterke vuist omhoog en ranselde
op mij los. Onderwij1 riep hij onophoudelijk: „Geef hier die fluit!
Geef hier die fluit !" En ik uitte, tusschen huilen en snikken door,
maar steeds denzelfden jammerkreet: „Ik weet niets van een fluit. . . .
ik weet niets . . . . ik weet niets . . . ."
Hield vader van zelf op met slaan ? Of hield moeder zijn arm.
tegen ? Daar herinner ik mij niets van; alleen weet ik, dat jets verstikkends mijn keel dichtschroefde, toen vader, met bevende handen
en zonder een woord meer te zeggen, de kamer uitliep, waar het al
donker werd.
Ook moeder zweeg. zij kleedde mij uit, wiesch mij en schoof mij
in bed.
Toen nam ze mijn handen in de hare.
„Lieveling, zeg het mij maar ! Zeg het mammie maar. Liegen
is het allerverschrikkelijkste, wat je kunt doen. Je wilt je mammie
toch niet voorliegen, wel ? . . . . Zeg het maar. Heb je de fluit ?"
a beet op mijn tanden en schudde het hoofd.
Moeder herademde. „Blijf dan maar in je bedje. Ilt zal wel naar
beneden gaan, naar vader, en hem zeggen, dat je geen schuld hebt
en dat Alysi gelogen heeft."
En zij ging.
Maar nu moet een psycholoog mij eens een verklaring geven
van wat er nu gebeurde. Et zelf kan het niet, ofschoon het een stuk
van mijn eigen leven betreft.
a ging het bed uit, haalde Alysi's wilgenfluitje uit grootvaders
kastklok, ging midden in de kamer staan en begon als een gek te
fluiten, te fluiten almaar door en steeds in de schrilste tonen. En
zoo blies ik nog steeds voort, toen vader met de hondenzweep in
dollen drift de kamer binnenstormde.
Hij sloeg op mij los, dat ik over den grond tuimelde. En ik weet
nog, dat moeder onder die snerpende slagen jammerde: „Jezus,
Gustaaf, sla hem niet dood ! Gustaaf, je slaat hem dood !"
174

Toen viel ik in onmacht.
Toen ik wakker werd, was het duister in de kamer. Op de vensterbank brandde het nachtlichtje. 1k draaide mij om, voelde pijn en
sliep weer in. En weer werd ik wakker, zag mijn vader en moeder
voor mijn bed staan en hoorde, dat zij zacht met elkaar spraken.
Onder mijn pijnen had ik een gevoel als van blijdschap. En zoo
sloot ik de oogen weer en sliep in.
Twintig jaren later, toen ik vader van mijn eerste kind geworden
was, kwam mijn moeder eens bij ons te Konigssee. Het was avond.
Moeder zat naast mij bij het wiegje van mijn kleine Lolo. Het gesprek bracht ons op kinderopvoeding. Moeder herinnerde mij daarbij
aan die historie met dat wilgenfluitje. En ze zei:
„Ach, God, jongen, wat heb ik toen wat doorgemaakt, met je
vader en met jou ! Honderdmaal heb ik je gevraagd, hoe je zoo iets
had kunnen doen. En jij altijd maar weer: Moedertje ik weet het niet !
En met vader heb ik den halven nacht door zitten praten. En ik
heb hem gezegd: Kijk, Guus, ik geloof nu toch werkelijk, dat de
jongen er niets aan heeft kunnen doen ! Maar toen zei je vader:
Ja, misschien heb je gelijk; er zijn van die vreemde dingen in een
mensch; maar dan heb ik er ook niets aan kunnen doen, dat ik dien
kwajongen halfdood geslagen heb."
En moeder lachte.
„Jongen, ik heb later nooit meer met je vader over het onverantwoordelijke van iemands daden durven praten."
zij zweeg en streelde het lokkig kopje van het kleine vrouwtje
in de wieg. Na een poosje zei ze:
„Maar toch geloof ik, dat het zonder slaan ook wel gaat. Men
moet liever het juiste woord trachten te vinden. Dat vindt altijd
wel zijn goede plaats."
. . .■■■
___ ......_ ...
Na dien vreeselijken fluitjesnacht moest ik verscheidene dagen
in bed blijven. Toen ik weer zitten, staan en loopen kon, nam vader
mij voor den eersten keer mee op de jacht. Met geen enkel woord
kwam hij op de geschiedenis met de wilgenfluit terug. Hij wees
mij allerlei merkwaardige dingen in het bosch en vertelde mij
van planten en dieren. Wat ? Dat weet ik niet meer. Maar ik moet
.11■• ■••

■.........,

■•••••■ •••

175

in wat hij mij zei een bedoeling hebben gevoeld. Want toen wij
weer thuis waren, vloog ik vader vOeir het naar bed gaan om den
hals, smeekte om vergiffenis en beloofde in de toekomst gouden
bergen. Hij zei alleen: „Doen is mij meer waard dan beloven."
Ludwig Ganghofer,
Lebenslauf eines Optimisten,
Buch der Kindheit.
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BIJSCHRIFT.
L u d w i g Gan g h o f e r beschikt over een merkwaardig
goed geheugen wat betreft zijn eigen jeugdgeschiedenis. Met volkomen zekerheid herinnert hij zich tal van voorvallen zelfs uit
zijn prilste jeugd. Uitvoerig deelt hij in het „Buck der Jugend"
gebeurtenissen uit zijn vierde levensjaar mede, haalt hij ook, hoewel
reeds jets vager, een geval aan uit den tijd, toen hij nog niet ouder
dan Brie was, en duikt hij zelfs uit zijn herinneringen jets uit den
leeftijd van achttien maanden op, waarvan zijn moeder later, toen
hij Naar om ophelderingen vroeg, moest getuigen, dat het inderdaad
historisch was.
De vroegste herinneringen groepeeren zich natuurlijk alle om
zijn eigen ikheid. Deze vormt in de eerste kinderjaren steeds het
middelpunt van de kinderlijke belangstelling. Op vijf- of zesjarigen
leeftijd wordt ook langzamerhand de omgeving in den kring der
interesse getrokken.
Zulk een goed geheugen omtrent voorvallen uit den vroegen
kindertijd is niet alledaagsch. In de literatuur komen de gevallen
van zeer vroege reminiscentie's slechts zelden voor. Tot het derde
levensjaar gaan enkele autobiografieen, of wat daarvoor behoort te
worden gehouden, nog wel terug; nog dieper in 't verleden echter
niet dikwijls. Toch kunnen we herinneren aan A s m u s S e m p e r,
die, wanneer hij met zijn gedachten steeds verder in het verleden
terug ging, ten slotte bij een tijdpunt aankwam, waarop hij nog
een wit jurkje droeg, dus nog niet in jongenskleeren ging. Wellicht
was cok hij toen anderhalf of twee jaar.
Overigens verbleeken jeugdherinneringen tamelijk snel. In het
algemeen geldt van elke herinnering, dat ze vervaagt naarmate er
meer tijd over verloopt. Ook met jeugdherinneringen is dat lang
het geval; ze worden steeds geringer in aantal, steeds matter van tint
en onduidelijker van afteekening. Vooral in den leeftijd van twintig
tot vijftig jaar is de belangstelling te veel op het heden en de toekomst gericht om zich met het verleden bezig te houden. Dit schijnt
zich echter te wijzigen, wanneer de ouderdom nadert. Dan duiken
plotseling herinneringen uit de prille jeugd op, zooals bij George
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Sand, Anatole France, Darwin, Goethe, Tols t o i en andere auteurs kan worden waargenomen. Worden ze
vervolgens in literairen vorm teruggegeven, dan mag de fantasie
een weinig met de omhulling gaan spelen, — de kern blijft onaangetast. En hieraan ontleent de moderne kinderkunde het recht,
bouwstoffen tot verbreeding en verdieping van inzichten, of illustraties van wetenschappelijk juist geachte meeningen aan literaire
kinderstudien en autobiografieen te ontleenen.
Uit Ganghofer's achtste levensjaar dateert zijn fluitjeshistorie. Eerlijk en onomwonden durft hij dit voorval mede te deelen,
onbevreesd, zichzelf bij zijn lezers in een min gunstig licht te stellen.
Men bedenke hierbij, dat Gan g h o f e r zijn boek heeft opgedragen aan zijn kinderen. Hij waagt het er dus op, ook voor hen
te erkennen, in zijn jeugd wel eens een kleine misdadiger te zijn
geweest. Een erkenning, die menig ouder vrij veel strijd zou hebben
gekost.
Heeft echter een achtjarige jongen reeds een leeftijd en daarmee
samen gaande ontwikkeling bereikt, om hem bij een vergrijp tegen
door- groote-menschen-vastgestelde zedewetten met een voorgroote-menschen-vastgestelden maatstaf te mogen beoordeelen ?
Vroeger schijnt men die meening wel toegedaan geweest te zijn.
Toen schijnt men gaarne het kind te hebben beschouwd als een
volwassene in klein formaat, aan wie dezelfde eischen van moraliteit
mochten worden gesteld. Thans weet men, dat het kind geestelijk
in een geheel andere wereld leeft dan de volwassene, dat het andere
of sterker geprononceerde instincten en begeerten heeft en andere
begrippen van recht en moraal aanhangt. In dit licht beschouwd,
is waarschijnlijk veel in het kinderleven, waaraan een volwassene
zich stoot, in veel mindere mate bedenkelijk dan hij vermoedt.
Dat is bij voorbeeld het geval met het liege n, d.w.z. het met
voile bewustzijn debiteeren van onwaarheden, met de bedoeling
den vrager of onderzoeker op een dwaalspoor te brengen. P h ysiologische of natuurlijke leugens noemt Tracy
die, ter onderscheiding van o n w a a r he den als o n b ewuste herinneringsvervalsching en van pathologische leugens.
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Gaarne neem ik uit mijn vertaling van T r a c y's „Psychology
of Childhood",1 ) waarin deze materie uitvoerig behandeld wordt,
het volgende over:
,,De oorzaken der natuurlijke leugens zijn veelvuldig. Vooreerst
wekt de zucht tot zelfbehoud tal van leugens op,
daar deze voor het kind een gemakkelijk middel tot afwering van
minder aangename bejegeningen zijn. Het heeft b.v. het een of ander
op zijn geweten en hoort de vraag tot zich richten: „Heb jij dat
gedaan ?"; heel gewoon antwoordt het met „neen"! en tracht
misschien nog de schuld op een ander te schuiven.
Dergelijke leugens komen vooral in het schoolleven voor. De
meeste leerlingen zijn steeds geneigd, den onderwijzer met hun
werk of bij welke gelegenheid ook te bedriegen; dikwijls wordt
hoofdpijn, neusbloeding, maagkramp, enz. voorgewend, om het
schoollokaal te mogen verlaten of om vrij van school te zijn.
Met de zucht tot z elf b e h o u d staan bovendien nog
leugens in verband, die voortkomen uit b e h a a g z u c h t of
uit de vrees om aanstoot te verwekken. Vooral
bij meisjes treft men ze aan. In haar vleierijen schuilt steeds veinzerij
en sluwheid, en deze karaktertrekjes kunnen zich ontwikkelen
tot een groot moreel kwaad, tot valschheid en bedrog. Vraagt men
een kind, of het van iets houdt of wel iets mooi vindt, dan zegt het
niet altijd zijn meening, uit vrees, den vrager mogelijk te krenken.
Een rijke bron van leugens levers ook de c o n v e n t i o n e e 1 e
b e 1 e e f d h e i d; niet zelden wordt daardoor het kind zelfs in
den leugen opgeleid. Hoe dikwijls wordt niet een kind gelast:
„Zeg maar, dat ik niet thuis ben," of „Vertel het niet aan Vader"!
Ge woonte en imi t a tie zijn ook in hooge mate bevorderlijk voor het debiteeren van leugens. De zucht, aan een eenmaa 1
geuite onwaarheid vast te houden, is gewoon menschelijk en wordt
bij het kind door de vrees voor ontdekking versterkt.
Geestige jongens en meisjes scheppen er dikwijls vermaak in,
hun meer naief aangelegde makkers door leugentjes voor den mal
1) Frederick Tracy, Kinderpsychologie, door F. J. van der Molen, uitg.
van W. J. Thieme, Zutfen.
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te houden. Op deze wijze ontstaan in de kinderkamer en op de
speelplaats mythen en legenden, die door de onnoozelen in alien
ernst worden geloofd. Bemerkt een ander kind, hoeveel succes
een makker met zijn leugentjes heeft, dan ontwaakt in hem licht
de neiging tot navolging; want de brutaliteit van den leugen verstrikt den geest en houdt hem als het ware gevangen.
Een voorname rol spelen bij het liegen ook de fa n t as i e
en de s u g g e s t i e. leder, die wel eens kinderen in hun spel
of hun dramatisch gevoerde gesprekken heeft gadegeslagen, weet,
hoe gemakkelijk en levendig ze zich het gefantaseerde voor den geest
kunnen tooveren, zoodat ze zelfs hun omgeving geheel vergeten.
Wanneer het kind bij het spelen zegt: „Ik ben de koetsier" of
„De pop huilt", of iets dergelijks, dan vindt geen kinderpsycholoog
hierin iets verontrustends, aangezien het hier slechts een spel der
fantasie geldt.
Toch mag men niet uit het oog verliezen, dat zich uit zulke spelen
gemakkelijk het spreken van onwaarheid kan ontwikkelen. Een
rijke verbeeldingskracht en de hoop op succes sporen andere kinderen
licht aan, hun verhalen eenigszins anders in te kleeden of iets te
fantaseeren.
Een krachtiger geest kan door suggestieve vragen gemakkelijk
de eigen overtuiging van een kind overheerschen en het tot bekentenissen brengen, die met de feiten in heftigen strijd zijn. zulke
passieve uitingen worden tot leugens, wanneer het kind door bewust
toe te geven zijn eigen voordeel tracht te bereiken."
Uit deze aanhaling van Tracy's studie blijkt wel, dat de
kinderlijke leugens aan een nauwkeurig psychologisch onderzoek
zijn onderworpen. Zoo heeft Stanley Hall in Amerika het
liegen van kinderen, die in de schooljaren vallen, onderzocht,
Sully en Co m p a y r é hebben de leugens van kleine kinderen
bestudeerd, en ook Stern en Lo w i n s k y hebben uitgebreide
onderzoekingen gedaan en een veel milder licht op de kinderleugcns
laten vallen.
Wat bij een kind leugens genoemd worden, is volgens S ter n
slechts voor een gering gedeelte spontaan uit de kinderziel ontsproten. Voor een groot deel moeten ze aan een verkeerde opvatting
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van volwassenen worden toegeschreven, terwij1 ze voor een ander
deel de resultaten van invloeden van volwassenen zijn.
De meeste leugens acht Stern overigens angstleugens, voortgekomen nit het levendige bewustzijn van het causale verband
tusschen misdaad en straf. Den volwassene denkt het kind zich als
de sterkere macht, die de geboden uitvaardigt en de straffen uitschrijft. Daartegen en om zichzelf van straffen te vrijwaren, neemt
het gaarne een houding van zelfverdediging aan.
ook Lo w i n s k y is van oordeel, dat de leugen zich gaarne
als wapen en verdedigingsmiddel opstelt, wanneer het kind zich
in onzekere, zwevende, verwikkelde omstandigheden bevindt.
Daarom ook neigen de kinderen, die al te streng worden opgevoed,
het gemakkelijkst tot den leugen over.
Evenals anderen acht ook S u 11 y het twijfelachtig, of het kind
reeds in staat is, zich een juist begrip te vormen van wat volwassenen
onder waarheid en onwaarheid verstaan. Hij vindt het daarom
te hard, een kind, dat jets wegstopt om het te behouden en daarna
zijn leege handjes toont, wanneer het er naar gevraagd wordt, een
leugenaar te noemen.
De vraag ten slotte, die Ganghofe r zijn lezers voorlegt,
hem een verklaring te geven, waarom hij zichzelf verklikte door
de fluit te voorschijn te halen om er op te spelen, meenen wij na
bovenstaande wel te kunnen beantwoorden.
Geen wroeging is het geweest. Die kwam pas later, na de eerste
wandeling, toen zijn vader hem liefdevol behandelde. Veeleer
was het een plotselinge opwelling van volkomen onverschilligheid
voor alle mogelijke gevolgen, een aandrift tot opstandigheid tegen
boven hem gestelde machten, die den achtjarigen, overigens hoogst
normaal gevoelenden, knaap, geestelijk overspannen en uitgeput
door de hevige emoties van de laatste momenten, tot dit bravourstukie brachten.
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN,
ED. CLAPAREDE. Note sur la localisation du moi
(Archives de Psychologie XIX (no. 74) Sept. 1924, pag. 172).
Claparede vroeg een 20-tal personen waar zij hun „ik" lokaliseerden. Meestal grote verwondering ! En vage aanduidingen als:
„in mijn lichaam", „in mijn hoofd". Soms ook „nergens". Een
enkele keer „in het hart". Hij kwam er daardoor toe bij zich zelf
zo nauwlettend mogelik na te gaan hoe hij zelf daarover dacht.
Hij had heel duidelik de indruk dat zijn „ik" ergens gelokaliseerd
moest zijn en zelts bleek hij die plaats vrij precies te kunnen aangeven, ni. „midden in mijn hoofd, in het middelpunt van een
horizontaal vlak dat door de beide ogen gaat".
Hoe kwam hij tot die lokalisatie ? Ten eerste had hij de indruk
dat aanraking van voet of knie „verder" van zijn ik of geschiedde
dan wanneer de borst of hals werd aangeraakt. Aanraking van de
kruin van het hoofd scheen „boven" plaats te hebben, van het
voorhoofd „voor", van het achterhoofd „achter", van de slapen
,naast". Zo kwam hij er toe de zetel midden in het hoofd te plaatsen.
Bij draaien van het hoofd van links naar rechts had hij de indruk
dat 't „ik" zich niet verplaatste. Bij ja-knikken of op zij buigen
scheen zijn ik ook van plaats te veranderen. Zo lokaliseerde hij
het in 't snijpunt van een horizontaal vlak met de vertikale draaiingsas
van het hoofd. Claparede beschouwt die lokalisatie als „verkregen
en bepaald door de rol welke het zien in (zijn) geestesleven speelt".
Hij is sterk visueel en zijn wereld is voor alles een visueele wereld.
„Is het te verwonderen, zo schrijft hij, dat ik mijn ik lokaliseer
in het centrum van die wereld en dus op het snijpunt van het
gezichtsvlak en de as waarom heen zich mijn gezichtsveld verplaatst wanneer ik het hoofd van rechts naar links draai ?"
Nu rijst echter de vraag: welk „ik" wordt daar gelokaliseerd ?
Het betreft hier geen metafysiese noch kennis-kritiese onderscheidingen -- die wil Claparede hier buiten beschouwing laten
— doch psychologiese.
Claparede onderscheidt (psychologies) de volgende ik-heden.
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le moi = le sujet. Dit is een gepostuleerd ik. Het ik, dat de
psychiese processen „heeft". Hoe men dit geschapen denkt
hangt vooral van iemands wereldbeschouwing af, doch ook
de „ziel-loze" psychologen gebruiken de term, al is het maar
voor het gemak.
2. le moi = la personnalite = de totaliteit van al onze disposities en neigingen, welke bij ons anders is dan bij de anderen.
3. le moi = le „moi reel", dat door sommige psychologen, als
Lipps, als hypothese opgesteld wordt teneinde de psychiese
verschijnselen in hun samenhang te verklaren.
Introspektief heeft men, ,een gehele kollektie ik-heden onderscheiden", welke te verdelen zijn in 2 grote groepen: het empiriese
ik (het ik dat i s) en het ik-subjekt (het ik dat he e f t). Het empiriese ik wordt gek en d, de e g o (le moi = le je) k e n t. Over
de vraag of die ego slechts gepostuleerd wordt, dan wel onmiddelik
gekend, bestaat veel verschil van mening (kunnen we ons zelf als
kenner ook als object van kennis beschouwen ? Wordt het kennende
ik dan geen empiries ik ? dit is de vraag welke hierbij moet worden
opgelost).
Claparede kiest hierin geen partij. Hij konstateert slechts dat
het de ego („le je, le moi connaissant") is; die hij midden in zijn
hoofd lokaliseert. Wanneer hij het nauwkeuriger tracht te bepalen,
doemen de kontradikties weer op van het kennend ik dat zelf door
zich zelf gekend wordt. Wel is hij er zeker van dat het geen speciale orgaangewaarwordingen betreft (de „self of selves" van Jame s)
„neen, het is wel degelik een waarnemend ik, „un je", dat me op
de aangeduide plaats schijnt te zetelen." Hij heeft niet zozeer
kennis aan dat ik als „ik" puur en simpel, doch als „centre de
reference". „Het universum schijnt me een konstellatie van waarnemingen en herinneringen en mijn „ik" lijkt me er het centrum
van in te nemen." Het is een „point de vue". „Men kan een „gezichtspunt" niet zien. We zien het niet, w e z ij n e r. Nu, dat is
dezelfde indruk die ik heb wat betreft het centrale punt in mijn
hoofd: er te z ij n (y étre) Het lichaam, zijn hoofd „spelen de rol
van het empiriese ik". Of de plaats bij minder visuele typen ook
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daar zal liggen, laat Claparede in het midden.
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ED.CLAPAREDE. Les temps de reaction et la psychologie appliquee.
LEA FEJGIN. Experiences sur la Constance des
temps de reaction simple.
BERTHEKRAUS. Comparaison des reactions simples et discriminatives.
(Archives de Psychologie. XIX no. 76 Dec. 1925, pag. 277).
Hier worden de resultaten gegeven van 2 onderzoekingen gedaan
door leerlingen van Claparede, terwijl deze, als woord-vooraf,
een kort overzicht geeft van de waarde der reaktie-tijd voor de
toegepaste psychologie.
Mej. F e j gin onderzocht bij 12 pp (6 mannen en 6 vrouwen,
studenten) de reaktietijden, gemeten met de Hipp-chronoskoop in
a (duizendste sekonden). Elke pp per zitting 50 akustiese, en 50
visuele reakties. leder nam deel aan 5 zittingen. Dus per p.p.
250 reakties van elke soort. Als prikkel diende een slag op kartonnen doos en het beginnen-bewegen van de kleine chronoskoopwijzer. De p.p. drukte op een elektries kontakt. Berekend werden:
gemiddelde, centrale waarde, modus, gemiddelde variatie en daaruit
de relatieve gemidd. variatie (gemidd. variatie : gemiddelde) (in %).
Doel was vooral na to gaan in hoever de reaktietijden bij dezelfde
p.p. konstant bleven. Bij gebrek aan een maat voor konstantie,
werd de relatieve gemiddelde variatie bij een p.p. telkens vergeleken met die van de gehele groep. De gem. variatie van 1 p.p.
noemt schrijfster „i n t r a-variatie", die der groep „i n t e r-variatie". Ook kan men de gemiddelde intra-variatie vergeleken met
de inter-variatie. Het resultaat was:
Gemiddelde
intra-variatie.
Auditieve reakties
Visuele reakties
Te zamen
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9,6 a = 6%
8
4%
8,5
4,8%

inter-variatie
14,7 a = 9%
9,7%
19,7
9,35%
17,2

Elke p.p. afzonderlik Mat dus tamelik konstant, in de groep
komt meer variatie voor. Die individualisatie der reaktie-tijden
(het feit dus dat elk zijn eigen type vertoonde) bleek ook uit de
grafiese voorstellingen. Hierbij was er telkens grote overeenstemming tussen de grafieken der auditieve- en visuele reaktie-tijden
bij elke p.p. afzonderlik. Een p.p. die veel verspreide toppen vertoonde bij de ene vorm van reaktie deed dit ook bij de andere vorm,
zo ook p.p. die 1 hoge top vertoonden.
Mej. Kraus stelde zich de praktiese vraag: bestaat er voldoende korrelatie tussen de reaktietijden bij eenvoudige reaktie
en bij keuze-reaktie, zodat er voor de praktijk met een serie eenvoudige reakties kan worden volstaan ? Wat is de invloed der oefening ?
Hoe verschillen de p.p.?
De enkelvoudige reakties waren auditief evenals bij het vorige
onderzoek. De keuze-reakties waren ook auditief, gekozen moest
tussen: slag op blik of op glas, gereageerd bij een slag op blik.
(15 p.p. (9 vrouwen) studenten. Elke p.p. 4 zittingen, per zitting
25 reakties van beide soort).
De keuze-reakties bleken gemiddeld 70 c; langer dan de enkelvoudige reakties (W u n d t gaf gemiddeld 50 a meer). De relatieve
gemiddelde variatie was bij de keuze-reakties hoger (gemidd.
0,20 tegen 0,14). Er waren niet genoeg introspekties verkregen om
uit te maken of de motoriese en sensoriese typen in dit opzicht
verschilden. Als koefficient van oefening werd genomen: (gemiddelde lste zitting — gemiddelde 4de zitting): gemidd. eerste zitting.
(B.v. p.p. A gaf 1ste zitting gemidd. 302; 4de zitting gemidd. 190.
302 —190
Oefeningskoefficient dus
------ 0,37). De keuze-reakties bleken
302
meer invloed van oefening te ondervinden (gemidd. 0,18 tegen
0,11). Slechts bij 3 p.p. was dat anders. Wat de korrelatie betreft
tussen reaktietijden bij enkelvoudige- en keuzereakties, deze waren
(formule Bravais—Pearson).
tussen gemiddelden . . . . . . . r = 0,79
tussen centrale waarden .. .. . r = 0,71
tussen relatieve gem. variatie .. r = 0,29
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De intervariatie was bij de enkelvoudige reaktie kleiner dan bij
keuze-reakties (9,5 % tegen 13 %).
C l a p a r e d e gaat de geschiedenis na der praktiese toepassing
der reaktietijden.
De eerste pogingen tot typen-onderscheiding zoals die van
Cat tell (1890) kenden grote waarde toe aan de reaktietijden.
Gilbert (1894) achtte ze een geschikte school-test, Bagley
(1900) zag er een test voor „mental ability" in. Doch W i s s 1 e r
(1901) vond geen korrelatie tussen reaktie-snelheid en intellekt
(gemeten aan schoolresultaten) en Whipple (1904) ontkende
er alle waarde aan voor individuele psychologie. De reaktietijden
zouden bij alle p.p. zowat gelijk zijn, wanneer men ze met alle
voorzorg heel precies meet. Vindt men verschil, dan ligt dat aan
andere faktoren, zoals vermoeidheid, oefeningsvatbaarheid, etc. Als
intelligente kinderen korter reageeren komt dat doordat ze de
opdracht vlugger begrijpen of beter opvolgen. Whipple nam
dan ook geen reaktietijden op in zijn Manual of mental and physical
tests (1910 en 1915).
Van andere mening waren Hen m o n en Wells (1914) die
resp. 10.000 en 18.000 reaktieproeven ondergingen. Hun tijden
bleven verschillen (enkelvoudige auditieve reaktie H =--- 125a en
W = 105a). Was H. daarbij het langzaamst, bij keuze-reaktie was
het juist omgekeerd.
In de oorlog werden reaktietijden gebruikt bij keuring van vliegeniers. Uit de resultaten (ten minste uit die der Fransen, welke
Claparêcle bespreekt) bleek niet veel of te leiden, gezien het feit
dat „neurologistes ou physiologistes etaient peu au courant
de 1' experimentation dans ce domaine".
Claparede nam de proeven weer op om na te gaan: 1°. of er
individuele verschillen in reaktietijden voorkwamen; 2°. zo ja,
of de snelheid bij dezelfde p.p. voldoende konstant bleef, om de
test bruikbaar te maken bij psychodiagnosties onderzoek; 3°. wat
de psychologiese betekenis was der reaktie-snelheid.
De proeven in zijn laboratorium zijn hierboven gerefereerd. Ze
betreffen eigenlik wat te weinig p.p. „Maar men weer hoe moeilik
het is om personen van goede wil geregeld in het laboratorium
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te doen terugkomen.. Dat is juist de grote moeilikheid, welke steeds
weer de vooruitgang van onze wetenschap remt".
Claparede leest uit deze proeven een bevestigend antwoord op de
beide eerste vragen. Op de 3de vraag kan men echter nog moeilijk
een antwoord geven. Wel staat vast, dat de reaktietijd in zekere
mate samenhangt met de geestelike ontwikkeling. Bij oudere p.p.
korter (G i 1 b e r t vond (enkelvoudige reaktie) 282 a op 6 jaar,
en 147a op 17 jaar). Clap a r e d e konstateerde die snelheidsvermeerdering ook bij leerlingen van zijn proefschool (Maison
des Petits de 1'Institut Rousseau te Geneve). Deze (gemiddelde)
snelheidvermeerdering wil echter niet zeggen dat bij een bepaald
individu een korte reaktietijd wijst op hogere geestelike ontwikkeling. Soms vond hij zeer korte reaktietijden bij p.p. die in het
dageliks leven juist erg langzaam waren en geen grote aandachtscapaciteit vertoonden. Zo geeft hij een voorbeeld van een meisje
dat had op:
leerde moeilik, langzaam,
9 jaar 160 a gemidd. var. 29 a
weinig a ktief.
„
„ 16,3 a
16 ,, 130 a
(bij lste zitting)
(in 4 zittingen weinig variatie)

opgewekt humeur, doch
langzaam en onhandig.

Ter vergelijking: een zeer intelligent kind had op 9 jaar 270 a,
gemidd. var. 72 a, dus bijna dubbel zo lange reaktietijden.
Claparede ziet in de reaktietijd de resultaten van vele veranderliken. Als zulke faktoren noemt hij : g e 1 e i d b a a r he id der
zenuwvezels; finer tie van het zintuigsorgaan; en vooral: k o ö rdinati e van gewaarwording en reaktie. Hier schuilen vooral
de individuele verschillen, denkelik vooral afhangend van de s y na p t i e s e f u n k t i e, welke sterk zou varieren van persoon of
persoon. Voorts a a n d a c h t en inter e s s e. Gewenst zouden
dus zijn proeven met p.p. van sterk uiteenlopend karakter en p.p.
die in het dageliks leven sterk verschillen in hun manier van hanTEN SELDAM.
delen.
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