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VOORWOORD.
Van inleidingen tot eene wetenschap zijn er
twee typen. De eene soort geeft een vrij wel
volledig overzicht van de wetenschap in kwestie. Zij neemt meestal den vorm aan van een
boekwerk van respectabelen omvang. Wanneer
beknoptheid als eisch wordt gesteld, krijgen
wij het compendium, dat een waardevol repetitorium kan zijn.
Voor degenen echter, die inderdaad nog
moeten worden ingeleid, geeft een dergelijk
beknopt werkje eene stof, welke te compact is
om geassimileerd te worden, of wel het beweegt zich op zoodanige wijze aan de oppervlakte, dat het populariseert in den ongunstigen
zin van het woord en schijn-wetenschap kweekt.
Om deze beide klippen te omzeilen, gaf ik de
voorkeur aan de tweede soort van inleiding,
waarbij eene keus wordt gedaan uit de verschillende problemen en onderwerpen. De isagogische beteekenis van het werkje is dan grootendeels van deze keus afhankelijk.
Een kort woord van toelichting zij hier op
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zijne plaats. In de eerste twee hoofdstukken
wordt het bewustzijnsbegrip behandeld in verband met kwesties, die zich daar om heen
groepeeren. De volgende vier hoofdstukken geven een overzicl.t van de onderzoeking<>methoàc.r~. De rest van het boekje is gewijd aan 9n-<"
derwerpen, die betrekking. hebben op /den
samenhang van het bewustzijn. Intenrcdi-~idueele
verschillen komen daarbij telkens ter sprake.
In het laatste hoofdstuk, waar Heymans'
karakterleer wordt geschetst, treden deze verschillen nog meer op den voorgrond. Dit hoofdstuk, dat formeel beschouwd in een ander verband thuis behoort, behandelt den samenhang van bewustz;ijnsqualiteiten, en sluit zich
daardoor materiëel aan bij het onderwerp van
het tweede, meer speciale gedeelte van het
werkje.

B.

HOOFDSTUK I.
VERSCHILLENDE ZIELSBEGRIPPEN EN HET
VOORWERP DER EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE.

De hedendaagsche psychologie baseert zich
op de ervaringen van het bewustzijnsleven.
Vandaar haar naam: empirische psychologie.
Vaak spreekt men van experimentede psychologie, en koppelt dan het begrip der wetenschap
vast aan één harer methoden. Het woord "experimenteele psychologie" karakteriseert, maar
het kan door zijne eenzijdigheid misverstand
opwekken, en daarom is het verkieslijk, de psychologie eenvoudig nader te bepalen als ervaringswetenschap.
Voorwerp der psychologie zijn de bewustzijnsverschijnselen, de bewustzijnsinhouden, de
onmiddellijk gegevene psychische ervaringen.
Gewaarwordingen en waarnemingen als zoodanig, het gevoelsleven en de wil, voorstellingen
en hare onderlinge verhoudingen zijn het object
van onderzoek. De psychologie heeft betrekking
op werkelijkheden, die wij onmiddellijk beleven
v.u.u.-xvn.
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-2en die wij bij eenige zelfbezinning als de meest
onmiddellijke moeten erkennen.
Wil men zich echter een klaar beeld vormen
van de moderne psychologie, dan is het wenschelijk om ook te bepalen door uitsluiting, om zich
er rekenschap van te geven, wat psychologie
niet is en wat zij buiten beschouwing laat. Zoo
zouden wij kunnen spreken over de physica ;
want de natuurkunde grondt zich ten slotte ook
op de bewustzijnsgegevens, en wij zouden kunnen vragen naar de onderlinge begrenzing van
physica en psychologie. Beantwoording van deze
vraag voert ons echter op wijsgeerig terrein; wij
stippen eenvoudig het probleem aan, zonder
meer. Een antwoord is trouwens in dit verband
niet noodig, omdat niemand in de praktijk het
bewustzijn, dat een ieder voor zich gegeven is,
verwart met de ons gemeenschappelijke natuur.
Veelvuldig misverstand komt uit een anderen
hoek. De psychologie, de zielkunde, handelt
over de ziel, en het woord "ziel" heeft in den
loop van den tijd tal van beteekenissen gehad.
Voor de meeste menschen zal het een vage
beteekenis hebben, samengesteld uit verschillende reminiscenties. Vaagheid van voorstelling
verhindert echter niet om eene stelling in te
nemen, en de een ziet op grond van zijn traditioneel zielsbegrip in de psychologie een min of
meer gewijde wetenschap, terwijl een ander op
dezelfde gronden de psychologie buiten den
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verdient noch die eer noch die verguizing, en
om dit in te zien is het noodzakelijk zich rekenschap te geven van de voornaamste zielsbegnppen.
Daarom zullen in dit eerste inleidende hoofdstuk eenige zielsbegrippen worden geschetst, die
groote historische beteekenis hebben gehad, en
die tot op onzen tijd voortleven. En tevens zal
dan de verhouding van de tegenwoordige psychologie tot die verschillende concepties worden
bepaald.
1. Het biologisch zielsbegrip.

Het zijn twee groepen van feiten, die den primitieven mensch reeds fascineeren, eenerzijds
slaap en dood, anderzijds het droomleven en
de phantasma's. Beide groepen zijn door de
ervaring eng verbonden. In den droom leeft men
in vreemde ver verwijderde oorden en verkeert
men soms met de afgestorvenen. Toch heeft
de slapende zijne legerstede niet verlaten. Deze
feiten nu leiden den mensch tot het oordeel,
dat hij een dubbel wezen is. De mensch bestaat
uit lichaam en ziel, en de ziel is het lichtere,
meer bewegelijke, ook het meer durende wezen.
De ziel is verder levensprinciep. Van haar
zijn afhankelijk de functies, welke het levende
lichaam van de doode materie onderscheiden.
Zoolang de mensch leeft, heerschen in hem

-4krachten, die zich uiten in beweging en bewustzijn. Deze krachten worden dan samengevat in één begrip. De ziel wordt dus gekenmerkt door de bewustzijnsverschijnselen en als
de oorzaak der stoffelijke levensverrichtingen,
terwijl aan de ziel dan tevens een bestaan los
van het lichaam wordt toegekend. Dit laatste
is ten minste regel.
De ziel wordt aanvankelijk voorgesteld als
stof. Voor de meer primitieve fase van het
denken is zij eenvoudig eene verdubbeling van
het lichaam, maar dan gedacht als bestaande uit
eene lichtere, meer bewegelijke stof. Voor de
Grieken was het vuur eene stof, en dikwijls heeft
men de ziel en het vuur geïdentificeerd (Heraclitus; de Stoa).
Als de atomisten zich het lichaam denken
als eene groep van kleine deelen, valt ook de
materiëele ziel onder deze physische beschouwingswijze. Voor Dernocritus zijn de gladde,
ronde vuuratomen, welke hij zich als de kleinste
en de bewegelijkste voorstelt, zoowel levensprinciep als psychische substantie ; want "de
beweging der vuuratomen is psychische werkzaamheid". Soortgelijke beschouwingen treffen
wij aan bij Epicurus en in de philosophie, die
van hem afhankelijk is.
Ook Aristoteles ziet in de ziel allereerst levensprinciep, en kent haar dien ten gevolge aan
alle organismen toe. De anima vegetativa, bij
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de planten, is beperkt in hare functie tot assimilatie en voortplanting ; bij de dieren verbindt
zich met haar de anima sensitiva, de waarnemende, begeerende, bewegingsimpulsen-gevende ziel.
Dit biologisch zielsbegrip heeft zich dan tot
op onzen tijd weten staande te houden, zelfs in
zijn meer primitieve vormen. Men denke slechts
aan het credo der meeste spiritisten. De wetenschap, en in 't bijzonder de psychologie, kent
echter aan deze conceptie geen waarheidskarakter toe. Wetenschappelijke gegevens voor de
onsterfelijkheid der ziel ontbreken. Men moge
de ziel als bewustzijn van het lichaam onderscheiden, deze onderscheiding beteekent nog
niet eene scheiding in dien zin, dat de ziel zonder
lichaam zou kunnen bestaan. Hoe het echter
ook met de zoogenaamde spiritistische verschijnselen, en vooral met de interpretatie dier verschijnselen gesteld moge zijn, een mogelijk resultaat van onderzoek is voor de psychologie niet
uitgangspunt. En reeds daarom is haar begrip
van bewustzijn vrij van de gedachte aan onsterfelijkheid.
De psychologie laat het verder aan de physiologie over om uit te maken in hoeverre de
levenskracht als veronderstelling moet worden
ingevoerd om de levensverschijnselen van stoffelijken aard te verklaren. Een dergelijk princiep
verklaart overigens niets; het is eene probleem-
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met het oog op deze probleemstelling levenskracht en levensverrichtingen begripmatig onderscheiden, eene werkelijke scheiding is het
voor hem niet. Ook in de physiologie zal men de
conceptie der biologische ziel niet ontmoeten.
Wanneer de psycholoog denkt aan den stoffelijken verschijningsvorm der ziel, dan denkt hij
aan de hersenen. Wanneer hij zich rekenschap
geeft van de werking van het bewustzijn op het
lichaam, en omgekeerd van den invloed van
lichamelijke veranderingen op ons bewustzijn,
dan pleegt hij speculatie te vermijden. De vraag
naar de verklaring van het stoffelijke leven valt
niet onder zijne probleemstellingen. Aldus is
het duidelijk, dat hij ver staat van het denkbeeld
der biologische ziel, dat in de eerste plaats een
antwoord wil geven op de vraag naar leven en
dood.
2. Het axiologische zielsbegrip.
Van uit het zedelijk-religieus bewustzijn is
in het verre verleden reeds de inhoud van het
begrip "ziel" nader bepaald, en het zijn twee
kenmerken, die op den voorgrond werden gebracht. In de eerste plaats wordt, veel meer
dan bij het biologische zielsbegrip, de zelf~.tandigheid geponeerd. Volgens het zoo pas geschetste denkbeeld is de ziel zelfstandig, maar
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afgestorvenen in den Hades, en aan hun verlangen naar het rijke leven van weleer. Soms
wordt zelfs geoordeeld, dat bij den dood ook
de ziel ophoudt te bestaan, dat zij evenals het
lichaam uiteen valt in kleine deeltjes (Epicurus
en zijne school). Het axiologische zielsbegrip
bevat nu op eene geheel andere wijze het kenmerk
der zelfstandigheid: de ziel bestond reeds, voordat zij zich met het lichaam vereenigde, en zij
is onsterfelijk. Vervolgens treffen wij een geheel
nieuw element aan, dat der waarde, welke aan
de ziel wordt toegekend. De ziel is - om het
met een beeld te zeggen - een gevallen engel.
En wanneer nu ook bij haar aardsch bestaan op
het "gevallen" de nadruk mag worden gelegd,
in wezen is zij van de hoogste waarde.
Van Pythagoras wordt verhaald, dat hij in
het bijzonder heeft gewezen op de onsterfelijkheid der ziel in verband met eene vergeldingstheorie, die door hem in de leer der zielsverhuizing nader is uitgewerkt. In het aardsche leven
moet de ziel boeten voor eene zonde, waaraan
zij zich heeft schuldig gemaakt. Hebben wij
hier eene reminiscentie der oude Oostersche
voorstelling van "het zich losmaken uit den
moederschoot van het Zijn" als fundamentede
zonde i' Van eene onrechtmatigheid, gelegen in
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verband van den "moed" en de "begeerte". Van hoedanigen aard deze zonde ook geweest
moge zijn, diep geworteld is de overtuiging,
dat boete moet worden gedaan, dat het aardsche bestaan eene straf is en tevens eene bezoedeling, en dat de ziel eerst weer zich zelve is,
wanneer de tijd der duurzame verlossing uit
den kerker van het lichaam is aangebroken.
Volgens de zienswijze, die uitdrukking vindt
in de biologische conceptie, is de ziel er eigenlijk
voor het lichaam ; want hare voornaamste uiting
zou gelegen zijn in de levensverschijnselen, in
specifiek biologische functies van stoffelijken
aard, waardoor de levende natuur zich van de
doode onderscheidt. Hier wordt echter in de
ziel niet allereerst gezien een doelmatig werken
ten opzichte van levensprocessen, maar de ziel
is doel op zich zelf: haar eigen verlos<>ing doel
van haar streven. Zoo staat naast de ziel als biologisch princiep eene andere ziel, wier activiteit
niet gericht is op physiologische processen,
maar op het goede (Plato), en ook op het ware
(Plato, Aristoteles).
Dit zielsbegrip heeft in het Grieksche denken
eene groote plaats ingenomen. Wij ontmoeten
het bij Heraclitus, bij Empedocles en Plato, en
ook bij Aristoteles in meer intellectualistischen
vorm. Door de orphische mysteriën werd het
in mythische gedaante gepropageerd. Dikwijls
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bestaan moet dan voorafgaan aan de verlossing. Deze leer der reïncarnatie is echter voor
het begrip niet wezenlijk, en wanneer wij de
hedendaagsche theosophie buiten beschouwing
laten, blijkt, dat zij in het nieuwe Westersche
denken is weggevallen. Want ook in de WestEuropeesche beschaving is dit zielsbegrip diep
geworteld: het valt gemakkelijk om deze axiologische zielsconceptie terug te vinden als constitueerend deel der christelijke dogmatiek.
Dat de psychologie dit zielsbegrip niet aanvaardt, volgt reeds uit het voorafgaande. Voor
de onsterfelijkheid en de praeëxistentie der ziel
heeft zij geen gegevens. En vervolgens deelt
zij niet in de waardebepaling, zooals wij die
hebben omschreven. In ons bewustzijn treffen
we niet alleen aan het op het goede gerichte streven,
maar evenzeer de als onzedelijk beoordeelde
neigingen. Wij mogen ons bewustzijn niet identificeeren met het op waarheid gerichte denken,
omdat de onlogische gevolgtrekking evenzeer
is inhoud van het bewustzijn. Naast de waarheid
staat de dwaling, en naast het goede het als
immoreel beoordeelde, en dat alles behoort
tot de inventaris van ons bewustzijn. Dat alles
is ook voorwerp van onderzoek voor de psychologie. Wanneer wij alle bewustz;ijnsinhouden,
die nu eens beoordeeld worden als waar,

-
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dan weer als niet-waar, waarvan sommige
"goed" en andere "slecht" zijn, samenvatten
in één begrip, het bewustzijn, dan is het duidelijk,
dat dit bewustzijn geen waardebepaling toelaat.
De psycholoog ziet het bewustzijnsleven, zooals
de natuurkundige de natuur ziet. De natuur
laat geen zedelijke beoordeding toe, omdat zij
noch goed noch slecht is, en het bewustzijn
als geheel laat het niet toe, omdat het zoowel
goed als slecht is.
Aldus blijkt, dat de psycholoog afdoende
gronden heeft om niet uit te gaan van de conceptie der axiologische ziel. Voor de empirie
bestaat deze ziel niet. Toch zou er uit ethisch
en kennistheoretisch oogpunt nog heel wat te
zeggen zijn over dit zielsbegrip. Het is een naïef
beeld, maar het is niet zonder diepte. De mensch
vereenzelvigt hier zijn wezen met de normen
van het zedelijk behooren en met het nonnatieve denken. Hij past eene selectie toe: het
immoreele en onlogische verwerpt hij als in
wezen niet tot zijn ik behoorende. De psycholoog
kan deze selectie niet aanvaarden ; want het
immoreele en onlogische is in den mensch niet
minder gerealiseerd dan het tegengestelde. Wanneer wij over feiten spreken, heeft de psychol00g gelijk ; want de werkelijkheid van ons
bewustzijn mag niet aldus met een deel van den
bewustzijnsinhoud vereenzelvigd worden. Maar
wat is, behoort daarom nog niet te zijn, en deze
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overtmgmg heeft het aanzijn gegeven aan het
axiologisch zielsbegrip, waarbij de mensch bij
anticipatie zich vrij maakt van het verwerpelijke.
In zooverre geeft dit begrip niet een beeld van
de werkelijkheid, maar van een ideaal. Het is in
de eerste plaats eene wenschvoorstelling, en dergelijke voorstellingen worden door den mensch
gemakkelijk voor waar gehouden. Men gelooft
in wat men wel gaarne zou zien. Naarmate
de wensch hartstochtelijker wordt beleefd, is
het moeilijker om zich te vrijwaren van illusie.
Toch is hiermee m. i. het waarheidskarakter,
dat door velen aan deze voorstelling wordt toegekend, niet voldoende verklaard. Aan de individueele ziel wordt hier toegekend - en dat
is dan de fout - wat geldt voor het normatieve
denken, dat in zijn geldigheid buiten den tijd
staat, en in zooverre eeuwig is. Analyse van de
moraliteit, wat haar rechtsgeldigheid betreft,
en van de beteekenis, den zin van waarheid,
opent ons het oog voor postulaten, die onbewust
hebben meegewerkt aan deze conceptie der
axiologische ziel. Waardevolle elementen, die
intuïtief gegrepen zijn, vinden hier plaats. Toch
komen wij m. i. op grond van de postulaten van
zedelijkheid en waarheid niet tot eene persoonlijke onsterfelijkheid, maar hoogstens tot de
onpersoonlijke "noes", waaraan wij individuën
deel hebben.

-
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3. De immateriëele ziel.
Van Augustinus' tijd tot op onze dagen heeft
de conceptie der immateriëele ziel eene centrale
plaats ingenomen in het menschelijk denken.
Het begrip is nauw verwant aan dat der axiologische ziel ; het kan het best begrepen worden
als eene nadere ontwikkeling van dat begrip,
- en verder is het afhankelijk van de ontwikkeling van het stofbegrip. Want het heeft eerst
zin om te spreken van onstoffelijke ziel, als men
ten naaste bij meent te weten, wat stof is. De
opkomst der natuurwetenschappen in de 16e
eeuw leidde al spoedig tot eene scherp omlijnde
theorie aangaavde het wezen der stof. Men
meende de stof te kennen, en het was derhalve
mogelijk om zich rekenschap te geven van hetgeen al of niet principiëel uit de stoffelijke wereld
kon worden afgeleid en verklaard. Ons bewustzijnsleven was de onverklaarde rest. "Het bewustzijn is als werking der stof niet te begrijpen ;
het is van niet-stoffelijken aard", en dit inzicht
heeft een wijsgeerigen grondslag gegeven aan
het begrip der immateriëele ziel en heeft het
nader bepaald.
Het denkbeeld der axiologische ziel sluit in
zich een dualisme, een dualisme van waarden.
Tegenover de onsterfelijke ziel staat het vergankelijke lichaam, dat de ziel in haar wezenlijke uitingen belemmert. De ziel kan zich in
haar volle waarde niet openbaren, omdat zij
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gebonden is aan het lichaam. Het lichaam als de
bron van het verkeerde wordt geplaatst tegenover de zuiverheid der ziel. Kortom, wij ontmoeten hier op anthropologisch gebied het
dualisme, dat in den geheelen kosmos wordt
gezien, als het geestelijke geplaatst wordt tegenover het wereldsche.
Het lichamelijke, het vleeschelijke, het wereldsche, zijn in eerste instantie slechts woorden
voor depreciatie. Plato spreekt hier van" to mè
on" en Aristoteles van "hulè". Het Aristotelische
woord wordt door stof vertaald. Wij moeten
hier niet denken aan het stofbegrip der natuurkunde. Maar reeds door Aristoteles werd de
ziel geplaatst tegenover de stof. Het stofbegrip
van Aristoteles is niet door een enkel woord te
schetsen, maar wel mogen we op den voorgrond
brengen, dat de stof hier verantwoordelijk is
voor het onvolmaakte. Plato en Aristoteles hebben verder grooten invloed gehad op het Middeleeuwsche denken, en langs allerlei wegen
werkt hun leer tot op onzen tijd door. Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat
stoffelijk, materiëel en minderwaardig soms synoniem zijn. Weinig menschen zullen tegenwoordig
het Aristotelische stofbegrip aanvaarden; zij
zullen een geheel ander denkbeeld der materie
hebben, en toch zal bij velen de depreciatie
der "hulè" onwillekeurig blijven meeklinken, als
zij het woord "stof" hooren.

-14-

Naast het Aristotelische stofbegrip staat een
geheel ander stofbegrip, dat grooteren invloed
heeft uitgeoefend op het moderne denken en
dat in het bijzonder in de 16e en 17 e eeuw op
het natuurkundige denken heeft geïnfluenceerd.
Ook dit stofbegrip is reeds oud ; wij treffen
het in tamelijk voldragen vorm reeds aan bij
Democritus. Het wezen der stof wordt hier
gezien in het ruimte-innemen en het weerstandbieden, en dit begrip staat los van eene waardebeoordeeling. De biologische ziel wordt immers
ook gewoonlijk stoffelijk gedacht, en dat beteekent in 't geheel niet eene depreciatie. De Stoïcijnen dachten zich zoowel de ziel als de Godheid stoffelijk. Voor hen was de wereldziel het
hoogste, het goddelijke, en dat verhinderde hen
niet om deze ziel tevens stoffelijk te denken.
Ook de Kerkvader Tertullianus maakt de ziel
tot eene stoffelijke realiteit.
Wij zien dus, dat in het systeem van Plato
en Aristoteles de ziel onstoffelijk is, bijna per
definitionem. En den invloed, dien Plato en
Aristoteles hebben uitgeoefend, kunnen wij
moeilijk overschatten. Toch heeft niet hun stofbegrip, maar het andere meer toekomst gehad,
en ook de niet-wetenschappelijk gevormde
mensch heeft meer deel aan de natuurwetenschappelijke opvatting van stof dan aan de
Aristotelische.
Hoe komt het dan, dat het grootste deel der
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menschheid nog altijd ziel en onstoffelijk-zijn
samen denkt ? Ook wanneer wij letten op de
axiologische ziel, is er geen logische band ;
want de materie, in natuurwetenschappelijken
zin opgevat, is niet het principe van het verkeerde. Ziel en materie sluiten elkaar niet
buiten, en de historie leert, dat de ziel ook inderdaad materiëel is gedacht. Hebben wij hier
den invloed der traditie, der Kerkleer, die bewerkt dat een stofbegrip, dat het onze niet is,
zich toch nog doet gelden in het dogma der
immateriëele ziel ? Zijn wij nog altijd aanhangers eener traditioneele wereldbeschouwing,
waar God en ziel eenerzijds staan tegenover de
wereld, saeclum, en het stoffelijk lichaam, la
chair?
Eeuwen lang is de menschheid opgevoed in
een dualisme ten aanzien van waarden, waarbij
de woorden ziel, lichaam, stof werden gebruikt. Was het ook een dualisme ten aanzien van substantie ? Deze vraag is wel in ontkennenden zin te beantwoorden, wanneer wij
letten op het natuurwetenschappelijke stofbegrip, dat op Dernocritus is terug te voeren" en
door Gassendi nieuw leven heeft gekregen. Zoolang de materie eene vage voorstelling was,
was het niet mogelijk om te oordeelen, dat de
ziel als substantie van niet-materiëelen aard zou
zijn. Maar er was een dualisme, en dit dualisme
werd overgebracht op het terrein der substantie,
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toen men het wezen der stof meende te kennen.
Zoodra in de eerste helft der 17e eeuw de door
de physica aan de stof toegekende geometrischmechanische qualiteiten met het wezen der stof
worden geïdentificeerd, is het principieei onmogelijk om uit een dergelijk begrip de veelsoortige psychische qualiteiten af te leiden.
Door deze identificatie kon de ziel niet meer
als stoffelijk worden gedacht en als immateriëele
ziel werd zij geplaatst tegenover de ruimteinnemende stof. Het dualisme van waarden
werd aldus een dualisme voor de categorie der
substantie.
Zoo zitten in de conceptie der immateriëele
ziel twee elementen : het axiologische en dat
der substantie. Over de verhouding der hedendaagsche psychologie tot het axiologische element hebben wij reeds gesproken. Wat haar
verhouding tot het andere element betreft :
er is tegenwoordig geen gevestigd oordeel over,
wat de stof op zich zelf wel is. Daardoor heeft
het begrip immateriëele ziel hare actueele beteekenis verloren.
Nadat wij aldus van de talrijke begrippen van
de ziel, die in den loop der tijden gevormd zijn,
deze drie als de meest typeerende in 't oog
hebben gevat, kunnen wij terugkeeren tot het
voorwerp der hedendaagsche psychologie.
Object voor de empirische psychologie zijn
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werkelijkheid van ons bewustzijnsleven, zoowel
de logische gevolgtrekking en het als zedelijk
goed beoordeelde, als het onjuiste oordeel en
de immoreele neiging. De psychologie identificeert de ziel niet met het logische denken of het
op het goede gerichte streven. De psycholoog
ziet het menschelijk bewustzijn met zijn geheden inhoud als voorwerp van onderzoek.
Hij past de onwillekeurige selectie niet toe, die
geleid heeft tot het axiologisch zielsbegrip.
De empirische psychologie is wel gekenschetst
als "Psychologie ohne Seele". Terecht, wanneer
daarmee zal zijn gezegd, dat de psycholoog vrij
wenscht te zijn van vooroordeel bij den opbouw
van zijn wetenschap, vrij in het bijzonder van
de voor-oordeelen, die geconsolideerd zijn in
de boven geschetste zielsbegrippen. Men kan
zich slechts in acht nemen, wanneer men het
gevaar kent. De meeste menschen hebben een
bewustzijnsbegrip, dat vertroebeld is, een vaag
en troebel begrip, dat gezuiverd moet worden.
Veel, dat bij het woord bewustzijn onwillekeurig
en nauwelijks bewust meeklinkt voor ons begrip, moet worden uitgebannen. Dit geschiedt
het beste, wanneer wij ons rekenschap geven
van alles, wat zich rondom dat woord groepeert.
Dan eerst kunnen wij oordeelen: "dit is het
niet", en "dat is het niet", en daarom heb ik
gemeend, dat de schets van verschillende zielsv. u. B.-xvn.
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van onderwerpen der empirische psychologie.
De empirische psychologie neemt als bijzondere wetenschap eene bescheiden plaats in te
midden der andere wetenschappen, die voor een
deel veel ouder zijn en daardoor meer ontwikkeld. Wanneer men dit voorbij ziet, en vooral
wanneer men oordeelt, dat alle kennistheoretische
en ethische problemen psychologische zijn, zoodat kennistheorie en ethiek in geen enkel opzicht meer zijn dan onderdeden der psychologie,
dan hebben wij het zoogenaamde psychologisme.
Daar ik een open oog heb voor de fouten en
eenzijdigheid van het psychologisme, wil ik ten
slotte ook releveeren, dat naast het bewustzijnsbegrip der empirische psychologie andere
begrippen kunnen staan, die passen bij andere
wetenschappen en die meer naderen tot de
genoemde zielsbegrippen. Zoogenaamde occulte
verschijnselen; in het bijzonder die van spiritistischen aard, hebben sommige onderzoekers van
goeden wetenschappelijken naam er toe gebracht
om het bestaan van eene ziel aan te nemen,
die niet veel verschilt van de biologische ziel.
Dit mogelijke resultaat van "psychical research"
tast het bewustzijnsbegrip der empirische psychologie niet aan, reeds om de goede reden, dat
het bewustzijnsbegrip der empirische psychologie uitgangspunt van onderzoek is, terwijl
het aannemen van eene ziel die den lichamelijken
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Dat het axiologische zielsbegrip waardevolle
elementen bevat, heb ik reeds vermeld. In de
axiologische ziel projecteert de mensch als het
ware zijn beter ik. Deze projectie getuigt voor
de kracht van zijne idealen, terwijl zij tevens
zijn zedelijk en redelijk streven steunt. Analyse
van de menschelijke normen, zooals deze plaats
heeft in de normen-wetenschappen, in het
bijzonder analyse van den zin en de beteekenis
van waarheid, doet ons beseffen, dat het vertrouwen in het wezen der menschelijke natuur
logisch voorafgaat aan waarheid en wetenschap.
Daarom zal de beoefenaar der kennistheorie
op grond van dat vertrouwen een begrip van
"het kennend subject" moeten vormen, dat in
inhoud wel iets met het axiologisch zielsbegrip
gemeen heeft. De idee der axiologische ziel
bevat dus "Dichtung und Wahrheit", veel
"Dichtung", maar toch ook waatheidselementen.
Het is hier niet de plaats om onze critiek nader
uit te werken. In dit verband is essentiëel, dat
het kennende- of het zedelijke subject - laten
wij in één woord zeggen : het axiologische
subject - voor de wetenschap conclusie kan
zijn, maar geen uitgangspunt. Als uitgangspunt
blijve gehandhaafd het bewustzijnsbegrip der
empirische psychologie.
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HOOFDSTUK II.
BEWUSTZIJN EN HERSENEN. DE EENHEID VAN HET
BEWUSTZIJN.

Ons bewustzijnsleven hangt samen met hersenwerking; er is een functioneel verband
tusschen ons bewustzijn en hersenprocessen.
Hersenphysiologen plegen dan ook bewustzijnsverschijnselen te transponeeren. Een gezichtgewaarwording beteekent voor hen een hersenproces, dat zij in het achterhoofd localiseeren.
Als wij spreken over eene herinneringsvoorstelling, dan denken zij aan hersencellen, die
indertijd door een prikkel van sensorischen aard
eene verandering hebben ondergaan, die sedert
dien niet geheel is opgeheven, en nu maken
zij de herinneringsvoorstelling afhankelijk van
die veranderde hersencellen. - Wat moeten
wij denken aangaande deze wijze van doen?
Het is van belang om hier twee dingen scherp
te onderscheiden: het empirische parallelisme
en de interpretatie van dat parallelisme.
Het empirisch parallelisme is eene veronderstelling, die - zooals het woord reeds aan-
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parallelisme zegt, dat met elk bewustzijnsproces
bepaalde hersenprocessen correspondeeren, die
de "physiologische Kehrseite" van dat bewustzijnsverschijnsel zijn. In de "Einführung in
die Metaphysik" geeft Beymans een systematisch overzicht van de ervaringen, die tot deze
hypothese hebben geleid. Zonder de restricties
te vermelden en wat daartegen weer kan worden
aangevoerd, zal ik vijf groepen van overwegingen
weergeven, waarop de hypothese van het parallelisme is gebaseerd.
1. Bij eene vergelijkend anatomische beschouwing van menschen en dieren frappeert
het, dat er verband is tusschen hersengewicht
en intellect. De hersenen van een mensch hebben bij voorbeeld bijna driemaal het gewicht
van die van den gorilla, en het relatieve hersengewicht van mensch en gorilla staat zelfs in de
verhouding van 5 tot 1. Dit als illustratie van
een regel, die overigens uitzonderingen heeft.
Het feit, dat het bewustzijn, in casu het intellect,
niet diep in de hersenen gelocaliseerd wordt,
maar aan de oppervlakte, in de zoogenaamde
hersenschors, maakt deze uitzonderingen begrijpelijk. Het letten op hersengewicht of hersenvolume is in dit verband, waar het veeleer
aankomt op hersenoppervlak, eene ruwe methode.
Toch heeft deze ruwe methode eene aanwijzing
gegeven.
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2. Vergelijking van hersengewicht en schedelcapaciteit van menschen in verband met den
graad van hunne intellectueele ontwikkeling leidt
tot dezelfde veronderstelling.
3. De ontwikkeling van het intellect van het
kind gaat gepaard met de ontwikkeling der
hersenen. In den ouderdom gaat ook weer de
achteruitgang van het geestesleven samen met
anatomische defecten in de hersenschors.
4. Exstirpatieproeven op dieren hebben geleerd, dat na het wegsnijden der groote hersenen de uitdrukkingsverschijnselen verdwenen
zijn, die ons er toe brengen, om aan de hoogere
dieren verstand en bewustzijn toe te kennen.
5. Bij verschillende geestesstoringen heeft
men afwijkingen in de hersenen kunnen constateeren.
Dat vele physiologen en psychiaters op grond
van dit ervaringsmateriaal aanhangers zijn geworden van het empirische parallelisme, is niet
verwonderlijk.- Wanneer wij zien, dat bewustzijnsverschijnselen functioneel samengaan met
hersenverschijnselen, terwijl wij omgekeerd, op
grond van ervaring, geene reden hebben om
aan te nemen, dat alle hersenprocessen ook
samengaan met bewustzijnsverschijnselen, dan
dringt zich zelfs de gedachte op, dat het bewustzijn een min of meer toevallig bijkomstig effect
is, zoodat de bewustzijnsverschijnselen een product zouden zijn van hersenwerkzaamheid. Bij
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empirisch parallelisme eene zeer bescheiden theorie. Wel is een parallelis me, dat algemeen doorgaat, nog niet aangetoond, maar terecht kan er
op worden gewezen, dat het hersenonderzoek
van reeenten datum is. De verwachting, dat nog
veel zal kunnen worden gevonden, is gewettigd.
De aanhangers van het empirisch parallelisme
zijn er dus bij voorbaat van overtuigd, dat elk
bewustzijnsproces gepaard gaat met eene correspondeerende hersenwerking. Ik acht deze theorie, in haar algemeenen vorm, in ieder geval
voorbarig. Een zeker parallelisme is aangetoond,
maar tusschen deze feiten en het oordeel, dat
elk bewustzijnsverschijnsel zijn physiologisch
aequivalent moet hebben, ligt een groote afstand.
Het is eene veronderstelling, die zeker niet uit de
lucht gegrepen is, maar die nog ver verwijderd
is van een alzijdige verificatie. Op kennistheoretische gronden ben ik zelfs geneigd om eene volledige verificatie onmogelijk te achten. Maar dit
laat ik hier buiten beschouwing. Ik wil er liever
de aandacht op vestigen, dat de hypothese van
het empirisch parallelisme eene mooie werkhypothese is, die de hersenphysioloog zich niet zal
laten ontnemen.
Het empirisch parallelisme leidt noodzakelijkerwijze tot andere hypothesen : het eischt
nadere interpretatie. WC~.nneer verandering in den
bewustzijnsinhoud telkens correspondeert met
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wanneer ook omgekeerd bepaalde hersenprocessen plegen samen te gaan met zekere bewustzijnsverschijnselen, dan eischt deze onderlinge
verhouding eene verklaring. Dat parallel-gaan
kan geen toeval zijn. Wat zou men - om de
klassieke illustratie te geven - zeggen van twee
klokken, die altijd gelijk zouden gaan, die ook
in hare afwijkingen, in het voor- en naloopen,
telkens zouden overeenstemmen i" Men zou natuurlijk oordeelen, dat die beide klokken niet
onafhankelijk van elkaar waren. Men zou in
klok A bijvoorbeeld de eigenlijke klok zien, die
ook de wijzers van B regelt, evenals bij electrische klokken-installaties de zoogenaamde moederklok het tempo voorschrijft aan alle klokken,
die zonder die moederklok geen klok zouden zijn.
A kan dus de klok zijn, terwijl B van A afhankelijk
is. Maar het omgekeerde zou even goed het geval
kunnen zijn: B de klok, en A van B afhankelijk.
Een derde mogelijkheid is, dat A en B beide
afhankelijk zijn van C, als moederklok.
Het parallelisme tusschen bewustzijns- en
hersenverschijnselen eischt eene verklaring op
analoge wijze, en in overeenstemming met de
genoemde drie mogelijkheden zijn er in den loop
van den tijd drie verklaringstheorieën opgesteld.
Bewustzijnsverschijnselen (A) en hersenverschijnselen (B) heeft men beschouwd als twee
verschillende manifestaties van eene en dezelfde
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echter niet ; want waarom moet C zich op twee
wijzen openbaren, zoodat eene bepaalde verandering in C zoowel verandering in bewustzijn
als in hersenen meebrengt ~ Een antwoord op
deze vraag krijgen we niet, en dat ligt voor de
hand ; want van het wezen van C weten wij absoluut niets. En dit is mijn voornaamste bezwaarverschillende andere zal ik laten rusten - tegen
deze hypothese : C is niet te vergelijken met eene
moederklok, die wij inderdaad aantreffen, maar
C is "pour Ie besoin de la cause" uitgevonden.
Wat geeft me het recht om in C meer te zien dan
eene fantasievoorstelling ~
Psychologen, die niet wijsgeerig onderlegd zijn,
gevoelen er veel voor, om in eene onbekende
realiteit den dieperen grond te zien zoowel van
hersenwerking als van bewustzijnsleven. Min of
meer bewust geven zij zich van het empirisch
paratielisme aldus eene verklaring. Het is eene
verklaring, die bij wijsgeerige bezinning geen
stand houdt. Eene nadere uiteenzetting van het
waarom, moet hier uit den aard der zaak achterwege blijven. Ik moet me beperken tot het vermelden der voornaamste verklaringstheorieën,
en mijne beoordeding is een toevoegsel. Om deze
te motiveeren zou ik het terrein der psychologie
geheel verlaten en mij op zuiver wijsgeerig terrein bewegen.
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materialisme. "De bewustzijnsverschijnselen zijn
eigenlijk hersenprocessen", "de bewustzijnsverschijnselen zijn een gevolg van hersenprocessen";
op soortgelijke wijze wordt het parallelisme zoogenaamd verklaard. "A is een toevallig bijkomstig
iets, B is de eigenlijke realiteit". "A is op den
keper beschouwd niets anders dan B". Voor het
consequente materialisme is psychologie aldus
hersenphysiologie. - Het materialisme is niet
te verdedigen ; het is in de wijsbegeerte een reeds
lang overwonnen standpunt. Maar het telt inderdaad nog steeds zijne aanhangers onder medici,
die eenzijdig in hun vak opgaan. Wij kunnen nu
terug komen op de vraag, die wij in het begin van
dit hoofdstuk hebben gesteld. Wat moeten wij
denken van de transpositie, waardoor eene
herinneringsvoorstelling bijvoorbeeld wordt gedacht als eene verandering in hersencellen, die
indertijd door eene inwerking van buiten is
teweeggebracht en die gebleven is? Het antwoord kan thans luiden : die veranderde hersencellen zijn hypothese. De verandering onder genoemde omstandigheden is nog niet geconstateerd, maar op grond van het parallelisme mogen
wij haar verwachten. Die veranderde hersencellen correspondeeren dan met de herinneringsvoorstelling, maar zij zijn niet de herinneringsvoorstelling, en ook zijn zij niet de oorzaak der
herinneringsvoorstelling. De materialisten be-
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weren dit laatste, maar bewijzen kunnen zij
het niet.
De derde verklaringstheorie geeft het psychisch
monisme, dat in de hersenen de stoffelijke verschijningsvorm zietvan het bewustzijn. Hierwordt
B dus van A afhankelijk gemaakt. Het psychisch
monisme van Heymans geeft m. i. eene werkelijke verklaringstheorie van het parallelisme,
terwijl zijne theorie tevens niet gebonden is aan
een algemeen parallelisme. Op het standpunt
van het psychisch monisme kan men zonder
vooroordeel afwachten, hoever het parallelisme
zal blijken te gaan.
Dit aangaande het verband tusschen bewustzijn en hersenen. De psychologie is eene zelfstandige wetenschap, en zij is geen min of meer
provisorisch aanhangsel van de hersenphysiologie. Zij laat zich ook niet leiden door physiologische en physische begrippen als cel, molecule
en atoom.
De hedendaagsche psychologie wordt wel de
natuur-wetenschappelijke genoemd. Deze naam
is een uitvloeisel van de methoden, die in de
psychologie worden toegepast, en die aan de
oudere wetenschap der natuurkunde zijn ontleend. De natuurwetenschappelijke methoden
zijn echter niet ontleend aan de natuur ; zij zijn
uitvloeisel van de menschelijke denkorganisatie,
en het eerst bij het onderzoek der natuur toege-
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past. Er zijn menschen, in wier mond de qualificatie "natuurwetenschappelijk" in verband met
de psychologie critiek beteekent. Zij oordeelen,
dat de psychologie zich zeer eenzijdig rekenschap geeft van het geestesleven en plaatsen
zelfs de natuurwetenschappelijke psychologie
tegenover de geesteswetenschappen. Deze critici
behaoren tot de irrationalisten, die oordeelen,
dat ons verstand niet geschikt is om de werkelijkheid te kennen, in het bijzonder niet de levensuitingen en het bewustzijn. Eigenlijk veroordeden zij het verstandelijke denken, wanneer
dat zich richt op het geestesleven, en zij deden
beter door hier niet te spreken van "natuurwetenschappelijk", maar direct te wijzen op het
denken en de denkmethoden, die zich in de
natuurwetenschappen overigens het eerst en
het zuiverst hebben geuit. En daar de psychologie
evenals andere wetenschappen, bij het zoeken
naar waarheid, bij gelegenheid dwaalt, kunnen
deze critici inderdaad wel den vinger leggen
op psychologische theorieën, waar de aard
van ons bewustzijnsleven wordt miskend. Oncritisch gebruik van de zoogenaamde natuurwetenschappelijke methoden heeft wel geleid
tot theorieën, waarbij geweld is aangedaan aan
het voorwerp van onderzoek. De remedie is
hierin gelegen, dat men steeds zich rekenschap
blijve geven van den aard van ons bewustzijn.
Ons bewustzijn is dikwijls vergeleken met een
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stroom. In Engelsche boeken ontmoet men vaak
de uitdrukking : "Stream of consciousness". Het
is een gelukkig beeld. En wanneer wij de psyche
gaan bestudeeren, is het goed, om een oogenblik
bij dit beeld te blijven stil staan, omdat het zoo
waar is en omdat wij juist in onze qualiteit van
psycholoog het zoo licht kunnen vergeten.
Wat toch is het geval? Den bewustzijnsstroom
tot stilstand brengen, kunnen wij niet, evenmin
als eene rivier. Maar uit eene rivier kunnen wij
putten, en dan is dat water althans tot stilstand
gebracht, zoodat wij het kunnen onderzoeken.
Uit den "stream of consciousness" kunnen wij
niet putten in den letterlijken zin. Maar wij
kunnen het in gedachten doen, en dan heeft de
gedachte in kwestie betrekking op iets, dat stilstaat, evenals het geputte water niet meer
stroomt.
Wanneer wij in de psychologie doorloopend in
gedachten putten, dan moeten wij niet vergeten,
dat een werkelijk putten onmogelijk is. Het uit
de rivier geschepte water is geen stroomend
water meer, maar het is althans water. Eene uit
den bewustzijnsstroom gerukte gewaarwording
daarentegen bestaat niet. Slechts in gedachten
putten wij ; de stroom met zijn inhoud gaat zijn
gang. Die gedachten over den stroom geven ons
nu de illusie van stilstand. Laten wij van die illusie niet de dupe worden.
Laten wij aan een beeld beseffen, wat ook
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meer abstract zou kunnen worden uiteengezet,
dat wij namelijk in gedachten kunnen volvoeren, wat inderdaad niet zou kunnen worden
gedaan. Een natuurkundige zal in gedachte de
stof tot in het oneindige kunnen verdeden.
Maar in werkelijkheid zou het hem onmogelijk
zijn. Technische moeilijkheden zouden zich
voordoen, maar deze misschien niet alleen. Ook
is het toch twijfelachtig of de stof in werkelijkheid tot in het oneindige deelbaar zou zijn.
In de atoom-theorie worden grootheden aangenomen, die niet verder deelbaar zouden zijn.
In gedachten scheppen wij uit den stroom
van ons bewustzijn. In werkelijkheid kunnen
wij het niet. Laten wij er voor waken, om scheidingen, verdeelingen, stilstand, die wij in gedachte ons voorstellen, zonder meer over te
brengen op de werkelijkheid zelve, in ons geval
op het bewustzijn.
Maar, aldus zal men misschien oordeelen,
wanneer die gedachten geen juist beeld van de
werkelijkheid geven, dan zijn zij verkeerd, en
waarom zouden wij ze dan vormen ? Hierop is
mijn antwoord : die gedachten zijn alleen verkeerd, wanneer wij niet weten, wat wij er aan
hebben. Zoodra wij door de noodige critiek in
staat zijn de vereischte correctie aan te brengen,
is het foutieve opgeheven. Wanneer wij ons niet,
in den meest gestrengen zin, willen bepalen
tot het onmiddellijk beleven der werkelijkheid -
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rekenschap willen geven van werkelijkheden,
die niet onmiddellijk door ons worden beleefd,
dan is het denken het eenige instrument, waarmee en waardoor wij die werkelijkheden benaderen. En een instrument brengt nu een keer
zijn eigenaardigheden met zich mee.
Ons oog is bijvoorbeeld een dergelijk instrument. In den bioscoop krijgen wij eene snelle
wisseling van beelden, terwijl wij een blijvend,
zich bewegend beeld zien. Er is wisseling, en
wij zien verandering. De kinematograaf is
mogelijk door eene eigenaardigheid van het instrument, dat ons oog is. Ons oog kan de snelle
wisseling in de werkelijkheid niet meemaken.
Ons denken heeft nu soortgelijke eigenaardigheden. Moeten wij daarom ons denken en de
methoden, die daarop zijn gegrond, ter zijde
stellen? Wij zouden het in overweging kunnen
nemen, wanneer wij eene keur van instrumenten
tot onze beschikking hadden. In de gegeven
omstandigheden is het aangewezen om het instrument te leeren kennen, om het critisch te
leeren gebruiken. Dan is het gevaar geweken.
Woorden en begrippen in de psychologie, die
betrekking hebben op een deel van den bewustzijnsstroom, duiden meestal niet aan, dat
de werkelijkheid vloeit, terwijl zij onwillekeurig
de illusie opwekken van starre werkelijkheids-

-33-

elementen in den geest van moleculen en
atomen. Wanneer critische bezinning ontbreekt,
dan wordt de stroom van ons innerlijk beleven
gemakkelijk onder de hand van den psycholoog
tot eer1e som van bewustzijnsinhouden. Dan
krijgen wij de "mind-stuff"-theorie. Het wordt
dan voorgesteld, alsof ons bewustzijn niet anders
is dan de som, de accumulatie van psychische
elementen, van psychische stofjes. Want zoo zal
het woord "stof" moeten worden vertaald. Niet
door materie, maar door stofjes, zooals wij die
in een lichtstraal kunnen zien zweven. "Stuff"
is hier een beeld.
De "mind-stuff"-theorie is een aanvankelijk gevolg van onze verstandelijke analyse van het
bewustzijnsleven. Gelukkig stelt ons denken ons
ook in staat de correctie aan te brengen. Van
de noodzakelijke correctie kunnen wij ons rekenschap geven, ook weer gemakkelijk door een
beeld. Wanneer wij een doek uiteen rafelen, en
wij hebben voor ons alle rafels, dan bestond dat
doek uit niets anders dan de rafels. In dezen zin
kan ook de psycholoog zeggen, dat het bewustzijn
bestaat uit tal van elementen, bestaat uit de som
der bewustzijnsinhouden, die weer verder in
meer elementaire bestanddeden kunnen worden
geanalyseerd. Maar niemand zal ontkennen, dat
een doek, eene gobelin, toch iets anders is dan
een hoop rafels. Evenals de doek meer is dan
de samenstellende rafels, zoo is de eenheid van
V.U.B.-XVII.
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bewustzijnsinhouden gegeven.
De stroom van het menschelijk bewustz;ijn zal
voor ons analyseerend verstand uiteen vallen in
tal van elementen. Dan zal het schijnen alsof
ons bewustzijn niets anders is dan de som dier
deeltjes. Dit is schijn. Wij staan dan voor de
rafels, maar wij moeten niet vergeten, dat de
.doek toch nog iets anders is.
Nu is het een feit, dat wij menschen gewoonlijk
niet weten, wat wij doen, en dat ook geleerden
hierop slechts binnen zekere grenzen eene uitzondering vormen. Deze geleerden kunnen voortreffelijk zijn in hun vak, het kunnen goede
physici, scheikundigen of psychologen zijn, maar
daarmee is niet gezegd, dat zij zich van hun
werken voldoende rekenschap hebben gegeven.
Zij bestudceren hun voorwerp van onderzoek,
maar hun reactie op dat voorwerp van onderzoek- hun studie is toch eene soort van reactie
- valt meestal buiten beschouwing. Soms heeft
dat geen verkeerde gevolgen. Een officier, die
meester is in het afstand-schatten, kan in deze
kunst uitblinken, zonder dat hij iets weet van
de physiologie van het oog of de psychologie van
het zien. Hij weet niet, waarop het afstandschatten berust, maar het ontbreken van deze
kennis hindert hem niet. Zoo kan ook een wetenschappelijk onderzoeker waardevolle resultaten
bereiken, zonder dat hij van de denkorganisatie,
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Voor den man van wetenschap is deze onkunde
altijd min of meer gevaarlijk. Zoolang hij zich
tot stukwerk bepaalt, gaat het vaak goed. Het
te kort wreekt zich echter gemakkelijk bij het
opstellen van eene algeroeene theorie. En ook
bevindt men zich bij de eene wetenschap eerder
op gevaarlijk terrein dan bij eene andere. De
biologie is in dit opzicht gevaarlijker dan de
natuurkunde, en het terrein der psychologie is
zeer gevaarlijk. Zonde!;' wijsgeerige ontwikkeling
staat de psycholoog weerloos tegenover tal van
moeilijkheden.
Daardoor bestaan er psychologen, die meenen, dat de "mind-stuff"-theorie waar is; d.w.z.:
zij meenen, dat inderdaad ons bewustzijn iets
zou zijn als eene rekenkundige som van de
deeltjes, waarvan zij zich door analyse begrippen
hebben gevormd. Zij oordeden dus, althans zij
wekken den schijn op van te oordeden : "geef
me de rafels, dan heb ik den doek. Want de
doek is niets anders dan de som der rafels". Bij eenige bezinning is het duidelijk, dat wij
moeten oordeden : "als ik den doek heb, dan
heb ik de rafels, wanneer ik namelijk de moeite
neem om het uit elkaar te trekken, te analyseeren.
Maar wanneer ik de rafels heb, dan is daarmee
de doek geenszins gegeven".
Hoe staat het met de natuur? Is het met de
natuur gesteld als met ons bewustzijn? Heeft
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rafels in de hand, of juister, heeft hij denkbeelden
van rafels ? Ik zal niet trachten deze vraag in
haar algeroeenen vorm te beantwoorden. Ik wil
er slechts op wijzen, dat voor het natuurkundige
denken dikwijls een geheel aequivalent is aan
de som der samenstellende deeltjes. Dit natuurkundige denken nu moeten wij niet overbrengen
in de psychologie, wanneer wij het wezen van
het bewustzijn willen karakteriseeren. Het schiet
zelfs te kort bij de stoffelijke levensverschijnselen,
die toch vallen binnen de natuurkunde in ruimeren zin van het woord.
Om het wezen van het bewustzijn te ker..schetsen, en de methoden van onderzoek van
den psycholoog, is het geschikt, te verwijzen
naar den aard van het organisme en het procédé
van den bioloog. Ebbinghaus zegt in dit verband
in zijn "Abriss der Psychologie" het volgende :
"Wanneer men zich tot den bioloog richt, om
inlichtingen te krijgen over den houw en de
functies van het lichaam, dan zal hij antwoorden,
dat het lichaam bestaat uit beenderen, spieren,
zenuwen, enz., dat de organische elementen
spiercellen, gangliëncellen, bloedlichaampjes,enz.
zijn ; als processen zal hij noemen ademhaling,
stofwisseling, voortplanting. Iedereen zal dit
antwoord correct vinden en niemand zal den
bioloog de meening aanwrijven, dat hij denkt,
dat het organisme uit deze elementen en functies
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ontstaan en samengesteld is, zoodat eerst de
deelen geïsoleerd zouden hebben bestaan, om
dan op de eene of andere wijze samengevoegd te
zijn, evenals een huis uit planken en steenen.
Voor den bioloog is het lichaam van den beginne
af aan eene eenheid en een geheel, en het geheel
heeft de deelen voortgebracht, niet omgekeerd.
Maar om het nu in onderdeden te leeren kennen,
en het anderen te laten zien, daarvoor is het
noodzakelijk, om te doen, alsof de verhouding
omgekeerd is : men moet beginnen met de deelen
te zien ; men moet ze los maken - in werkelijkheid of in gedachte - uit het geheel, waarin zij
alleen kunnen bestaan.
"En dat is nu ook de meening en de methode van
den psycholoog. Het werkelijke bewustzijnsleven - daarvan is hij zich ten volle bewust en
daarop legt hij juist den nadruk- is eene levende
eenheid, en niet, zooals men hem door misverstand in den mond legt, eene som van losse bestanddeelen. Van den beginne af is het zeer
samengesteld, al is het dan ook oorspronkelijk
betrekkelijk arm aan inhoud, en later rijk. In
deze eenheid echter kan zeer veel worden onderscheiden door analyse en abstractie, en deze
kennis dient vooraf te gaan, zal een klaar beeld
van den verwarrenden rijkdom van het geheel
mogelijk zijn en inzicht in den innerlijken samenhang.''
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HOOFDSTUK liL
DE INTROSPECTIE, EN HET UITDRUKKINGSVERSCHIJNSEL ALS GRONDSLAG VOOR DE
OBJECTIEVE METHODEN.

Wanneer wij over de psychologische methoden
spreken, dan moet in de eerste plaats worden
genoemd de introspectieve methode, de methode
der zelfwaarneming. Deze methode legt het
fundament van het gebouw der psychologie.
Door zintuigelijke waarneming krijgen wij
voor het bewustzijn van andere menschen slechts
indirecte gegevens. Het bewustzijn van anderen
onttrekt zich aan onze waarneming. Wat wij aan
anderen opmerken, dat zijn verschijnselen van
lichamelijken aard, die voor ons de beteekenis
hebben van uitdrukkingsverschijnselen. Het bewustzijnsleven van anderen - zoowel in het
algemeen als in elk concreet geval - is iets,
waartoe wij concludeeren. Wanneer wij oordeden, dat iemand liegt, dat iemand iets met
opzet doet, enz., dan hebben wij niet te maken
met waarnemingen, maar met oordeelvellingen.
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door de zoogenaamde analogie-redeneering. Wanneer wij bijvoorbeeld bedenken, dat de planeet
Mars in vele opzichten overeenkomt met onze
aarde, en dan oordeelen, dat het zeer goed mogelijk is, dat ook op Mars levende wezens bestaan,
dan is dat eene conclusie op grond van analogie.
Wanneer twee waarnemingscomplexen vele eigenschappen gemeen hebben, terwijl wij aan het
eene complex A bovendien nog eene eigenschap
opmerken, dan oordeden wij, dat ook het complex B deze eigenschap waarschijnlijk zal bezitten. Analogie-redeneering leidt altijd tot een
waarschijnlijkheidsoordeel, maar dit waarschijnlijkheidskarakter kan variëeren van practische
zekerheid tot eene mogelijkheid zonder meer.
Aan mijne medemenschenken ik bewustzijn toe,
omdat het waarnemingscamplex A, dat mijn
lichaam is, zooveel gemeen heeft met de andere
waarnemingscomplexen, die de lichamen van
anderen zijn, en omdat ik op grond van het
onmiddellijk beleven weet, dat met A samengaat
bewustzijn.
Die analogie-redeneering is meestal automatisch en onbewust, zoodat het resultaat van het
denken slechts gegeven is en de weg, die er toe
geleid heeft, ons ontgaat. Wij spreken dan ook
van "Einfühlung". Men kan meenen, dat men
bepaalde gedachten en gevoelens van anderen
als het ware intuïtief "voelt". Inderdaad, op deze
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dat "gevoel" is dan afhankelijk van onbewuste
analogie-redeneering.
Onmiddellijk gegeven is alleen het eigen bewustzijn. Daarom zullen wij anderen - ook
dieren altijd moeten interpreteeren naar
analogie van ons zelf. Wij kunnen dit meer of
minder critisch doen. Eene groote critische terughoudendheid en angstvalligheid is noodig, wanneer wij ons uitspreken over het bewustzijnsleven van dieren, en ook van klei'ne kinderen,
In het algemeen : naarmate andere organismen
verder van ons afstaan, zullen wij voorzichtiger
moeten z;ijn. Maar het princiep is en blijft in de
psychologie altijd de analogie-redeneering. Daarom mogen wij ouderen schrijvers over psychologie
en paedagogiek ook niet verwijten, dat zij het
kind naar z;ich zelf hebben geïnterpreteerd. Dat
zullen wij altijd moeten doen. Wij kunnen alleen
opmerken, dat het vroeger wel eens zeer oncritisch is gedaan.
De psychologische methode, die zich richt op
het onderzoek van eigen bewustzijn, heet dan
de introspectieve. De adspirant-psycholoog moet
z;ich in deze methode trainen. Voor goede zelfwaarneming is eene vaardigheid noodig, die door
oefening en eene permanente richting der belangstelling te verbeteren is.
Men zal z;ich kunnen afvragen: moet zelfwaarneming geleerd worden? Onze bewustzijns-
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inhoud toch is de werkelijkheid, die voor ons het
meest direct toegankelijk is, die onmiddellijk
gegeven is en beleefd wordt. - De zaak is, dat
zelfwaarneming niet slechts beteekent het beleven van bewustzijnsinhouden, maar het zich
rekenschap geven van wat men beleeft. Dit kan
soms moeilijk zijn. Ter illustratie kan ik verwijzen naar een gedicht van Hélène Swart, waar
een gevoelen, dat zeer lang voor haat werd gehouden, ten slotte als liefde moet worden erkend.
Zelfwaarneming is zelfanalyse. Zelfwaarneming
is dikwijls moeilijk, omdat gecompliceerde gevoelens, die met onze geheele persoonlijkheid
samenhangen, als het ware moeten worden
uiteen gerafeld. Gemakkelijk maakt men daarbij
de fout van ideaal-voorstellingen de plaats te
doen innemen van de oorspronkelijke werkelijkheid. Iemand, die in eene bepaalde situatie zijn
standpunt of zijne vrijheid niet weet te handhaven, door gebrek aan activiteit of door verlegenheid, zal zijn tekort dikwijls vergóelijken
door te zeggen: "Ik ben te goed". De eigenlijke
grond is niet opgemerkt en eenmeer flatteerende
neiging of motief wordt ter goeder trouw genoemd. Maar vervolgens verzetten vele menschen zich ook intuïtief tegen de zelfanalyse,
vrouwen meer dan mannen, naar het schijnt.
De man pleegt meer te objectiveeren. Daardoor
plaatst hij gemakkelijker eigen gevoelens en eigen
qualiteiten op het niveau van andere ·onver-
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schillige werkelijkheden. Het objectiveeren is
zoowel eene kracht als eene zwakte van den man.
In biologischen zin is het vaak eene zwakheid ;
want door dat objectiveeren is de man in zijn
wilsleven meer versplinterd dan de vrouw. Op
een gegeven moment weet hij minder, wat hij
wil ; eene vrouw is meer pro of contra, terwijl de
man meer ziet het pro en contra. In ons verband
is het objectiveeren echter eene kracht. Voor
goede zelfanalyse moet men kunnen objectiveeren.
Het objectiveeren komt niet alleen de zelfwaarneming ten goede, maar ook den psycholoog
als mensch. Het is niet goed, dat een mensch
zich te veel met zich zelf bezig houdt. De mensch,
die naar buiten leeft, is in het algemeen de gezondste, ook in psychisch opzicht. Gelukt het
objectiveeren, dan is het gevaar geweken. Dan
analyseert men niet zijne gevoelens, met nadruk
op "zijn", maar een gevoelen. Dan beschouwt men
zijn bewustzijn, zooals men de natuur ziet. Dan
is men ook niet meer advocaat, maar rechter.
Zelfwaarneming is verder niet gemakkelijk,
omdat men in den regel te veel in beslag wordt
genomen door de buitenwereld, d.i. het practisch handelen en de dingen buiten ons. Deze
toestand is als normale zeer goed, maar voor den
psycholoog minder geschikt. Voor den "man of
action" vloeien bewustzijnsprocessen oogenblikkelijk af in de daad. Niet zijn bewustzijns-
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op medemenschen, is voor hem object.
De bewustzijnsverschijnselen zijn vervolgens
vluchtig. Wij hebben reeds gesproken van den
"stream of consciousness". Wanneer Heraclitus
de geheele wereld met een stroom vergelijkt,
dan gaat dit beeld toch wel in het bijzonder op
voor ons bewustzijnsleven.
Zelfwaarneming wordt ten slotte zeer bemoeilijkt door eene omstandigheid, waarop August
Comte de aandacht heeft gevestigd, eene omstandigheid, welke hij zóó storend acht, dat hij de
introspectieve methode op grond daarvan verwerpt. Door de zelfwaarneming wordt namelijk
het voorwerp van onderzoek dikwijls veranderd.
Wanneer wij bij voorbeeld op eene lichte aandoening, op pijn van geringe intensiteit, letten,
dan wordt de gewaarwording- zooals een ieder
wel eens zal hebben ondervonden - versterkt.
Het object van onderzoek is veranderd door de
methode van onderzoek.
Erger is nog, dat vele psychische toestanden
niet tegelijk kunnen worden doorleefd en geobserveerd in bovenbedoelden zin. Een toestand van toorn, woede, extase laat geene plaats
voor reflectie. Ook is het niet mogelijk om, wanneer men diep nadenkt over een probleem, een
moeilijk wiskundig vraagstuk, tevens dat denken
zelf te analyseeren. In sommige bewustzijnstoestanden is er geen plaats voor zelfwaarneming.
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wegen, dat hij de methode der zelfwaarneming
verwierp. De bezwaren wegen inderdaad ; alleen
de zelfwaarneming is voor de psychologie niet
slechts eene methode te midden van andere
methoden : zij is niet te vervangen. De andere
zoogenaamde objectieve methoden steunen op
haar.
En al is ook alles juist, wat Comte tegen de
introspectieve methode inbrengt, toch heeft hij
iets over het hoofd gezien, dat ons uit de impasse
kan redden. Het bezwaar is in de practijk niet
zoo groot, omdat de herinnering van den toestand blijft ; het herinneringsbeeld, de herinneringsvoorstelling, kan nu voorwerp worden der
introspectie.
Maar wanneer wij een appèl doen op de herinnering, dan staan wij ook weer voor foutenbronnen. Wij vergeten allerlei dingen en die
omissies zijn lang niet altijd het bijkomstige.
Het vergeten is niet alleen afhankelijk van de
sterkte van de waarneming of gewaarwording in
verband met den verloopen tijd, maar ook van
het bewustzijnsleven, dat onmiddellijk op de
waarneming in kwestie volgt (de zoogenaamde
retrograde amnesie), en ook - zooals in de
laatste jaren gebleken is, in het bijzonder door
de onderzoekingen van Freud -door een onderbewusten wil om te vergeten, die sommige bewustzijnsinhouden verdringt. Zoo geeft de her-
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innering dus een te kort, dat zich kan uitstrekken
over zeer essentiëele punten.
In verband met de introspectieve methode
moet men zich dus als regel stellen, dat op grond
van herinneringen nooit mag worden geoordeeld,
dat iets niet is. Menschen, die zeggen, nooit of
zeer zelden te droomen, zondigen waarschijnlijk
tegen dezen regel. Zij herinneren zich hunne droom en niet. Misschien hebben zij absoluut geene
belangstelling voor hun droomleven, zoodat het
vergeten gevolg is van gebrek aan interesse. Ik
heb iemand gekend, wien ik verzocht gedurende
veertien dagen zijne droomen te noteeren in
verband met een droomonderzoek, en die oordeelde, dat hij aan deze opdracht geen gevolg
kon geven, omdat hij nooit droomde. Toch
wilde hij het wel eens probeeren. Eenige dagen
later deelde hij mee, dat hij nu zeer veel droomde
en dat door het droomen zijne nachtrust gestoord werd, zoodat zijn werk er onder leed. Dit
als illustratie voor de groote beteekenis van de
richting der belangstelling, in verband met het
vergeten. - Ook kan het vergeten van droomen
gevolg zijn van een zeer korten overgang tusschen
slaap- en waaktoestand, waardoor droom- en
waakleven ieder voor zich een afzonderlijk bestaan hebben. Kortom, het zich niet-herinneren
van droomen mag niet leiden tot de gevolgtrekking, dat er geen droomen geweest zijn.
Naast de lacunes van de herinnering staan de
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mate dan men langen tijd geloofd heeft. De
"psychologie der Aussage" en de "Tatbestands"diagnostiek kunnen hier worden genoemd, terwijl
dan tevens de namen van William Stern en
Claparède in dit verband mogen worden vermeld. De "psychologie der Aussage" heeft in
het bijzonder geleerd, dat de getuigenis van
kinderen zeer weinig waard is. Oorzaak zijn de
groote fantasie-werkzaamheid bij het kind en de
groote suggestibiliteit.
Toch kunnen wij het bij de zelfwaarneming
niet zonder de herinnering doen. Wij moeten
g~noemde foutenbronnen op den koop meenemen, ons voorbehoudende om ze zooveel
mogelijk onschadelijk te maken. Dat kan gelukkig
dikwijls, omdat wij menschen zooveel ervaringen
gemeen hebben. Door discussie kunnen wij tot
scherpere zelfanalyse komen en allerlei individuede fouten elimineeren. En verder komen
de objectieve methoden in de psychologie de
zelfwaarneming en hare beoordeding ten goede.
Onder de reserve, die uit bovengenoemde
bedenkingen voortvloeit, kunnen wij ons zelf
door zelfwaarneming misschien leeren kennen,
maar op grond van de introspectie alleen kunnen
wij ons zelf niet bepalen. Daarvoor is kennis van
het bewustzijnsleven van andere menschen noodzakelijk. Voor zelfbepaling in dezen psycholo-
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hebben. Op grond van introspectie alleen kunnen
wij ons zelf niet beoordeden als emotioneel
bijvoorbeeld of als openhartig. Geen mensch
is zonder emotiviteit, en ook een gesloten karakter
is bij tijd en wijle openhartig. Het aantreffen van
emotioneele toestanden in het bewustzijn en van
openhartigheid verdient in zooverre geene vermelding. Wanneer wij iemand emotioneel of
openhartig noemen, dan beteekent dat : boven
het gemiddelde emotioneel, meer openhartig
dan de gemiddelde mensch. Eene dergelijke uitspraak veronderstelt dus kennis, die zich uitstrekt over een groot aantal menschen, en die
alleen door toepassing val! objectieve methoden
verkregen kan worden.
Wanneer wij iemand verstandig of onverstandig noemen, betrouwbaar of weinig betrouwbaar, enz., dan leggen wij eene norm aan.
Wanneer wij aldus één persoon qualificeeren,
dan vooronderstelt het oordeel kennis van zeer
vele personen. Onbewust zijn wij in het bezit
van dergelijke normen ; want wij hebben op de
psychologie niet gewacht om ons uit te spreken
over onze medemenschen. Door ruwe nietwetenschappelijke inductie hebben wij deze
normen opgesteld, onbewust en zonder ons
rekenschap te geven. Daarmee zijn de normen,
die wij aanleggen, niet veroordeeld. Wanneer
onze ervaring tamelijk alzijdig is, dan kunnen
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te maken of zij correct zijn.- In de psychologie,
waar de objectieve methoden bewust worden
toegepast, komt men tot normen, waarvan men
zich rekenschap kan geven. Men kent het aantal
der gevallen, op grond waarvan men tot het
gemiddelde gekomen is. Men kan zich ook een
oordeel vormen betreffende het meer of minder
eenzijdige van het waarnemingsmateriaal. Men
weet dan in hoeverre men voorzichtig moet zijn
bij het toepassen van dat gemiddelde.
Wanneer wij iemand als verstandig of nietverstandig beoordeelen, als emotioneel of het
tegengestelde van emotioneel, enz., dan leggen
wij als maatstaf aan een gemiddelde, dat verkregen is door ruwe inductie op grond van persoonlijke ervaring, of langs wetenschappelijken,
statistischen weg. De maatstaf der niet-methodisch verwerkte persoonlijke ervaring biedt geen
waarborgen, maar daarom behoeft hij, zooals
reeds is opgemerkt, niet altijd verkeerd te zijn.
Wanneer echter van het oorspronkelijke ervaringsmateriaal kan worden aangetoond, dat het
eenzijdig is, dan is te verwachten, dat de aangelegde norm geen algemeen-menschelijk gemiddelde is. Met het oog op de organisatie van
beroepskantoren, waar de beroepscandidaat psychologisch zal worden onderzocht, is dit inzicht
van actueele beteekenis. Wanneer men wil
nagaan of een beroepscandidaat boven het gev. u. B.-xvrr.
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middelde muzikaal is, of een meer dan gewoon
teekentalent heeft, dan moet men over gemiddelden beschikken. Dit alles is zonder meer
duidelijk uit het voorafgaande, en alleen maar
inleiding op eene kwestie, die ik even ter sprake
zou willen brengen, eene kwestie, die ik zal geven
in den meer conereten vorm, waarin zij zich aan
mij heeft voorgedaan. De vraag is de volgende.
Is het van uit psychologisch en algemeen-maatschappelijk gezichtspunt verkieslijk, dat een
Israëlitisch beroepscandidaat door een rabbijn of
een specifiek Joodsehen onderwijzer beoordeeld
wordt? Ik zou hierop willen antwoorden, dat
een rabbijn, die zijn menschenkennis uit den
aard der zaak grootendeels uit zijne gemeente zal
putten, en een onderwijzer, die uitsluitend les
geeft aan J oodsche leerlingen, leven in omstandigheden, die gemakkelijk leiden tot een partiëelen
maatstaf. Een Jood, die door zijn werkkring veel
in aanraking komt zoowel met Joden als met nietJoden, is in veel gunstiger omstandigheden met
het oog op een universeden maatstaf. Oordeelt
men het dus van Joodsche zijde gewenscht, dat
de psycholoog zal samenwerken met een Israëliet,
wanneer de beroepscandidaat Jood is, dan kieze
men voor deze functie een adviseur, die niet
hoofdzakelijk leeft in Joodsche kringen. De
wenschelijkheid van deze samenwerking wordt
gemotiveerd door te wijzen op een specifiek
Joodsehen geest. Welnu, over dit specifieke als
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men kennis heeft van het algemeene.
Naast de introspectieve methode hebben wij
bepaald noodig de objectieve methoden, waarbij
gelet wordt op physische en physiologische verschijnselen.
Wij nemen bij ons zelf en bij anderen
uitdrukkingsverschijnselen waar van lichamelijken aard, en langs den boven beschreven
weg der analogie-redeneering leiden deze symptonen tot kennis van het bewustzijn van
anderen.
Aan het menschelijk gelaat kunnen wij veel
zien. Voorbijgaande emoties kunnen wij als het
ware aflezen. "Aflezen" is hier wel een aardig
beeld. Evenals wij bij het lezen aan op zich zelf
zinlooze teekentjes beteekenis toekennen, zoo is
ook het gelaat voor ons onmiddellijk een teeken
voor iets anders. Maar niet alleen voorbijgaande
bewustzijnstoestanden uiten zich in de gelaatstrekken, de meer blijvende en dikwijls voorkomende geven eene blijvende uitdrukking. De
gelaatkunde, de physiognomiek, is indertijd
hartstochtelijk beoefend. In de Middeleeuwen
bestond deze kunst reeds, maar door Lavater
werd zij in het laatst der 18e eeuw populair
(Physiognomische Fragmente zur Beförderung
der Menschenkenntniss und Menschenliebe, von
Johann Caspar Lavater, 1775). Het is bekend,
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dat ook Goethc een tijdlang enthousiast was
voor de physiognomiek.
Het is begrijpelijk, dat de kunst der physiognomiek belangstelling wekt in ruimeren kring, zoodat ook menschen van allerlei professie bijdragen
hebben geschreven. In 1913 verscheen "Der
Gesichtsausdruck des Menschen", van den medicus H. Krukenberg. In 1920 kwam reeds de
tweede druk. Uit dergelijke werken is wel iets
te leeren, maar tot wetenschap heeft de physiognomiek het tot nu nog niet gebracht. In de psychopathologie, waar men bij krankzinnigen zeer
sterk uitgesproken karaktertrekken aantreft, die
zich uiten in de gelaatsuitdrukking, kan men
zonder de meer systematische methoden toe te
passen wijzen op karakteristieke physiognomische eigenaardigheden. De docent in de psychiatrie zal niet nalaten om bij de dementia praecox
te wijzen op een karakteristiek lachje, bij de
melancholie op den vorm van den mond met
zijn naar beneden getrokken hoeken, bij de
melancholie met angst-hallucinaties op de oogen.
In een psychiatrisch leerboek zal men dikwijls
photographieën kunnen aantreffen van patiënten,
die door den schrijver als karakteristiek gegeven
worden voor het ziektebeeld in kwestie.
De physiognomiek kan eene waardevolle wetenschap worden, maar men zal de tot nu toe gevolgde impressionistische methode moeten vcrvangen door eene systematische. Krukenberg
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geeft in zijn boek vele photographieën, die z. i.
karakteristiek zijn. Vroeger gaf men karakteristieke
teekeningen. Inderdaad zijn afbeeldingen verre
te verkiezen boven beschrijvingen. Eene bijkomende beschrijving heeft groote waarde, wanneer telkens verwezen kan worden naar de afbeelding, maar eene beschrijving op zich zelve is
veel te vaag, terwijl de meeste menschen ook
niet in staat zijn om het beschrevene om te zetten
in een visueel beeld van het gelaat. Men bchoude
dus de fotographische methode, maar geve haar
den vorm der "composite portraiture", die Francis
Galton beschrijft in "Inquiries into human
faculty and its development". De methode komt
hierop neer, dat men van de portretten van
verschillende personen één portret maakt. De
oorspronkelijke portretten moeten dan natuurlijk
alle bijvoorbeeld "en face" zijn. Wanneer men
uit een twaalftal portretten één portret wil
samenstellen, dan fotografeert men in successie
op één plaat de twaalf portretten, terwijl er zorg
voor gedragen wordt, dat de oogen alle op
dezelfde plek van de plaat komen en het
gelaat een even groot deel van de pla~t bedekt. Galton geeft in genoemd werk foto's,
die aldus ontstaan zijn, van zes . leden van
dezelfde familie, van den Engelsehen soldaat
(ontstaan uit de portretten van 12 officieren
en 11 minderen), van den tuberculoselijder,
van den misdadiger (fig. I).
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misschien zijn grond hierin, dat men nog te
onzeker is ten aanzien van de psychologische
diagnostiek. Het is gemakkelijk, wanneer men
eene samengestelde fotographie van den tering-

Fig. I. Voorbeelden van samengestelde portretten,
ontleend aan Galton.

lijder wil maken, om de hand te leggen op een
twintigtal menschen, die zonder eenigen twijfel
lijders zijn aan tuberculose. Maar een twintigtal
menschen, waarvan men zeker weet, dat zij
sanguinici of gepassioneerden zijn, heeft men
niet zoo gemakkelijk voor de lens van zijn toestel,
nog daar gelaten, dat de charakterologie als
wetenschap, de leer namelijk der menschelijke
karakters en de bijbehoorende leer der diagnose,
een jonge tak der psychologie is. Eerst wanneer
de charakterologie een vasten en vrij algemeen
erkenden vorm heeft aangenomen, mag worden
verwacht, dat men zich de niet geringe moeite
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zal getroosten om aldus langs objectieven weg
materiaal te verkrijgen voor de physiognomiek.
De tijdelijke gelaatsuitdrukking, waardoor de
verschillende affecten en gemoedstoestanden zich
uiten, noemt men de mimiek. Een boekje, dat
in dit verband in de eerste plaats moet worden
vermeld, is van Darwin : "Expression of the
emotions in men and animals". - Een karakteristieke gelaatsuitdrukking bij den opmerkzaamheidstoestand, bij gewaarwordingen van
zoet, zuur en bitter, is gemakkelijk langs fotographischen weg vast te leggen. Kinematographische opnamen stellen ons in staat om een
snelle beweging te analyseeren door den toestel
bij de reproductie langzaam te laten loopen of
door het bekijken van de afzonderlijke beeldjes.
R. Schulze heeft van deze hulpmiddelen gebruik
gemaakt, en karakteristieke expressies en filmgedeelten gepubliceerd.
Over de mimische bewegingen spreekt Hans
Gross in zijn "Kriminalpsychologie" uitvoerig.
Hij beschrijft, wat iemand doet, die verontwaardigd is, die zich verwondert, woedend is,
enz. Het ligt voor de hand, dat Gross, die aan
rechters van instructie wenken geeft, bij dit
onderwerp lang stil staat. Hij wijst er bijvoorbeeld
op, dat iemand, die diep nadenkt, niet alleen
voor zich uitstaart, maar ook de wenkbrauwen
fronst. Wanneer nu een beschuldigde, die waarschijnlijk een verhaal verzonnen heeft, wordt
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denken, of het wel werkelijk zoo was, dan kan
aan het voorhoofd worden gezien of hij werkelijk
nadenkt, dan wel of hij simuleert te denken.
Een ander geval. Het is mogelijk, dat iemand,
aan wie een voorstel wordt gedaan, uit beleefdheid niet direct weigert. Hij kan door woorden
belangstelling veinzen, maar een neerslaan der
oogen kan dan verraden, dat hij er inderdaad
niets van moet hebben. En het tegengestelde kan
zich ook voordoen. Hij kan zich sterk voor een
plan interesseeren, maar het practisch en diplomatisch achten te doen, alsof hij onverschillig is.
Een wijd openen der oogen is dan vaak het symptoom van den werkdijken bewustzijnstoestand.
Kortom, in vele gevallen liegt het gelaat niet,
waar woorden de gedachten verbergen.
De mimische bewegingen worden aangevuld
door de pantomimiek. Ook het gelaat kan in zijne
uitdrukking liegen, en dan zijn dikwijls de handen
nog eerlijk. Aan onze handen denken wij minder
dan aan ons gelaat, en daarom zijn zij in haar
bewegingen een vrij betrouwbaar symptoom.
Wanneer een in 't nauw gebrachte beklaagde
nog strijdt met woorden en door gelaatsuitdrukking, dan geven de handen dikwijls reeds aan,
dat hij het opgeeft. Ook over de uitdrukkingsbeweging van den voet weet Hans Gross nog
heel wat te vertellen. Bij mannen heeft de voet
veel van ZlJn uitdrukkingsvermogen ver-

-57-

!oren door de zware schoenen. Bij vrouwen staat
de zaak gunstiger. In de eerste plaats is de voet
bewegelijkergebleven door de lichtere schoenen,
en in de tweede plaats maakt het lichtere schoeisel ook, dat de observatie minder bemoeilijkt is.
Toorn uit zich door het drukken van den voetzool
tegen den grond. Bij verlegenheid gaat de voetzool iets naar binnen, terwijl de punt een cirkelboogje beschrijft. Ongeduld uit zich door het
afwisselend plaatsen van hiel en punt op den
grond. Bij toorn en agressieven gemoedstoestand
gaan de punten naar boven, zoodat men op den
hak staat.
Eene andere uitdrukkingsbeweging heeft men
gezien in het schrijven. Het mooie van deze
beweging is dat zij zich uit den aard der zaak
zelve registreert. Men behoeft niet te letten op
eene vluchtige beweging ; want deze is op papier
vastgelegd en kan daardoor in gedachte lat.er
gereconstrueerd worden. Vooral wanneer men
het schrift met een vergrootglas bekijkt, kan men
zich tot in finesses rekenschap geven van de
wijze, waarop de lijnen zijn ontstaan. De graphologie, de kunst of wetenschap om uit het
schrift iemands karakter op te maken, is in de
19e eeuw ontstaan. Als pioniers moeten worden
vermeld de Abbé Miebon en Crépieux Jamin.
Dat het karakter zich tot op zekere hoogte zal
uiten in het schrift is meer dan plausibel. Wij
spreken van een net en een slordig, een eenvoudig
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en een gemaniëreerd schrift, en het zal als symptoom voor het karaktervan den schrijver altijd wel
even veel waard zijn als zijne kleeding. De
graphologen gaan echter veel verder ; zij zien
graag in het schrift een algemeen symptoom,
dat ons in staat stelt eene vrij wel volledige karakterbeschrijving te geven. Wat ik over de graphologie heb gelezen, heeft me niet zeer bevredigd.
De meeste werken zijn van dilettanten op het
gebied der psychologie. Men schijnt geen voorstelling te hebben van de methoden, die zouden
moeten worden toegepast. Maar, wat niet is, kan
zich verwezenlijken. Ik heb geene gronden om te
oordeelen, dat het schrift geen geschikt uitdrukkingsverschijnsel is. De graphologie kan m. i.
wetenschap worden. Zelfs nu zijn er graphologen,
die - bij de beoordeding van een handschrift zooveel waarheid geven te midden van hun
"Dichtung", dat het frappeert. Op 't oogenblik
is het echter meer eene kunst dan eene '-':etenschap.
Maar gesteld, dat de graphologie eens wetenschap zal zijn, dan moeten wij hare beteekenis
toch niet overschatten. Waarom is de graphologie
in het oog van den grapholoog zoo mooi~ Omdat
het karakter zich onbewust in het schrift geeft.
Wel nu, als de graphologie ooit wetenschap zal
zijn, dan zal daaraan wel een einde komen. Ik
stel me voor, dat er dan een corps van leeraren
zal ontstaan, die ons een schrift leeren, waarin
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onbewuste schrijven zal plaats maken voor een
bewust zich rekenschap geven van zijn schrift.
Dan zal ook het natuurlijke schrift gemaskeerd
zijn, evenals ons gelaat thans, wanneer wij ons
in gezelschap bevinden, niet meer pleegt te
uiten, wat ons innerlijk bezig houdt. Wanneer
de graphologie een vasten en in ruimen kring
erkenden vorm aanneemt, dan zal men zich bij
het schrijven abserveeren of - gemakkelijker men zal zich eene schrijfmachine aanschaffen, en
angstvallig zorg dragen, dat zijn handschrift niet
in circulatie komt.
Zelfs met het oog op de toekomst zal de practische beteekenis derhalve niet te hoog moeten
worden geschat. Wat de theoretische beteekenis
betreft, de mogelijkheid is niet buiten gesloten,
dat de graphologie eens wetenschap zal worden.
Er zijn menschen, die - meer of minder intuïtief - op grond van het schrift eene vrij juiste
diagnose stellen. Wanneer aldus de intuïtie
succes heeft, dan is het plausibel, dat wetenschappelijke analyse tot resultaten leidt. Evenals
de intuïtieve menschenkennis in het algemeen
eene waarborg is voor de mogelijkheid van eene
wetenschappelijke charakterologie, zoo is de intuïtieve karakterbeoordeeling op grond van het
schrift eenc waarborg voor de graphologie als
wetenschap.
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Belangrijker dan het gebaJ.r en de mimiek is
in onze samenleving de taal als middel om uitdrukking te geven aan ons bewustzijnsleven. De
taal is het groote middel van gemeenschap voor
den mensch. Terwijl de physiognomiek en de
mimiek zelden een bewust uitdrukkingsmiddel
zijn, en het schrift als zoodanig het in het geheel niet is, valt de taal voor ons zoozeer samen
met hare symptomatologische beteekenis, dat
voor vele menschen de taal iets psychisch is.
Toch kennen wij ook door de taal slechts indirect
het bewustzijnsleven van anderen. Dat wordt ons
duidelijk, zoodra wij denken aan eene vreemde
taal, die wij niet kennen. Ook hier is het de
analogie-redeneering, die ons toegang verleent
tot het bewustzijn van den medemensch.
Ook de psycholoog maakt van geen uitdrukkingsmiddel meer gebruik dan van de taJl. Maar
de taal heeft een groot bezwaar als zoodanig.
Zij is afhankelijk van den wil van den mensch.
Voor zoover het waar is, dat de woorden er zijn
om de gedachten en gevoelens te verbergen, heeft
de psycholoog niets aan de taal. Integendeel, zij
is eene foutenbron. Wanneer wij van de taal
gebruik maken, moeten wij practisch zeker zijn,
dat aan twee voorwaarden is voldaan. De persoon,
die voorwerp van onderzoek is, moet eerlijk zijn.
Wanneer de proefpersoon belang bij oneerlijkheid kan hebben, zal de psycholoog naar andere
symptomen uitzien. Dit belang is echter bij
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zoo goed als nooit aanwezig. In de tweede plaats,
- en van de verwezenlijking van deze conditie
is men meestal veel minder overtuigd - de
proefpersoon moet betrouwbaar zijn, hetgeen
beteekent, dat hij zich bij de introspectie niet
moet vergissen, en zich zelf dus niet onbewust
moet bedriegen.
Omdat de betrouwbaarheid van de zelfwaarneming dikwijls nog al te wenschen overlaat, verkiest de psycholoog uitdrukkingsbewegingen, die
zooveel mogelijk van den wil onafhankelijk zijn.
De physiognomiek en mimiek zijn daarom vaak
beter dan de taal. Het spreken is bijna altijd een
bewuste handeling, en automatische handelingen
en reflexen zijn door de meerdere ondubbelzinnigheid te verkiezen. Wanneer iemand bloost,
zullen wij meer overtuigd zijn van zijn schaamtegevoel of verlegenheid, dan wanneer hij door
woorden uiting geeft aan den gemoedstoestand.
Ongelukkig voor den psycholoog zijn er bij
den mensch bijna geen uitdrukkingsverschijnselen, die geheel onafhankelijk zijn van den wil.
Het blozen kan men afleeren, waardoor een
symptoom verdwijnt. Ook schijnt het, dat
sommige menschen kunnen blozen, als zij het
willen. Het vcrschijnsel moet worden opgewekt
door het inhouden van den adem. Reflexen
kunnen gemodificeerd worden, en dit is met het
oog op de psychologische diagnose te betreuren.
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dan woorden, die geheel van den wil afhankelijk
zijn.
Ook afgezien van genoemde bezwaren is de
taal als uitdrukkingsmiddel voor gevoelens niet het
ideaal. Ik spreek nu over woorden als uitdrukkingsmiddel en laat buiten beschouwing reflexen
en automatische handelingen, die zich in klank
uiten, in een schreeuw, eene zucht, een kreet
van bewondering of verwondering. Sterke affecten laten op het moment, dat wij ze belevenzooals boven reeds is uiteengezet - geen plaats
voor introspectie, en het gevolg hiervan is, dat
adaequate woorden ook ontbreken. -Vrouwen
zijn meer emotioneel dan mannen, en men zou
met het oog daarop meer dichteressen dan
dichters verwachten, vooral in het genre der
lyrische poëzie. Deze verwachting wordt niet
bewaarheid, en men zoekt de verklaring wel
hierin, dat de affecttoestanden van de vrouw,
meer dan bij den man, te sterk zijn om zich te
uiten in den aesthetischen vorm van het gedicht.
Daar komt nog bij, dat de beschaafde mensch
grootendeels verleerd heeft om uiting te geven
aan zijne gevoelens. Wij uiten gevoelens gewoonlijk niet, en daardoor is - als woorden bij gelegenheid eene vereischte zijn - de uiting vaak
onnatuurlijk, immers voor die gelegenheid gewild. Ebbinghaus wijst er op, dat slechts weinig
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menschen goed spreken, als het aankomt op het
uitdrukking geven aan hun gevoel. Zelfs
menschen, die zakelijke uiteenzettingen zeer
goed onder woorden brengen, en die gewoon zijn
om in het openbaar te spreken. Zij hebben echter
verleerd om spontaan uiting te geven aan hun
gevoel.
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HOOFDSTUK IV.
ADEMHALING, POLS, EN DE PSYCHO-GALVANISCHE
REFLEX. NATUURLIJKE EN KUNSTMATIGE
SYMPTOMEN.

Wij hebben ons rekenschap gegeven van de
gewone uitdrukkingsverschijnselen met hare
groote practische beteekenis in het dagelijksch
leven. Thans zullen wij stil staan bij enkele
symptomen, waarvan op het psychologisch laboratorium wordt gebruik gemaakt.
Door de zoogenaamde pneumagraaf kan de
ademhaling worden geregistreerd. Eene bekende
pneumagraaf is van Marey. Zij wordt aangebracht op de borst of op den buik. Het beste is
twee toestellen aan te brengen, zoowel op de
borst als op den buik. Wij zullen ons bepalen tot
de beschrijving van het principe van het toestel,
en dat is eenvoudig. Een bal van caoutchouc,
door een gordel op de borst gedrukt, is in
wezen eene pneumograaf. In dezen bal moet dan
verder eene opening zijn, waarin het uiteinde
van eene lange caoutchouc buis luchtdicht
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de borst, bij het inademen derhalve, worden samengeknepen, zoodat lucht wordt uitgestooten.
Bij het uitademen herneemt de bal zijne oorspronkelijke gestalte en zuigt weer lucht op. Wanneer
wij ons het andere uiteinde van de caoutchouc-

Fig. TI.

Marey'sche tambour.

buis als afgebonden denken, dan is dus in die
buis telkens eene luchtverdichting en eene
luchtverdunning. Dat uiteinde is echter niet afgebonden, maar luchtdicht verbonden met een
registreerapparaat, den zoogenaamden Mareyschen tambeur, waardoor men zich van die
luchtverdichting en verdunning nauwkeurig rekenschap kan geven. De Marey'sche tambour
is in wezen een metalen doosje, waarvan het
V. U. B.-
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deksel gevormd wordt door een caoutchouc
membraan. Bij luchtverdunning wordt dit membraan naar binnen getrokken, bij verdichting
welft het naar buiten. Bij het inademen zal het
zich dus welven, bij het uitademen naar binnen
staan. De beweging van dit membraan wordt
nu overgebracht op een kleinen hefboom, waarvan het vrije uiteinde schrijft op een beroeten
trommel, die draait, en aldus verkrijgt men de
ademhalingscurve (fig. III, c, d; IV, a).
Deze curven hebben symptomatologische
waarde voor den emotioneelen- en ook voor den
opmerkzaamheidstoestand van den proefpersoon.
De proefopstelling is betrekkelijk eenvoudig,
maar eene goede analyse van de curven vereischt
veel routine. Ook is het symptoom niet onafhankelijk van den _wil van den proefpersoon :
wij kunnen onze ademhaling immers willekeurig
wijzigen. Bij groote opmerkzaamheid "vervlakt" de ademhaling ; de hoogte van de curven
wordt geringer. Bij maximale opmerkzaamheid
staat de ademhaling zelfs een poosje stil, zoodat
eene rechte, horizontale lijn wordt geregistreerd.
Een proefpersoon, die wil simuleeren, kan door
willekeurige ademhaling in te voeren, het experiment bederven.
Emoties beïnvloeden de bloedcirculatie evenzeer als de ademhaling. En daar veranderingen
in de bloedcirculatie niet direct van onzen wil
afhankelijk zijn, is dit symptoom in zooverre
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betrouwbaarder. Indirect echter kunnen wij op
de bloedcirculatie invloed uitoefene~ door de
ademhaling, door bijvoorbeeld den adem in te
houden. M aar de meeste proefpersonen weten

Fig. III.

Proefopstelling voor pneumographisch- en
en sphygm ographisch onderzoek.
a sphygmograJf, tevens plethysmograaf, die d oor middel van een verband (b) stevig in de palm van d e hand
beves tigd wordt; c pneumograJf; d M arey'sche
tambeurs; e chronomete r van Jaquet.

dit niet, en de onderzoeker pleegt het onderzoek
der bloedcirculatie te doen samengaan met het
registreeren der ademhaling, zoodat hij zich
rekenschap kan geven.
Van de uitdrukkingsverschijnselen van pols en
ademhaling geeft Wundt het volgende schema:
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De bloedcirculatie wordt door desphygmograaf
en de plethysmograaf geregistreerd. De sphygmograaf in haar eenvoudigsten vorm - zooals zij
door Professor W iersmagewoonlijkwordtgebruikt
- is een langwerpige caoutchouc bal, die in de
palm van de tot vuist gebalde hand door een verband stevig bevestigd wordt. Aan den bal.zit, evenals bij de pneumograaf, eene slang, die eindigt in
den Marey'schen tambour (fig. III). D e polsslag
met zijne bijverschijnselen kan aldus worden geregistreerd (fig. IV, b ).

a
b

c

Fig. IV. a curve pneumograaf; b polscurve; c tijdlijn,
waarin ,'. seconden zijn aangegeven.

Door de plethysmograaf geeft men zich daarnaast r ekenschap van veranderingen in het volume van het lichaamsdeel, van arm en hand. In
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princiep is de plethysmograaf eene buis, aan den
eenen kant gesloten, aan den anderen kant van
eene inrichting voorzien, die de hand, welke in
de buis wordt gebracht, luchtdicht kan insluiten.
De buis wordt verder aangevuld met water.
Volumeverandering van de hand brengt drukverandering binnen de buis te weeg, welke
door middel van eene slang op den Marey'schen
tambour wordt overgebracht. Het plethysmografisch onderzoek is o. a. van beteekenis voor de
interpretatie van de polscurve.
Eene derde methode, waardoor wij ons rekenschap kunnen geven van de emotie, brengt ons
het psychogalvanisch reflexphenomeen. Het
menschelijk lichaam produceert een electrischen
stroom, die nauw met het vasomotorisch systeem, met vaatverwijding en vaatvernauwing
zal samenhangen. Dit is de zoogenaamde endogene stroom. Van dezen is te onderscheiden een
exogene stroom, dien men verkrijgt, wanneer
men in de eene hand een koper- of zinkstaafje
neemt, in de andere eene koolstaaL Tusschen
deze electroden is een potentiaal verschil, dat
grootendeels gevolg zal zijn van de inwerkingder
hand op het metaaL Er zijn gronden om aan te
nemen, dat de stroom een gevolg is van scheikundige werking van het zweet op de metalen
electrode. Empirisch is gebleken, dat ook deze
exogene stroom in zijne variaties afhankelijk is
van psychische verschijnselen.
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Persoonlijk heb ik tot nu alleen van den
exogenen gebruik gemaakt, en dezen zal ik nader
beschrijven. Deze stroom is door middel van een
galvanometer, die niet eens buitengewoon gevoelig behoeft te zijn, te meten. De sterkte van
dien stroom, die afhankelijk is van allerlei factoren, interesseert ons niet, maar wel de variaties,
die in den stroom ontstaan. Bij emotie en bij opmerkzaamheid van den proefpersoon neemt de
sterkte van den stroom toe. Sterkere emotie uit
zich in een sterkeren stroom :quantitatief onderzoek is aldus mogelijk. De spiegelgalvanometer
stelt ons in staat om cle stroomvariaties te zien
door middel van een geprojecteerd lichtvlekje,
dat in een horizontaal vlak beweegt. Laat men
nu in een verticaal vlak eene film bewegen, dan
wordt de lichtvlek gefotografeerd als eene lijn
en hare bewegingen als afwijkingen van de
rechte lijn. Dan krijgen wij de curve (fig. V, a).
Door den psychogalvanischen reflex kunnen
wij ons op objectieve wijze rekenschap geven van
het bestaan van tamelijk zwakke emoties. Het
invoeren van een lichtprikkel, van een zwak geluid, enz., is voldoende om den proefpersoon te
doen reageeren. Ook woorden hebben hun gevoelskarakter. Tegenover sommige woorden zullen wij onverschillig zijn, maar in het algemeen
heeft de beteekenis van een woord ook haar
emotioneelen kant. Om den psychogalvanischen
reflex te zien werken, is het - naar gebleken
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die voor den proefpersoon pijnlijk moesten zijn,
en daarbij een grooten uitslag van den galvanometer geconstateerd. Bij eene dame vond hij,
dat deze onverschillig was voor alle woorden,
maar . op een eigennaam en het prikkelwoord
"Militär" reageerde zij heftig.
Woorden ontleenen hunne beteekenis aan de
voorstelling, die met den woordklank geassociëerd is, en het is daardoor begrijpelijk,
dat de proefpersoon dikwijls reageert zonder
dat een prikkel van buiten op hem inwerkt.
Zijn eigen spontane gedachtengang kan de
reactie opwekken. Wil men zich dus van de
gevoelswaarde van zintuigelijke prikkels of
woorden rekenschap geven, dan moet de proefpersoon kalm zijn en zijne aandacht niet coneentreeren : hij moet zoogenaamd aan niets denken.
Ook reageert de proefpersoon niet onmiddellijk.
Er is een zoogenaamde "Latenzzeit", die variëert
van 2 tot 14 seconden.
Van het psychegalvanisch phenomeen, dat
mede afhankelijk is van physiologische factoren,
die ten deele nog onbekend zijn, moet met omzichtigheid gebruik worden gemaakt. Het geeft
een symptoom, waarvan men gebruik make in
verband met andere symptomen. Van vele
symptomen geldt, wat Wundt zegt van den psy-
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om zijn raad hier in het bijzonder te herhalen :
"sind doch diese Symptome im besten Falie
Hinweise, nicht im allergeringsten~ jemals
Beweise für Existenz der Gefühle".
Uit het voorafgaande is reeds duidelijk, dat
deze onderzoekingen bijzondere zorg vereischen.
Ik wil er nog op wijzen, dat elke verandering in
het contact van hand en electrode stroomverandering meebrengt. Men zorge er dus zooveel mogelijk voor, dat de proefpersoon hierin
geene verandering kan aanbrengen. Wiersma
plaatst de electrode in de palm van de hand,
die wordt dicht geknepen en daarna door een
stevig verband omwonden. Inniger contact en
contact over een grooter oppervlak is daardoor
echter nog niet geheel buiten gesloten. Daarom
wordt met de electrode de boven beschreven
sphygmograaf in de hand aangebracht. Verandering in de positie der hand uit zich nu in de
polscurve, en de proefleider weet dan dat
de psychogalvanische uitwijking onbetrouwbaar is.
Het psychogalvanisch phenomeen is niet geheel van onzen wil onafhankelijk. Door willekeurig gedachten op te wekken van emotioneelen
aard kan de proefpersoon het onmogelijk maken
de werkiEg na te gaan van de prikkels, die gedurende het experiment worden ingevoerd. Maar
dit laat ik verder buiten beschouwing. Niet op

-73-

het feit, dat de uiting van de eene emotie door
de uitdrukkingsverschijnselen van eene andere
emotie kan worden opgeheven, wil ik wijzen,
maar op het zoogenaamde "inhouden" der
emotie. Wanneer wij ons in een affecttoestand
"inhouden", dan beteekent dit, dat door wilsbesluit de uitdrukkingsverschijnselen voor een
I
d

b

a

c
Fig. V. a psychogalvanische curve; b pols; c tijdlijn,
waarin de seconden zijn aangegeven; d merklijn voor het
registreeren van prikkels en uitdrukkingsverschijnselen.
Bij e kreeg de proefpersoon de opdracht te vermenigvuldigen. Bij f is de opdracht volvoerd. Men ziet, dat de lijn
a nu naar het aanvankelijke niveau terugkeert.

groot deel achterwege blijven. Door een onderzoek van Abramowsky is gebleken, dat dit inhouden zich ook uitstrekt tot den psychogalvanischen
reflex : wanneer men eene onverschillige geesteshouding aanneemt ten aanzien van den komenden
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verlaging van den psychogalvanischen reflex
- de sterkte van den wil te meten.

Dit dan aangaande de symptomen, die ik
natuurlijke symptomen zou willen noemen. De
pols, de ademhaling, het psychogalvanisch phenomeen geven wel geen algemeen bekende symptomen, die ons leiden in het practisch leven, maar
het zijn toch natuurlijke symptomen. Tegenover
de natuurlijke symptomen kunnen wij de kunstmatige plaatsen. De taal is in zeker opzicht reeds
een kunstmatig symptoom. Tusschen de gewaarwording "geel" en het woord "geel" bestaat
eene willekeurige associatie, die bij menschen
van eene andere nationaliteit niet gelegd is. Enkele
primitieve klanken kunnen een natuurlijk symptoom zijn, evenals lachen of weenen. Eene taal beteekent eene groote groep van kunstmatige
symptomen.
Onder kunstmatig symptoom versta ik eene
uitdrukkingsbeweging, die langs associatieven
weg in het individu, dusontoget:etisch, verbonden
is met het bewustzijnsverschijnsel in kwestie.
Kunstmatige symptomen worden -- ook afgescheiden van de taal - in de psychologie veel
gebruikt. Wanneer de proefleider den duur van
een nabeeld bij een proefpersoon wil constateeren, dan is de prodinrichting zoodanig, dat
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loopen. Zoodra het nabeeld er is, gaat dus de
chronoscoop, en het is gewenscht, dat oogenblikkelijk als het nabeeld verdwenen is, de
chronoscoop tot stilstand wordt gebracht. Wanneer de proefpersoon door een woord te kennen
zou geven dat het nabeeld verdwenen was en
de proefleider dan den chronoscoop tot stilstand
bracht, zou de aangewezen tijd te lang zijn. De
proefpersoon krijgt d;oarom den knop van een
stroomverbreker in de hand, waarmee hij een
electrischen stroom verbreekt, als het nabeeld
verdwenen is. Het verbrehn van den stroom
doet den chronometer oogenblikkelijk stil staan.
De taal als communicatiemiddel en de tusschenkomst van den proefleider is uitgeschakeld. Een
kunstmatig symptoom voor het verdwijnen van
het nabeeld (een druk op den knop) is ingevoerd,
juist omdat men een symptoom wenscht, dat
direct ·,verkt op den chronometer.
In dit eenvoudig geval is het misschien wat
gewrongen om te spreken van een kunstmatig
symptoom. Toch is het dit in princiep. Een bepaald psychisch verschijnsel krijgt eene nieuwe
uitdrukkingsbeweging. Gewenscht is ook, dat
deze uitclrukkingsbeweging even zeker en even
snel intreedt als een natuurlijk symptoom. Door
oefening en gewoontevorming wordt dan het
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nieuwe uitdrukkingsverschijnsel geconsolideerd,
en onder deze omstandigheden is het woord
"kunstmatig symptoom" geheel op zijne plaats.
De techniek van het experiment kan dus het
invoeren van kunstmatige symptomen meebrengen. Toch is hunne beteekenis, zooals de
volgende illustratie zal aantoonen, niet altijd
gelegen in het overkomen van louter technische
moeilijkheden. Bij eene proefreeks, die ik niet
nader uiteen zal zetten, bleek, dat vrouwen
kleuren, en ook cijfers, sneller konden benoemen
dan de mannelijke proefpersonen. Vanwaar die
kortere reactietijd bij de dames? De kleuren
waren altijd dezelfde : rood, groen, grijs en
blauw, in steeds wisselende volgorde. In den
meer ontwikkelden zin voor kleuren, dien men
aan het vrouwelijk geslacht toekent, kon dus
bezwaarlijk de oorzaak gelegen zijn. Bovendien,
in die richting behoefden wij niet te zien naar
eene oplossing van het probleem; want bij het
benoemen van cijfers, de cijfers 1, 2, 3 en 4,
steeds in wisselende opeenvolging, deed zich
precies hetzelfde voor. Het benoemen veronderstelt herkenning, het onderbrengen onder een
algemeen begrip, een elementair denkproces
derhalve. Zouden wij nu moeten aannemen, dat
de vrouwelijke proefpersonen sneller dachten
dan de mannen ? Eene andere veronderstelling
lag meer voor de hand. Het verschil zou kunnen
liggen, niet in het denken, maar in het uitdruk-
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band tusschen gedachte en woord. De hypothese
kon worden getoetst door de taal als uitdrukkingsverschijnsel te vervangen door een ander
symptoom. De proefpersoon kreeg in beide handen een knop. Beweging van de rechterhand
naar voren werd associatief verbonden met
"rood" bijvoorbeeld, naar achteren met "groen" ;
beweging van de linkerhand naar voren met
"grijs", naar achteren met "blauw". Door oefening werden deze kunstmatige uitdrukkingsbewegingen gemechaniseerd. Bij dit procédé
bleken de reactietijden bij mannen en vrouwen
gelijk te zijn, zoodat het zeer waarschijnlijk is,
dat de aanvankelijke verschillen gevolgzijn vanhet
meer ontwikkelde spraakcentrum van de vrouwen.
In de dierenpsychologie heeft het kunstmatig
symptoom eene zeer groote beteekenis. Door het
ontbreken van de taal moet hier in eene lacune
worden voorzien. De onderzoekingen van Pawlow
geven ons geschikt demonstratiemateriaaL
Neemt een hond kleuren waar? Zoo ja, onderscheidt hij nauwkeuriger dan de mensch? Of
onderscheidt hij minder nauwkeurig? Hoe is
dit eenvoudig probleem op te lossen? De
Russische physioloog Pawlow heeft met honden
geëxperimenteerd, en het onderzoek op de
volgende wijze ingesteld. Hij heeft gebruik
gemaakt van de speekselafscheiding van den
hond, eene secretie, die niet alleen aanwezig is
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bij de voedselopname, maar die aan het kauwen
voorafgaat. Wanneer een hond voedsel verwacht, wordt het speeksel reeds afgescheiden.
Het speeksel is een natuurlijk symptoom voor
den gezonden eetlust van den hond , en door eene
soort van dressuur werd dit symptoom nu tevens
uitdrukkingsverschi jnsel voor bepa;1ld e lichtgewaarwordingen.

Fig. VI. H ond van Pa wlow, volgens leckenin g
ClJpJrède.

v~n

Pawlow opereerde een hond op zoodanige
wijze, dat eene speekselklier buiten de wang
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bek, maar werd door een aan den kop bevestigd
fleschje opgenomen. Ook kon het door eene
buis naar een samengesteld registreet;-apparaat
vloeien. De hond werd geplaatst in een donker
vertrek en op een geschikte wijze vastgebonden.
Voor den kop van den hond was een luik aangebracht, waardoor de etensbak kon worden
geschoven.
Pawlow liet nu in het donker vertrek licht
vallen, even vóór dat de etensbak aan den hond
werd gepresenteerd. Den eersten keer gebeurde
natuurlijk niets. Maar nadat dit vaak herhaald
was, nadat verscheidene keeren licht was vooraf
gegaan aan het bevredigen van den eetlust, wist
de hond, dat het licht de inleiding was tot zijn
diner, en de verwachting van voedsel openbaarde
zich in de speekselafscheiding.
Als deze associatie goed gelegd is, zoodat
speekselafscheiding een symptoom is geworden
voor het waarnemen van licht, kan men verder
gaan. Dan voert men bijvoorbeeld in plaats van
het gewone licht rood licht in. Voor den hond is
licht licht, en hij reageert met zijn speeksel. Maar
dezen keer blijft het voedsel achterwege. En zoo
gaat het eene poos door. Gewoon licht gaat
vooraf aan het geven van voedsel ; rood licht
is een prikkel zonder meer. Als de hond dit ten
slotte doorziet, dan bemerkt de experimentator,
dat de speekselafscheiding geringer is bij het
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invoeren van het roode licht, en dan weet hij,
dat de hond rood licht en gewoon licht kan
onderscheiden.
Op deze wijze kan men doorgaan. Men kan
een hond aldus in de gelegenheid stellen om
onderscheid te maken tusschen wit en blauw,
wit en groen, enz., en om uiting te geven aan
zijn onderscheidingsvermogen.
Bij een dergelijk onderzoek moet men er
bijzondere zorg voor dragen, dat het symptoom,
in casu de reactie van de speekselklier, zich niet
associatief verb111dt met iets bijkomstigs. Voor
een hond met zijn ontwikkeld reukorgaan en
scherp gehoor is de onderlinge verhouding der
prikkels eene geheel andere dan voor den mensch.
Een geluid, dat zoo zwak is, dat wij het niet of
nauwelijks opmerken, kan voor den hond een
prikkel zijn, die zijne aandacht meer trekt dan de
volgens ons oordeel veel sterkere prikkel, die
wij bij het experiment invoeren. Bij de proeven
van Pawlow heeft dit zich ook gerealiseerd. Het
roode en het witte licht werden door twee verschillende stroomsluiters ingevoerd. Door een
gelukkig toeval bleek, dat de hond niet reageerde
op het licht, maar op het overhalen van den
stroomsluiter, dat gepaard ging met een zeer
zwak geluid, hetwelk aan den proefleider was
ontgaan. De hond onderscheidde dus de stroomsluiters, reageerde met zijn speeksel op geluid,
en het ingevoerde licht was voor hem waar-
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schijnlijk eene bijkomstige "quantité négligeable".
De geheele proefreeks moest worden overgedaan.
Natuurlijk moet er ook voor worden gezorgd,
dat de intensiteit van het gekleurde en het witte
licht gelijk is. Het zou immers zeer goed mogelijk
zijn, dat de hond - gesteld hij is kleurenblind zeer kleine verschillen in sterkte van licht zou
kunnen opmerken. Dan zou de ongeoefende
experimentator denken, dat hij reageerde op
kleur, terwijl alleen helderheidsverschil werd
opgemerkt.
Wanneer men het onderscheidingsvermogen
voor kleur bij vogels of kleine dieren wil nagaan,
dan kan men gebruik maken van een gekleurden
voederbak, die geplaatst wordt te midden van
een aantal andere. Men bedekt dus den eenen
voederbak met een stuk gekleurd karton, de
andere met grijs karton, en doet alleen voedsel
in den bak met het gekleurde karton. Wanneer
nu, na eenigen tijd de dieren linea recta naar den
gekleurden bak loopen, en de nutteloaze inspectie
der andere hebben opgegeven, is het duidelijk,
dat zij dien eenen bak onderscheiden op grond
van de kleur. Voorzorgen, die moeten worden
genomen, bestaan hierin, dat men de bakken
steeds onderling van plaats moet verwisselen, en
dat zij geen andere verschillen moeten vertoonen
dan in kleur alleen. De dieren moeten het voedsel
natuurlijk niet kunnen zien, en wanneer men
kan veronderstellen, dat de dieren het voedsel
v. u. B.-xvu.
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ruiken, dan moeten alle bakken met voedsel voorzien zijn, maar zóó, dat de dieren het voedsel
slechts in den eenen bak kunnen bereiken.
Wanneer het experiment in zooverre gelukt is,
dat de dieren zich onmiddellijk, zonder zoeken,
begeven naar den gekleurden bak, dan kan men
nog de proef op de som nemen door het gekleurde
papier te vervangen door een grijs papier van
dezelfde helderheid. Reageeren de dieren dan
niet, dan is daardoor aangetoond, dat de onderscheiding niet plaats had op grond van lichtintensiteit.
Bij kleine kinderen zou men het onderzoek
op analoge wijze kunnen instellen, maar het is voor zoover ik weet- nog niet gedaan. Wanneer
het kir:d op school komt, staat het in het onderscheiden van kleuren niet zoo heel ver van de
volwassenen af. De ontwikkeling heeft plaats in
de eerste levensjaren. Het kunnen noemen van
de kleuren verwezenlijkt zich later dan het kennen
van de kleuren. Vroeger nam men aan, dat het
kind op 3 à 4 jarigen leeftijd zich de kennis der
kleuren zou eigen maken, en daarmee dan
misschien op 1 ~·~ jarigen leeftijd zou beginnen.
Tegenwoordig weet men, dat kleurgevoeligheid
er reeds is in de 6e maand. Door gebruik te
maken van de zoogenaamde "Greifmethode"
heeft men dat ontdekt. Men plaatst voor het
kind twee voorwerpen, die in elk opzicht overeenstemmen, behalve in kleur, en ziet toe, of het
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der voorwerpen toont. Die voorkeur kan - bij
het nemen van de noodige voorzorgen - in
niets anders gegrond zijn dan in kleurverschil.
Voor dit soort van experiment schijnt het kind
eigenlijk alleen geschikt van de 5e tot de Se
maand. Later vergenoegt het zich niet met het
uitvoeren van grijpbewegingen : het wil voorwerpen banteeren en spelen. Dan is de reactie
zoo gecompliceerd geworden en afhankelijk van
tal van factoren, dat de kleurreactie in de bewegingen niet meer aan den dag treedt. Hier
is ook duidelijk, waarom vele onderzoekers gemeend hebben, dat het kind veellater op kleuren
reageert. Zij hebben den geschikten observatietijd laten voorbij gaan, en dan valt er geruimen
tijd in dit verband niets meer op te merken :
het kind interesseert zich voor andere dingen
dan voor kleuren.
Wil men het onderzoek naar kleuronderscheiding verder uitstrekken, dan zit er niets
anders op dan de belangstelling kunstmatig op
te wekken. Men zou dit m. i. geschikt kunnen
doen door ook weer eene associatie te leggen
tusschen eene bepaalde kleur-nuance en voedsel.
Laat men eene lekkernij, bonbons, in gekleurd
papier verpakken, en deze mengen onder voorwerpjes van gelijk gewicht, gelijken vorm en
aanvoeling, maar van andere kleur. Op eene dergelijke wijze zou men zich rekenschap kunnen
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bij het kind gedurende de periode, die zich uitstrekt van de Se maand tot den tijd, dat taal en
begrip voldoende ontwikkeld zijn om bijvoorbeeld de ,.Deckungsmethode" toe te passen.
Uitdrukkingsverschijnselen uit niets scheppen,
is onmogelijk, maar men kan natuurlijke reacties
en reflexen omvormen tot symptomen. Uit het
voorafgaande is duidelijk, dat dit in de psychologie dikwijls gebeurt. Kunstmatige symptomen
worden gevormd, en natuurlijke symptomen
worden ontdekt.
De symptomen vormen geene afgeslotene
groep van verschijnselen. De toekomst kan ons
nieuwe brengen. De symptomatologische waarde,
die de psychogalvanische reflex voor de psychologie heeft, is eerst in 1890 ontdekt.
Op grond van hetvoorafgaande zou de meening
gevestigd kunnen worden, dat deze symptomen,
waarvan men zich slechts op het laboratorium
rekenschap kan geven, meer belangrijk zijn voor
geleerden dan voor de praktijk van het leven.
Laat ik er daarom aan toe voegen, dat men
tegenwoordig, juist met het oog op de praktijk,
ijverig naar symptomen zoekt, die men gemakkelijk en snel kan observeeren, en die betrekking hebben op psychische functies, die
groote maatschappelijke beteekenis hebben.Moeizarm: onderzoekingen zijn ingesteld om na te

gaan, waaraan men den geestelijken vermoeidheicistoestand het beste kan kennen. Het is gebleken, dat de psychische vermoeidheid het eerst
en het zwaarst de opmerkzaamheid treft, en
verschillende methoden, die bij de behandeling
van de opmerkzaamheid ter sprake zullen komen,
leiden tot gegevens, die symptomatologische
waarde hebben voor den psychischen vermo<:idheidstoestand.
Ik wil hier alleen vermelden, dat Griesbach
heeft gevonden, dat bij vermoeidheid de "Raumschwelle" vergroot is. Het bestaan van eene
"Raumschwelle" beteekent, dat twee drukgewaarwordingen als twee worden opgemerkt, wanneer
er een zekere afstand is tusschen de drukpunten.
Wanneer men de huid van de hand- bij het gewricht bijvoorbeeld, aan den bovenkant - aanraakt met een passer, waarvan de punten 1 / ~ c.m.
van elkaar verwijderd zijn, dan zullen de meeste
menschen slechts ééne punt waarnemen. De
passer, dien men bij het onderzoek gebruikt,
heet aesthesiometer, een instrument, waarvan
er verschillende soorten bestaan (fig. VII).
De "Raumschwelle" is verder op verschillende
plaatsen van het lichaam zeer verschillend. De
tong en de vingertoppen vertoonen eene zeer
kleine "Raumschwelle" van 1 à 2 m.m. ; de rug
daarentegen heeft eene "Raumschwelle" van 6 à 7
c.m. Verder zijn er individuede verschillen :
voor den een zal de "Raumschwelle" bij den pols
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voor een ander 11/" c.m. bedragen.
Onderzoekingen van Griesbach nu hebben uitgewezen, dat de "Raumschwelle" grooter was,
wanneer de proefpersoon vermoeid is. In de
vergelijking van de "Raumschwelle" vóór en na
den arbeid is dus een symptoom gegeven voor

Fig. VII.

Aesth esiometer van

Ebbingh~us.

den vermoeidheidstoestand. Tegen deze methode
van Griesbach is veel critiek uitgebracht. De
onbillijke beoordeding laten wij hier buiten
beschouwing. Waar is, dat het symptoom niet
geheel ondubbelzinnig is. En dit is begrijpelijk ;
want Griesbach's onderzoek zal meer onmiddellijk betrekking hebben op den opmerkzaamheicistoestand dan op dien van de vermoeidheid. De
graad der opmerkzaamheid is, bij overigens ge-
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gelijke omstandigheden il Daarom bevestigen
onderzoekers, die veel resultaten tot gemiddelden
hebben verwerkt, de waarde van de methode van
Griesbach, terwijl een minder uitgebreid onderzoek minder gunstig uitvalt. De methode van
Griesbach kan falen, wanneer het de kwestie is
om zich rekenschap te geven van den vermoeidheicistoestand van den een of anderen persoon.
Door de vermoeidheid toch zou de opmerkzaamheid van den proefpersoon wel op een lager
peil zijn, maar door eene andere toevallige omstandigheid, door de bijzondere belangstelling
van den proefpersoon in het onderzoek bijvoorbeeld, kan dit gecompenseerd zijn. Dan is de
"Raumschwelle" dus niet vergroot. Wanneer men
echter een groot aantal individuen onderzoekt
om vast te stellen, of scholieren op den Zaterdag
meer vermoeid ûjn dan in het begin van de week,
of een lesuur wiskunde meer vermoeit dan een
uur natuurkunde, dan is de vergrooting van de
"Raumschwelle" een bruikbaar symptoom voor
vermoeidheid.
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HOOFDSTUK V.
DE MAAT IN DE PSYCHOLOGIE. DE PSYCHOPHYSICA
EN DE WET VAN WEBER. DE EENHEID VAN MAAT.

In het psychologisch laboratorium wordt veel
gemeten ; veel wordt in cijfers vastgelegd. Meten
veronderstelt het begrip der quantiteit. En nu
is het voor sommigen dubieus of de categorie der
quantiteit kan worden toegepast op bewustzijnsverschijnselen. Verschil tusschen bewustzijnsverschijnselen zou dan altijd zijn verschil in
qualiteit. Bergson heeft deze meening met nadruk
verdedigd.
Ik wil op deze kwestie niet diep ingaan. Wanneer men twee bewustzijnsverschijnselen in haar
geheel neemt, twee pijngewaarwordingen bijvoorbeeld, met alles, wat er aan vast zit, op de
bepaalde tijdsmomenten, waarin zij beleefd
worden, dan wil ik niet ontkennen, dat er qualitatieve verschillen zullen zijn. Maar dit is de
kwestie niet. Moet worden ontkend, dat er
ook eene quantitatieve zijde aan de verschijnselen
is, dit is de vraag, waar het om gaat. Ik geloof
het niet. In het dagelijksch leven spreken wij van
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meer en minder pijn, van eene heftige en minder
sterke emotie, van helderder en minder helder
licht. Eene heftige pijn gaat allicht gepaard met
reacties, die bij eene lichte pijngewaarwording
ontbreken. De toestand van het bewustzijn is
daardoor bij heftige pijn anders. Wanneer wij
letten op het geheele bewustzijn, dan is er qualitatief verschil. De beoordeelingen, die wij in
het dagelijksch leven aantreffen, toonen echter
aan, dat de qualitatieve impressie de quantitatieve niet verdringt.
Voorzoover ik zie, leidt philosophie noch
psychologie tot inzichten, waardoor deze populaire quantitatieve opvatting zou worden weerlegd.
Op grond van zelfwaarneming kunnen wij
echter niet zeggen : hoeveel meer, hoeveel
sterker. De introspectieve methode stelt ons niet
in staat om te meten. Van twee verlichte vlakjes
kunnen wij het eene als helderder beoordeden
dan het andere. Wij kunnen er nog aan toevoegen :"veel helderder" of "een weinig lichter",
·maar op de vra.1g : "hoeveel helderder; twee,
drie keer zoo helder~", moeten wij het antwoord
schuldig blijven.
In de psychologie worden physische en physiologische verschijnselen gemeten ; de verkregen
getallen hebben slechts indirect betrekking op de
bewustzijnsverschijnselen ; het meten is ten
aanzien van het bewustzijn steeds indirect. De
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experimenteerende psycholoog, die weet, op
welke wijze hij aan zijne cijfers komt, zal-de
getallen niet zonder meer overdragen op het bewustzijn. Wanneer hij bij het opmerkzaamheidsonderzoek aan den eenen proefpersoon het getal
2 toekent, aan een anderen 4, dan zal hij niet
oordeelen, dat de laatste precies 2 maal zooveel
opmerkzaamheid heeft als de eerste. Maar wel
zal hij oordeelen, dat de laatste meer opmerkzaamheid heeft, en dat, wanneer hij aan een
derden proefpersoon het getal 3 moet geven,
deze in verband met de opmerkzaamheid ecne
positie inneemt tusschen de beide anderen. Voor
menschen, die de psychologie alleen uit een
boekje kennen, heeft het zin om te wijzen op het
indirecte van het meten en op de reserve, die
met het oog hierop moet worden in acht genomen.
Met het oog op hen echter, die deze quantitatieve
bepaling geen meten wenschen te noemen, heeft
het zin om de aandacht er op te vestigen, dat ook
in de physica het indirecte meten eene groote
plaats inneemt. Temperatuur en electriciteit
worden indirect gemeten.
Het quantitatieve onderzoek in de psychologie
heeft derhalve direct betrekking op physische en
physiologische realiteiten. Deze kunnen wij nu
nader bepalen door aldus te preciseeren : gemeten wordt de prikkel, of een uitdrukkingsverschijnsel, of de tijd van het proces.
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1. Het meten door middel van den prikkel
komt zeer veel voor. Beter dan eene abstracte beschrijving dezer methode zullen een paar concrete
gevallen duidelijk maken, hoe men te werk gaat.
Laat het vaststellen van de gevoeligheid voor
lichtgewaarwordingen doel van het onderzoek
zijn. Men vraagt nu niets anders van den proefpersoon, die in een donker vertrek zit, dan om
recht voor zich uit te kijken, goed op te letten,
en een teeken te geven, zoodra hij eene zwakke
lichtgewaarwording beleeft. De proefleider projecteert nu op de plek, waarnaar de proefpersoon
kijkt, een zeer zwak licht, zoo zwak, dat het niet
kan worden opgemerkt. Dat licht doet hij in
sterkte zeer geleidelijk toenemen. Van de intensiteit van het ingevoerde licht kan hij zich steeds
rekenschap geven, zóó, dat door een getal de
sterkte van het licht op ondubbelzinnige wijze
kan worden bepaald. De physische prikkel varieert dus langzaam, en physische meetmethoden
stellen ons in staat om de sterkte van den prikkel
op elk willekeurig moment te kennen. Wanneer
de proefpersoon het licht opmerkt, wordt het
getal genoteerd, waardoor de sterkte van den
prikkel bepaald is.
Nu geeft men, nadat het licht nog een weinig
versterkt is, den proefpersoon de opdracht om
een teeken te geven, wanneer hij het licht niet
meer ziet. Men gaat het licht geleidelijk verzwakken en noteert het cijfer, dat de lichtintensi-
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geeft, niets meer te zien. Dat tweede getal is
gewoonlijk lager dan het eerste, hetgeen beteekent, dat men in dit tweede geval in den regel
met wat minder licht kan volstaan.
Men heeft aldus één keer de zoogenaamde
"Reizschwelle" (gewaarwordingsminimum of
drempelwaarde is het Nederlandsche woord)
van beneden af vastgesteld en één keer van boven
af. Dit procédé herhaalt men nu nog eenige
keeren ; men telt alle cijfers op, neemt het gemiddelde, en de "Reizschwelle" van den proefpersoon in kwestie is door een getal bepaald.
Wanneer men een groot aantal personen op
deze wijze heeft onderzocht, dan beschikt men
over een getal, dat de gemiddelde gevoeligheid
voor licht van den mensch aangeeft. Dan kan
men aangeven of iemand meer of minder lichtgevoelig is, en het cijfer van zijne drempelwaarde
als normaal of abnormaal beoordeelen.
Het onderscheidingsminimum is eene bijzondere drempelwaarde, die voor de practijk grootere
beteekenis heeft. Ook hier meet men weer
physische prikkels, terwijl de proefpersoon moet
reageeren met "meer", "minder" of "gelijk".
Bij het vaststellen van de gewone "Reizschwelle"
behoeft hij er eenvoudig op te letten of het verschijnsel er is, of er niet is. Nu echter moet hij
twee verschijnselen vergelijken en ten opzichte
van elkaar beoordeden als sterker of minder
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eenen prikkel (A) houdt men constant, de andere
(B) wordt gevariëerd. De proefpersoon krijgt
dus twee gewaarwordingen. Gewaarw01;ding a
blijft steeds aan zich zelf gelijk. Gewaarwording
b verandert, en de proefpersoon moet zeggen,
wanneer b sterker is dan a, wanneer gelijk,
wanneer zwakker.- Het vermogen om kleuren,
tonen, kortom, gelijksoortige gewaarwordingen te
kunnen onderscheiden, wordt aldus onderzocht.
Het onderzoek naar het onderscheidingsvermogen voor kleur-intensiteit wordt op de volgende wijze ingesteld (fig. VIII). Eene kleurgewaarwording rood (a) wordt opgewekt door eene
draaiende schijf (A), waarvan het oppervlak beplakt is met grijs papier, waarop een sector van
180° van rood papier is aangebracht.
Bij voldoende rotatie van de schijf ontstaat
de waarneming van een homogeen rood vlak,
wat wij de gewaarwording a hebben genoemd.
De proefpersoon ziet de schijf eerst, wanneer
deze in snelle rotatie is, zoodat hij zich geen
rekenschap kan geven van de sectoren. Naast
deze draaiende schijf wordt eene andere roteerende schijf vertoond (B), die ook eene gewaarwording van rood opwekt, maar hier is de
inrichting zoodanig, dat de roode sector grooter
en kleiner kan worden gemaakt. Men begint
de proef met - laat ik zeggen - 11 0" rood op
schijf B. De gewaarwording b, die bij rotatie
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Fig. VIII. Kleurschijven op motore n. De vaplaats bare grijze sector
op statief B geeft gelegenheid de kleur-intensiteit te variëeren.
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van B ontstaat, wordt nu met a vergeleken.
De proefpersoon zal oordeelen, dat b minder rood
is. De roode sector van schijf B wordt nu grooter
gemaakt (120°, 130°, 140°1 enz.), totdat de gewaarwordingen a en b als gelijk worden beoordeeld. Het zal dan blijken, dat de roode sector
van schijf B kleiner is dan 180°, kleiner dan de
sector van A. Nu herhaalt men de proef, terwijl
men thans op schijf B een sector rood van 260°
aanbrengt, en dezen sector verkleint, totdat voor
den proefpersoon gewaarwording b weer gelijk
aan a is. Het zal dan blijken, dat de roode sector
van B grooter is dan 180°.
Het onderscheidingsminimum wordt nu bepaald door het verschil in graden tusschen rooden
sector A en rooden sector B. Voor eene nauwkeurige bepaling neme men uit den aard der
zaak het gemiddelde van een aantal observaties.
Dat is dan de eerste methode van meten : de
expressie is voor alle proefpersonen dezelfde
(ja, neen, meer, minder, gelijk) ; de tijd is meestal
quantité négligeable ; men zorge er in 't algemeen voor, dat het onderzoek zooveel mogelijk
in het zelfde tempo verloopt. De prikkel is
variabel.
2. Eene andere mèthode van meten bestaat
hierin, dat de prikkel steeds dezelfde is, dat de
tijd, voorzoover deze niet indifferent is, ook
dezelfde is, terwijl de variatie gelegen is in

96de expressie, 111 het uitdrukkingsverschijnsel.
Wanneer men van den psychogalvanischen
reflex gebruikt maakt bij het onderzoek, zal men
dikwijls voor alle proefpersonen denzelfden
prikkel nemen : een rood licht van dezelfde
qualiteit en intensiteit, hetzelfde electrische
belletje, enz. Het eenige verschil is vcrschil in de
curve, waarmee de vcrschillende proefpersonen
op denzelfden prikkel reageeren. Door de grootte
van de galvanometer-afwijking, van het uitdrukkingsverschijnsel te meten, geeft de experimentator zich rekenschap van de sterkte van
het affectieve leven.
3. De derde methode is gelegen in het meten
van den tijd. De prikkel is steeds dezelfde. Van
alle proefpersonen wordt dezelfde uitdrukkingsbeweging gevraagd ; alleen de tijd is de variabele
factor. De eenvoudigste toepassing dezer methode
vinden wij bij de gewone reactie-proeven, waardoor men zich rekenschap geeft van de snelheid
van reageeren op een prikkeL De proefpersoon
krijgt de opdracht om dadelijk, als hij het geluid
van eene electrische bel hoort, een "handle" over
te halen. Bij het klinken van de bel loopt door
eene speciale inrichting de chronometer oogenblikkelijk. Door het overhalen van het handvatsel verbreekt de proefpersoon een electrischen
stroom, waardoor de chronometer stil staat ;
de reactietijd is aldus gegeven. Bij dit onderzoek
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is het vaststellen van den tijd doel op zich zelf.
Toch is bij geringe modificatie van deze proeven
de tijd reeds symptoom voor iets anders. Wanneer men den proefpersoon zoowel op licht als op
geluid laat reageeren, dan kan onder zekere
omstandigheden worden vastgesteld, op grond
van tijdsverschillen, of hij meer visueel dan wel
auditief is. De een reageert meer en sneller op
gezichtsindrukken, een ander op geluid, en dat
kan door tijdsverschillen worden nagegaan.
Een ander voorbeeld. De opmerkzaamheid
kan men onderzoeken door op een karton de
letters van het a b c willekeurig verspreid aan
te brengen. De proefpersoon moet ze nu in de
volgorde van het a b c aanwijzen. Verschillen
in den tijd, waarin dit geschiedt, geven eene
maat voor den zoogenaamden omvang der opmerkzaamheid.
Bij de analyse van het denken maakt men dikwijls van deze derde methode gebruik. Men stelt
dan eenvoudige vragen, waarop geen der proefpersonen het antwoord schuldig zal blijven. De
prikkel en de reactie op den prikkel zijn dan gelijk. De individuede verschillen uiten zich alleen
in den tijd.
Deze drie meetmethoden zijn in de practijk
niet altijd te isoleeren. Het onderzoek volgens
den Bourdon-test bijvoorbeeld valt zoowel onder
2 als onder 3. Bij dit onderzoek maakt men
v. u. B.-xvn.

7
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gebruik van een blad papier, waarvan fig. IX
eene verkleinde reproductie geeft.
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D e proefpersoon krijgt de opdracht de puntcomplexen van 4 stippen verticaal door te
schrappen, die van 5 horizontaal. H et is eene
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hoeveel tijd de proefpersoon een twaalftal regels,
dat is 300 puntcomplexen, kan beoordeelen. De
proefpersoon pleegt echter ook fouten te maken,
zoodat ook de prestatie, het uitdrukkingsverschijnsel, kunnen wij zeggen, varieert.
Wanneer nu de tijdsduur telkens omgekeerd
evenredig was met de volmaaktheid der prestatie,
dan was er geen moeilijkheid, dan werd het beste
werk ook in den kortsten tijd geleverd, en men
zou voor de maat kunnen nemen, wat men wilde,
Of de symptoomverschillen Of de verschillende
tijden. Het verloop van het onderzoek is echter
zelden zoo gunstig. Onder de proefpersonen zal
er allicht een blijken te zijn, die goed werk heeft
geleverd in een langen tijd, en een ander, die
omgekeerd zijne taak spoedig heeft volbracht,
maar met veel vergissingen. Dan hebben wij de
complicatie. Men probeert wel onder deze omstandigheden symptoomverschillen op de eene
of andere wijze te redtteeeren tot tijdsverschillen,
maar dit sluit willekeur in. Men doe dus liever
eene keus uit de beide mogelijkheden. Soms is
het gewenscht om de fouten als criterium te nemen ; in ·den regel zal het beter zijn om op den
tijd te letten.
Wanneer men eene groep van personen wil
onderzoeken, om deze ten opzichte van elkaar
te bepalen, dan passe men den Bourdon-test aan
aan hunne mentaliteit, zóó, dat het aantal fouten
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in ieder geval zeer gering zal zijn. Wij hebben hierboven' den door Wiersma gemodificeerden Bourdon-test gegeven ; er zijn andere, en de opdracht
kan moeilijker of gemakkelijker zijn. Wanneer
men het gevraagde werk zoodanig afpast, dat
eene fout uitzondering is, dan is het bezwaar
practisch opgeheven, dan kan men de sub 3°
beschreven methode doorvoeren.

De onder 1" beschreven methode staat in eng
verband met een onderdeel der psychologie,
dat zich meer kenmerkt door ernst van wetenschappelijk streven dan door veelheid van resultaten : de zoogenaamde psychophysica. De
psychophysica vraagt naar de quantitatieve betrekking tusschen prikkel en opgemerkte gewaarwording. De vraag is zeer belangrijk.. Neemt de
intensiteit van de gewaarwording toe, recht
evenredig met den prikkel, dien men laat aangroeien ? En indien de verhouding meer gecompliceerd is, is zij dan in eene formule vast te leggen? Het is duidelijk, dat de vraag ten nauwste
samenhangt met die naar rigoristisch quantitatief onderzoek in de psychologie.
Met zekerheid is te zeggen, dat de gewaarwording in hare quantitatieve variaties de
physische niet op den voet volgt. Wanneer men
een kogel laat vallen van 1,00 meter hoogte en
dadelijk daarna van eene hoogte van 1,Ofi bij voor-
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beeld, dan zal men geen verschil in de geluicisgewaarwordingen kunnen constateeren (f ig.X) .Eerst
wanneer men den kogel van eene hoogte van 1,20
à 1,30 laat vallen, zal de tweede gewaarwording
als sterker worden beleefd. Terwijl wij in de
physische wereld verschillen kunnen invoeren
zelfs van 1 m.m. of een onderdeel van een m.m.,
en daarbij willekeurig kunnen te werk gaan, zijn
wij ten aanzien van het psychisch leven gebonden.
Wanneer wij een geluid willen invoeren, sterker
dan dat van den kogel, die van eene hoogte van
1 meter valt, dan zal de kogel van eene hoogte
moeten vallen, die ongeveer 25 c.m. meer
bedraagt. Er is een onderscheidingsminimum
(Unterschiedsschwelle).
Het onderscheidingsminimum is niet absoluut : wij mogen op grond van het voorafgaande
niet zeggen, dat de "U nterschiedsschwelle" voor
geluid 25 c.m. bedraagt. Want wanneer de hoogte
2 meter bedraagt, dan zal het verschil ongeveer
50 c.m. moeten zijn, opdat de tweede gewaarwording als sterker zal worden beleefd. Het
onderscheidingsminimum is relatief ; voor ge%.
luid bedraagt het
Voor verschillende zintuigelijke gewaarwordingen zijn verschillende onderscheidingsminima gevonden. Voor licht bedraagt het ongeveer 1/ 100 •
Verder is gevonden, dat deze waarden voor zeer
sterke en zeer zwakke prikkels niet doorgaan.
Het getal ~ 1 voor geluid, 1/ 100 voor licht, geldt

-

102-

derhalve niet bij zeer sterke en zeer zwakke gewaarwordingen.

Fig. X.

Valphonometer volgens Wund t.
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De wet van Weber bevat:
a. het bestaan van een onderscheidingsminlmum,
b. de evenredigheid van deze "Unterschiedsschwelle" met het bedrag van de prikkels,
c. het voorkomen van afwijkingen.
Heymans verklaart de wet van Weber door
het verschijnsel der psychische remming. In
hoofdstuk II hebben wij ons er rekenschap van
gegeven, dat het bewustzijn eene eenheid is. De
voorstellingen in ons bewustzijn bestaan dan ook
niet onafhankelijk van elkander : zij beïnvloeden
elkaar wederzijds. Deze relatie wordt nader
gepreciseerd door te wijzen op het feit der
psychische remming : hoe meer eene voorstelling
in het bewustzijn domineert, hoe meer de
andere op den achtergrond geraken. De psychische remming doet zich in sterke mate gelden
in toestanden van preoccupatie, wanneer wij over
de straat kunnen gaan, zonder iets van het leven
rondom ons op te merken.
De psychische remming nu maakt het plausibel, dat het opmerken van verschil bij twee
sterke prikkels moeilijker is dan bij twee minder
sterke. Door de gewaarwordingen, welke twee
sterke prikkels opwekken, wordt het bewustzijn
meer geremd, en deze remming geldt natuurlijk
ook voor de verschilgewaarwording, waarom
het in deze gaat. Sterke prikkels zullen derhalve
onderling meer moeten verschillen dan zwakkere,
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zal de verschilgewaarwording door remmmg
niet verloren gaan.
Het bestaan zoowel van een onderscheidingsminimum als van een waarnemingsminimum is
door psychische remming te verklaren. Een
prikkel zal eene zekere intensiteit moeten hebben,
opdat de opgewekte gewaarwording weerstand
zal kunnen bieden aan de remmende werking
van andere gewaarwordingen, die er uit den
aard der zaak altijd in het bewustzijn aanwezig
zijn. Het bestaan van een waarnemingsminimum
is aldus verklaard. En het onderscheidingsminimum is eene soort van waarnemingsminimum.
De beide prikkels zullen een zeker intensiteitsverschil moeten hebben. Is het beneden eene
zekere grens, dan gaat het effect door remming
verloren. En aangezien de prikkels zelfgewaarwordingen opwekken, die remmen, zal de remming
mede afhankelijk zijn van de sterkte der prikkels.
Mede afhankelijk van de sterkte der prikkels.
De ervaring leert nu, dat de remmende invloed
van de prikkels gewoonlijk zoo groot is, dat de
reeds in het bewustzijn aanwezige remming in
verhouding tot dezen practisch wegvalt. Het onderscheidingsminimum blijkt dan recht evenredig te zijn met het bedrag van de prikkels (men
zie blz. 101: 1 meter-25 c.m., 2 meter-50 c.m.).
Zijn de prikkels echter zeer zwak, dan is de
verhouding anders. De steeds aanwezig zijnde
remmende factoren in het bewustzijn blijken nu
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geen "quantité négligeable". Het onderscheidingsminimum blijkt hooger te zijn en niet meer
evenredig met de sterkte der prikkels.
Bij zeer sterke prikkels, die ten slotte pijnlijk
worden, is de remmende factor zóó groot, dat
de condities voor eene correcte beoordeding niet
meer aanwezig zijn.
Dat de onderscheidingsminima voor de verschillende zintuigelijke gebieden zeer uiteen
loopen, is verder een feit,· dat wij zonder meer
moeten en kunnen aanvaarden. Geluid blijkt
veel meer te remmen dan licht, een resultaat,
dat overigens met ervaringen van het dagelijksch
leven overeenstemt.
Wij hebben onze uiteenzetting van de wet van
Weber ingeleid met de mededeeling, dat de
gewaarwording in hare quantitatieve variaties
den physischen prikkel niet op den voet volgt. Wij
kennen nu de oorzaak, gelegen in de psychische
remming. Wanneer wij de psychische remming
konden opheffen, dan zou op grond van het
voorafgaande verwacht mogen worden, dat de
sterkte der gewaarwording recht evenredig zou
zijn met die van den physischen prikkel. De
remming is echter niet op te heffen ; zij behoort
- om zoo te zeggen - tot de structuur van ons
bewustzijn. Onder deze omstandigheden komen
wij tot de volgende vraagstelling : Is de invloed
van de psychische remming van dien aard, dat
de verhoudingsgetallen van eene reeks van
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physische prikkels, die quantitatief vaneeren,
zeer weinig zeggen betreffende de onderlinge
intensiteitsrelatie der correspondeerende gewaarwordingen~ Deze pessimistische kijk op
zaken is niet gemotiveerd. Dat leeren verder
ook de onderzoekingen van Merkel. Drie gewaarwordingen werden ingevoerd, waarvan twee
onderling aanmerkelijk verschilden in intensiteit.
De derde gewaarwording werd nu zoo lang gevariëerd tot de proefpersoon oordeelde, dat zij
in sterkte juist tusschen de beide andere in
stond. Deze "methode van de gemiddelde schakeeringen" heeft tot het resultaat geleid, dat de
intensiteit van den prikkel, die de derde gewaarwording opwekte, wees in de richting van
het rekenkundig gemiddelde van die der beide
andere prikkels.

Eene maateenheid analoog aan den meter en
het kilogram is er tot heden in de psychologie
niet. Ieder onderzoeker neemt zijne eigene maat,
en tot eene maateenheid is men nog niet gekomen.
Deze lacune is niet zoo bezwaarlijk voor den
psycholoog, wanneer hij zoekt naar wettelijkheden en algemeenen samenhang. Hij pleegt
zijn materiaal zóó te bewerken, dat de maat uit
het eindresultaat is geëlimineerd. Wanneer hij
zich, op grond van proeven uitspreekt over de
verhouding van het verstand tot het geheugen,
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dan zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar de
methoden, waardoor verstand en geheugen onderzocht zijn. Maar de absolute cijfers zijn zoodanig afhankelijk van de toevallige proefopstelling, dat zij geen verdere beteekenis hebben.
Bij de beoordeding gaan wij na, of de proefinrichting goed is, of wij ons met de aangelegde
maat kunnen vereenigen, maar wij weten, dat
bij de proefinrichting zooveel indifferente toevalligheden, die de proefleider niet vermeldt
en, die hij natuurlijk constant houdt, influenceeren, dat de absolute getallen als zoodanig
niets zeggen. Op het verhoudingsgetal komt het
aan. Wanneer wij - om een voorbeeld te ontleenen aan de anthropometrie - getallen ontmoeten, die de verhouding weergeven van hoofdomvang en lichaamslengte, dan zullen wij wel
vragen naar de wijze, waarop de omvang van het
hoofd gemeten is, want dit is van gewicht, maar
het kan ons niet schelen of hoofd en lichaam gemeten zijn met een centimeterband, of met eene
maat, die de Engelsehen nog altijd voor zich
reserveeren, dan wel met behulp van een touwtje.
Zoo is het nu ook veelal in de psychologie.
leder psycholoog werkt aanvankelijk met getallen, die afhankelijk zijn van eene toei;allige
maat, die hij bij eene proefreeks invoert. Maar
in zijne resultaten vinden wij die maateenheden
niet meer.
Meer en meer blijkt echter, dat eenheid van
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maat toch gewenscht is. De psychologische problemen, die vroeger vooral aan de orde waren,
konden worden opgelost met behulp van een
paar proefpersonen. Met een proefpersoon van
goeden wil kan men op het terrein der zintuigelijke psychologie reeds waardevol werk leveren.
Maar men meene niet op die wijze de hoogere
psychische functies te kunnen analyseeren. Dan
heeft men vele proefpersonen noodig, zooals
nader zal blijken in het volgende hoofdstuk bij
bespreking van het correlatie-onderzoek. Een
10 à 20 proefpersonen geven dan materiaal, dat
hoogstens kan leiden tot resultaten, die eene provisorische beteekenis hebben. In verband met
het correlatie-onderzoek is de eisch van een
honderdtal proefpersonen in 't geheel niet buitensporig. De menschen, die zich gedurende een
half jaar wekelijks een paar uur beschikbaar
willen stellen voor een onderzoek, dat in den
regel voor den proefpersoon vervelend is, of
spoedig door de herhaling vervelend wordt,
zijn echter niet dicht gezaaid. Ook zouden de
bescheiden laboratoria, die aan het psychologisch onderzoek zijn gewijd, zooveel proefpersonen niet kunnen aanvaarden. Samenwerking
tusschen de laboratoria zou hier uitkomst zijn,
eene samenwerking van zoodanigen aard, dat
op verschillende plaatsen precies dezelfde experimenten zouden worden ingesteld, zoodat de
verkregen cijfers gezamenlijk zouden kunnen
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worden bewerkt. De conditie, m algemeenen
vorm geformuleerd, is eenheid van maat.
Ten slotte wordt eenheid van maat steeds meer
wenschelijk met het oog op de toepassing van de
psychologie. Voor den theoretischen psycholoog
zijn de proefpersonen middel om te komen tot
wettelijkheden en correlaties. Voor den praetischen psycholoog is de kennis van de theoretische
psychologie middel ; voor hem is kennis van den
proefpersoon doel. Hij zal willen beoordeelen,
of een achterlijk kind op school niet mee komt
door eene gebrekkige opmerkzaamheid of door
een minder goed intellect. De psychologie geeft
hem methoden aan van onderzoek. Gesteld nu,
dat hij bij het opmerkzaamheidsonderzoek komt
tot het cijfer 4, dan heeft voor hem het absolute
getal juist beteekenis. Hij zal alleen nog moeten
weten, of 4 normaal is of beneden het normale,
en vooral: of zijne maat precies dezelfde is als die,
welke door de onderzoekers is aangelegd, op wier
vergelijkingscijfers hij afgaat. De psychotechniek
in het algemeen, de. paedagogiek in het bijzonder,
heb ben belang bij eenheid van maat. Op het oogenblik is de toestand nog zoo, dat ieder psycholoog
zijne vergelijkingscijfers zelf moet verkrijgen,
zoodat hij te vergelijken is met een oogarts, die
- voor dat deze zich rekenschap zou kunnen
geven van de gezichtsscherpte van een patient eerst een onderzoek zou moeten instellen naar
de normale scherpte van zien. De oogarts heeft
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echter zijn karton met letters ; hij weet, welke
letter op een bepaalden afstand door een normaal oog moet worden onderscheiden. Wanneer
de psychologie meer dan tot nu het geval is
geweest, voeling houdt met het practisch leven,
en wanneer de maatschappij meer en meer
psychologische voorlichting zal vragen, aan zullen
proefinrichtingen worden vastgesteld, waaraan
een normatief karakter zal toegekend worden.
Er zijn hier zulke groote moeilijkheden, dat
er noodzakelijkerwijze desiderata zullen blijven.
Van de gewone physische prikkels, die men
op den proefpersoon laat inwerken, kan men
zich gelukkig goed rekenschap geven op grond
van de physische eenheid van maat. Een lichtprikkel kan men bepalen door een getal, dat in
elk land eene ondubbelzinnige beteekenis heeft.
Maar met de kleuren begint de moeilijkheid
reeds. Met de kleuren van het spectrum, door
prisma's verkregen, pleegt men in de psychologie
niet te werken ; de proefinrichting zou zeer
kostbaar zijn. Men pleegt gebruik te maken van
gekleurd glas en gekleurd papier. Tegenwoordig
is er nog geen standaard. Wanneer men dus bij
een aantal personen de kleurgevoeligheid nagaat, en deze in cijfers vastlegt, wanneer men
aldus het getal vindt van de kleurgevoeligheid
van den gemiddelden mensch, dan kan dit getal
geene norm zijn voor een anderen onderzoeker,
die allicht niet over precies hetzelfde papier
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beschikt. Wij hebben hier echter geene moeilijkheden van principiëelen aard ; met goeden wil
zou men de moeilijkheid kunnen overwinnen.
Moeilijkheden van principiëelen aard krijgt
men, als de prikkel gelegen is in het geschreven
of het gesproken woord. Van de meeste - laat
ik zeggen - Duitsche woorden kunnen wij den
zin in het Nederlandsch volkomen weergeven,
maar dan hebben wij allicht een woord van meer
of minder letters, een woord, dat er als woordbeeld anders uitziet. Dit visueele of akoustische
woordbeeld is dikwijls mede een factor van gewicht. Op grond van de verschillende talen is
het daarom uitgesloten om bij onderzoekingen,
die zich richten op de hoogere psychische functies, precies dezelfde proeven in te voeren. En
hiermede komt tevens de eenheid van den aangelegden maatstaf in het gedrang.
Op grond van de tegenwoordige internationale
verhoudingen zou het streven naar internationale
eenheid van psychologische maat eene ijdele
poging zijn. Met het oog op de psychotechniek
en paedagogiek, op adviesbureaux tot voorlichting bij de beroepskeuze, kortom, op de
psychodiagnostiek, is het zeer wenschelijk, dat
binnen niet te langen tijd in ons land proefinrichtingen en zoogenaamde "tests" genormaliseerd
worden. Voor de practische toepassing is eene
nationale eenheid van maat voldoende. Maar
deze moet er dan ook zijn, zoodra er - naar

-

112

m uitzicht is gesteld - allerwege door den
Staat, meer of min middellijk, beroepskantoren zullen worden opgericht, waar psychologische voorlichting zal worden gegeven. Dan
moeten deze adviesbureaux bij de beoordeding
van een candidaat, om zoo te zeggen, dezelfde
taal spreken ; hetgeen beteekent, dat de toegekende getallen voor ieder deskundige ondubbelzinnig bepaald moet zijn.
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HOOFDSTUK VI.
EXPERIMENT EN ENQUÊTE. VARIATIE EN
CORRELATIE.

In de empirische psychologie neemt het
experiment eene groote plaats in. Wanneer wij
letten op de omstandigheden, waaronder in de
psychologie gemeten wordt, dan is het duidelijk,
dat deze alleen zuiver verwezenlijkt kunnen
worden in het laboratorium door een bijzonder
arrangement van den proefleider. Physische
prikkels moeten in een getal worden uitgedrukt ;
zij moeten in sterkte toenemen en afnemen ;
zij moeten bij bestudeering van een symptoom
voor eene groep van menschen precies gelijk zijn.
Over dergelijke prikkels beschikt men niet,
wanneer men ze niet willens en wetens invoert.
Door over het meten in de psychologie te
spreken, bespreken wij tevens het experiment.
Wij zullen ons thans theoretisch rekenschap
geven van het psychologisch experiment en de
eischen, welke het vooronderstelt, formuleeren.
Waarnemen beteekent kennis nemen van wat
v. u. B.-xvn.
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-114de natuur ons gelieft te toonen ; experimenteeren
wil zeggen : vragen stellen aan de natuur. Bij
het experiment handelen wij, grijpen wij in. Als
wij bijvoorbeeld aan een klein kind, een kind
van eenige maanden, een voorwerp ontnemen
om te zien, hoe het reageert, of het zijne ontevredenheid uitdrukt over een gemis, of het kortom,
het voorwerp al dan niet mist, dan experimenteeren wij. Dit en niets anders is in eersten aanleg
experimenteeren.
Observatie op zich zelve leidt echter nog niet
tot betrouwbare resultaten, en hetzelfde geldt
voor observatie onder experimentede omstandigheden. Wij moeten nagaan aan welke voorwaarden voldaan zal moeten worden, opdat het
experiment zal voeren tot geoorloofde gevolgtrekking.
Laten wij hierbij uitgaan van het concrete geval van zoo even. Wij hebben aan een klein kind
een stuk speelgoed ontnomen, en een oogenblik
later - laten wij zeggen, 10 seconden later begint het te huilen. Wat kunnen wij nu met
zekerheid concludeeren ? Het is mogelijk, dat
het kind verdriet heeft over het gemis van het
voorwerp. Maar het is niet buiten gesloten, dat
het zich in die 10 seconden bijvoorbeeld aan
eene speld heeft gestoken. Zekerheid aangaande
de oorzaak hebben wij niet. In die 10 seconden
kunnen andere prikkels hebben ingewerkt, maar
aan den anderen kant is een intracentraal proces
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van een 10 seconden niets buitengewoons. De
reactie behoeft niet dadelijk op den prikkel te
volgen : wij zijn er allen wel eens getuige van
geweest, dat een kind zich als het ware eenigen
tijd bedenkt, of het al dan niet zal huilen, om dan
met volle overtuiging te beginnen.
Wij kunnen dus geen oordeel vellen. Het ontnomen voorwerp kan de oorzaak zijn, maar het
is ook mogelijk van niet.
Wat moeten wij doen om verder te komen?
Het antwoord ligt voor de hand : zorgen, dat
het kind zich niet kan steken aan eene speld,
of meer in het algemeen, storende factoren verwijderen. Deze eisch, gelegen in het elimineeren
van storende factoren, is dan ook fundamenteel.
Vele storende factoren kunnen wij echter niet
wegnemen. De kans op exogene kunnen wij bij
het experiment tot een minimum terug brengen,
maar de endogene factoren blijven. En hierin
is het groote verschil gelegen tusschen een
psychologisch en een physisch experiment. Wij
kunnen zorgen, dat het kind niet bloot staat aan
veranderde uitwendige omstandigheden - afgezien van dien eenen prikkel, dien wij juist invoeren - maar het kind kan plotseling honger
krijgen : eene pijnlijke orgaangewaarwording kan
zich voordoen. Kortom, verandering in bewustzijnsinhoud van het kind kan gevolg zijn van
vele oorzaken, en al die oorzaken kunnen wij niet
wegnemen. Bij ieder experiment, dat wij nemen,
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kan het huilen van het kind het gevolg zijn van
het gemiste voorwerp, maar het kan ook telkens
veroorzaakt worden door iets anders, nu eens
door honger, dan weer door de pijn van een doorbrekenden tand, enz.
Eene zelfde werking, in casu : het huilen van
het kind, kan veroorzaakt zijn door verschillende
factoren. Maar gesteld nu, dat telkens, wanneer
wij het voorwerp aan het kind ontnemen, dezelfde
reactie intreedt, dan wordt toch de kans, dat
telkens juist op dat zelfde moment eene andere
oorzaak aanwezig is, die ook huilen teweeg brengt,
verbazend klein. Wat ieder experiment op zich
zelf niet kan doen, dat kunnen vele proefnemingen. Deze methode, door John Stuart Mill
,.method of agreement" genoemd, is in de psychologie de aangewezene. Ééne proefneming leidt
principiëelniet tot een betrouwbaar resultaat ; aan
elk mogelijk resultaat moet eene reeks van proeven
voorafgaan. Wij hebben dan eene reeks van gevallen, waarin het verschijnsel zich voordoet. Telkens
gaat aan dit verschijnsel vooraf eene groep van
factoren, die elk voor zich of te zamen oorzaak
kunnen zijn van het verschijnsel. Die ±actoren
kennen wij niet, maar wij weten één ding, dat
telkens onder die factoren voorkwam de prikkel, dien wij invoerden. Behalve in het gelijke
gevolg stemmen alle gevallen van de reeks bovendien overeen in één voorafgaand verschijnsel :
den door ons ingevoerden prikkel. Vandaar de
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naam: methode van overeenstemming. Het ligt
nu voor de hand om in dien eenen, telkens aanwezigen factor de oorzaak te zien. De kans, dat
telkens eene andere oorzaak aanwezig zou zijn,
om ons experiment als het ware moedwillig in
de war te sturen, is klein en wordt kleiner,
naarmate wij onze reeks van proeven uitbreiden.
Toch blijft die kans theoretisch altijd ·bestaan.
Daarom leidt de methode van overeenstemming
tot een waarschijnlijkheidsoordeel, tot practische
zekerheid, niet tot theoretische in den absoluten
zin van het woord.
De eischen bij het psychologisch experiment
zijn derhalve, om te resumeeren, de volgende :
1. De storende omstandigheden moeten zooveel mogelijk worden verwijderd. Naarmate het
aantal der storende factoren grooter is, is bij
iedere proefneming de kans grooter, dat niet
de door ons ingevoerde prikkel, maar iets anders
de oorzaak is. De lengte der geheele proefreeks
is daardoor afhankelijk van het aantal der storende omstandigheden. Vele storende omstandigheden maken een zeer tijdroovend experiment
noodzakelijk.
2. Op grond van veranderingen in het lichaam
of in het bewustzijn, op grond derhalve van
endogene oorzaken van physiologischen of
psychischen aard, die wij niet kennen, kan het
verschijnsel, dat wij meenen op te wekken, op
andere wijze zijn ontstaan. In de physica zou
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men onder gunstige omstandigheden in principe met ééne proefneming kunnen volstaan ;
in de psychologie kunnen wij ons nooit bepalen
tot één experiment. Het moet altijd eene reeks zijn.
3. Onder de storende omstandigheden mag er
nooit eene zijn, die constant aanwezig is. Laten
wij veronderstellen, om nog even op ons voorbeeld terug te komen, dat het kind in kwestie
zoogenaamd éénkennig is.· De aanwezigheid op
zich zelve van den experimentator kan dan oorzaak zijn van eene onlustgewaarwording, die
zich uit in huilen. Het is duidelijk, dat van een
experimenteeren onder dergelijke omstandigheden geen sprake kan zijn.
Voor eene steeds aanwezige oorzaak, die voorbij
gezien wordt, kan de psycholoog zich nooit genoeg in acht nemen. Het is vaak een gelukkig
toeval, waardoor zij ontdekt wordt. Zooals wij
reeds zagen, reageerde de hond van Pawlow
aanvankelijk niet op den ingevoerden lichtprikkel, maar op het geluid van een stroomsluiter.
Het gelukkig toeval wilde, dat de stroomsluiter
eens werkte zonder het gewone lichtverschijnsel
op te wekken. Velen hebben telepathie als bestaande aangenomen onder omstandigheden,
waarin een zeer ontwikkeld spiergevoel of, meer
in 't algemeen, een zeer scherp waarnemingsvermogen, de oorzaak van het verschijnsel was.
De empirische psychologie is echter niet uit-
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sluitend eene experimentede wetenschap. Waardevolle resultaten zijn verkregen door de enquêtemethode. Deze resultaten zijn ten slotte afhankelijk van gegevens der intuïtieve menschenkennis, die op eene wijze, waarvan soms moeilijk
rekenschap kan worden afgelegd, op hun beurt
afhankelijk zijn van allerlei symptomen. Door de
enquête-methode heeft de psychologie met deze
op zich zelf vrij onbetrouwbare gegevens weten
te woekeren.
Bij het enquête-onderzoek wordt eene vragenlijst, die in casu betrekking heeft op de bewustzijnsverschijnselen, karaktereigenschappen, enz.,
gezonden aan een groot aantal personen. Wanneer het de bedoeling is, dat de persoon, tot wien
de lijst is gericht, zich aan de hand van de vragen
zal uitspreken over zijn eigen bewustzijn, dan
spreken wij van eene directe enquête.
De indirecte· enquête richt zich tot een tusschenpersoon, tot artsen of onderwijzers bijvoorbeeld. Bij eene indirecte enquête zijn de antwoorden het oordeel van iemand over een derden.
Verder kunnen de enquêtes worden onderscheiden .in algemeene en speciale. Bij de algemeene enquête wenscht men een zoo volledig
mogelijk beeld van den persoon in kwestie, eene
soort van psychographie ; door de speciale
enquête wil men nadere kennis verkrijgen in
verband met een bijzonder onderwerp : het
droomleven, de epilepsie, enz.
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In eerste instantie is de directe enquête te verkiezen. Het antwoord is dan toch onmiddellijk
afhankelijk van introspectie. Er zijn echter verschillende factoren, die veroorzaken, dat de
psycholoog veelal den weg der indirecte enquête
inslaat. Wanneer het onderzoek betrekking heeft
op kinderen, of op minder ontwikkelde menschen,
dan moet de directe enquête worden opgegeven,
reeds omdat de gestelde vragen niet begrepen
zouden worden.
De vragen van eene directe enquête zien er
formeel anders uit dan die van eene indirecte,
en daarom moet de psycholoog van te voren
weten, wat hij wil : eene directe of eene indirecte.
De vragen der directe enquête zullen in een
meer conereten vorm moeten worden gesteld,
en ook in een meer diplomatischen. Aan ijdelheid en zoogenaamde psychische schaamte moet
worden tegemoet gekomen, terwijl de foutieve
interpretatie, die gevolg is van idealiseering van
het eigen ik, zooveel mogelijk moet worden ondervangen.
Wat is nu eenedergelijke beantwoorde vragenlijst waard ?' Één lijst is evenveel waard als het
oordeel van een willekeurig iemand over zich
zelf, over een zijner kennissen. Er zullen fouten
in voorkomen. En wat van ééne lijst geldt, geldt
voor alle : in iedere lijst kunnen wij fouten verwachten.
De psycholoog krijgt echter de beschikking
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over zeer vele lijsten ; het enquête-onderzoek
dient veel materiaal te omvatten. En nu heffen
bij de bewerking de toevallige fouten elkaar op.
Evenals bij het meten van eene staaf in onderdeden van een millimeter altijd eene fout wordt
gemaakt, maar men door een honderdtal metingen een gemiddelde verkrijgt, waarin die fout
niet meer aanwezig is, zoo wordt ook bij het
enquête-onderzoek uit vele oordeden één oordeel
opgemaakt, waarbij toevallige observatiefouten
geëlimineerd zijn.
Systematische fouten kunnen natuurlijk aldus
niet onschadelijk worden gemaakt. Voor deze
fouten moet de psycholoog zich in acht nemen,
zoowel bij de redactie als bij de verzending der
vragenlijsten. Wanneer mannen oordeden zoowel
over mannen als over vrouwen, en wanneer men
op grond van dit materiaal eene psychologie der
geslachten wil geven, dan is het niet buitengesloten, dat er eene systematische fout gemaakt is.
Het is toch mogelijk, dat de mannen niet eene
algemeen menschelijke, maar eene specifieke,
mannelijke beoordeding hebben, waardoor neigingen van de vrouw worden miskend. Ook is
het mogelijk, dat de man in andere opzichten de
vrouw idealiseert. De systematische fout kan
hier worden voorkomen door zoowel mannen
als vrouwen zich te laten uitspreken over beide
geslachten.
De beteekenis van het enquête-onderzoek
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wordt door den niet-psycholoog nog vaak miskend. Men heeft dan een open oog voor de fouten,
die elke beantwoorde lijst kunnen aankleven,
en men begrijpt niet, hoe eene bewerking tot betrouwbare resultaten kan leiden. Met het oog
daarop is het geschikt op fouten te wijzen, welke
de enquête-methode kan buitensluiten en waartegen de intuïtieve menschenkennis zich zoo
goed als niet kan verdedigen.
1. Voorbarige generalisatie is eene fout, waaraan de mensch zich wel altijd zal schuldig maken.
Juist hier is de kloof tusschen het weten en het
kunnen zeer groot. Sedert Bacon er op wees,
dat men het menschelijk denken geen vleugels
behoeft aan te binden, maar het veeleer met lood
moet belasten, is het inzicht in het steeds dreigend gevaar der voorbarige generalisatie vrij
wel gemeen goed geworden. Wij kennen dus ons
gebrek. Maar toch gaat een ieder voort met zich
voorstellingen te vormen, die in haar algemeenheid niet overeenstemmen met den omvang der
ervaringen, waarop die voorstellingen betrekking
willen hebben. Wordt iemand - om een concreet geval te nemen - na een kort verblijf in
het buitenland gevraagd naar het karakter van
den Duitscher, van den Franschman, dan zal
hij meestal niet aarzelen om dit te geven. Denkt
hij aan de voorschriften der practische logica,
dan zal hij misschien zwijgen, maar dit neemt
niet weg, dat ook wanneer wij ons als theoreti-
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sche menschen niet willen uitspreken, omdat wij
weten, daartoe het recht niet te hebben, toch
diep in ons gemoed, waar de sympathieën en
antipathieën wonen, zich wel degelijk eene algemeene voorstelling heeft gevormd. "C'est plus
fort que nous". - Willen wij aan voorbarige
generalisatie ontkomen, dan moeten wij ons wel
wapenen met eene strenge methode. Bij het
enquête-onderzoek wordt eene algemeene voorstelling opgebouwd uit de ervaringen van velen,
zoodat het algemeen-geldend karakter dier voorstelling veel meer gerechtvaardigd is.
2. Eene tweede foutenbron, die het bedriegelijke der intuïtieve methode in een nog klaarder
licht zal plaatsen, is gelegen in het éénzijdige
karakter onzer ervaring. Een enkel voorbeeld
zal duidelijk maken, wat ik bedoel. Het is een
ieder wel eens overkomen, dat hij voor het eerst
iets ziet, dat toch reeds eerder, en waarschijnlijk
meer dan eens, een beeld op zijn netvlies moet
hebben geworpen. Wij merken eene verandering
op in de kamer van een vriend of kennis, dien
wij geregeld bezoeken: een schilderijtje is bijvoorbeeld weggenomen. Wij spreken over het
voorwerp, dat wij missen, en het blijkt ons, dat
het reeds gentimen tijd niet aanwezig was aan
den wand, die zich herhaaldelijk in ons gezichtsveld heeft bevonden. Dergelijke feiten leeren,
dat wij ons niet altijd bewust zijn van de prikkels, die op onze zintuigen inwerken. De zooge-
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naamde engte van bewustzijn veroorzaakt, dat
alle indrukken, die als het ware op ons aanstormen, niet kunnen worden opgenomen. Er heeft
selectie plaats : het eene wordt geassimileerd,
het andere niet. Het zijn onze opmerkzaamheid
en onze belangstelling, die bepalen, wat wordt
opgenomen, die dus ook indirect bepalen, wat
niet zal worden geassimileerd. En daar nu verder
de belangstelling bij de verschillende menschen
verschillend is gericht, ligt het voor de hand,
dat hun oordeel, dat toch betrekking heeft op
één en hetzelfde voorwerp, niet gelijk uitvalt.
De eenzijdigheid onzer belangstelling kan
zelfs zoover gaan, dat wij eigenlijk alleen opnemen, wat overeenstemt met onze veronderstellingen en onze wenschen. In die omstandigheden spreekt het gevelde oordeel zich dan ook
in den grond der zaak minder uit over het object,
waarop het betrekking wil hebben, dan over den
innerlijken toestand van hem, die oordeelt.
Wereldbeschouwing, de psychologie der geslachten en kinderpsychologie geven illustraties,
die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Hoe moeten wij bijvoorbeeld Rousseau's
uiting : "l'enfmt est né bon" begrijpen en verklaren ~ Me dunkt op de volgende wijze. Ieder
moreel mensch, die de zedelijke normen niet beschouwt als iets toevalligs en conventioneels,
heeft de neiging deze te zien als gegrondvest
in het wezen der dingen. Het kwade en slechte
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daarentegen beschouwt hij gaarne, zooals de geschiedenis van het menschelijk denken ons leert,
èf als schijn Of als een toevallig bijproduct.
Aldus ook Rousseau in zijne bijzondere termino.logie : de natuur is goed ; het is de cultuur, die
ons bedorven heeft. En nu behoeft het geen
nader betoog, dat iemand met een dergelijk
dogma als vooronderstelling maar al te gepredisponeerd is om in een wezen, dat den invloed
dier verderfelijke cultuur nog niet heeft ondergaan, eenzijdig het goede te zien.
Het bedenkelijke der intuïtieve methode,
waarbij aldus bepa~lde apperceptievormen influenceeren, springt in het oog. De enquêtemethode daarentegen kan de foutenbron der
eenzijdige opmerkzaamheid buitensluiten. Aan
vele personen is immers hun oordeel gevraagd.
De antwoorden van een ieder hebben natuurlijk
den invloed dier eenzijdige opmerkzaamheid
allicht ondergaan, maar er is volstrekt geene
reden om aan te nemen, dat de richting der
belangstelling bij allen dezelfde was. Wij kunnen
met recht verwachten, dat de gemaakte fouten
elkaar zullen opheffen.
3. Maar, zal men kunnen opmerken, is de
enquête daarvoor nu bepaald noodig? Wij sluiten ons toch niet af van den invloed, die uitgaat
van andere menschen ; wij spreken toch anderen
en toetsen ons oordeel aan het hunne. Verder
komen wij door lectuur in aanraking met de

-

126-

denkwijze van anderen. Het eenzijdige onzer
ervaring wordt aldus doorloopend gecorrigeerd
door de ervaring van onze medemenschen, die
wij toch ook laten gelden.
Dit argument is in zekeren zin juist - maar
ik kom tot eene derde foutenbron, welke de
Schotsche wijsgeer Hume bespreekt onder den
naam van "unphilosophical probability", onwetenschappelijke waarschijnlijkheid. Wat wij
hier onder verstaan, is ook al weer door een voorbeeld het best weer te geven. Wanneer wij ons
er van rekenschap geven, welke emotioneele
werking een betrekkelijk klein ongeval, dat op
straat voorvalt, en waarbij wij, overigens belangeloos, toeschouwer zijn, in onze psyche teweeg
brengt, en dan vervolgens letten op den geringen
invloed, die de lange reeks van ongelukken en
misdaden op ons uitoefent, welke wij iederen
dag in de courant onder "gemengd nieuws"
kunnen lezen, dan moeten wij wel erkennen,
dat het verschil in onze reactie op die beide
groepen van gebeurtenissen tamelijk irrationeel
is. En het gevolg van dit verschil is, dat een
ongeluk, dat wij hebben zien gebeuren, ons lang
bij blijft en nooit wordt vergeten, terwijl een
ongeluk, waarover wij gelezen hebben, of dat
ons is verteld, spoedig vergeten is. Op deze wijze
komen wij ook tot eene verkeerde kansberekening, die uit den aard der zaak zelden bewust
zal zijn, maar meestal onbewust en intuïtief.
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Wanneer een dronkaard een collega drinkebroer
aan delirium ziet sterven, dan zal dat op hem
een veel sterkeren indruk maken dan goed gedocumenteerde verhandelingen tegen het drankmisbruik ooit hebben gedaan. En dan zal hij
goede voornemens koesteren, omdat hij terecht
oordeelt, dat zijne kans op een dergelijk ongelukkig uiteinde groot is, wanneer hij zijn levensgewoonte niet verandert. Onlogisch is, dat hij
die kans vroeger, wanneer hij gewaarschuwd
werd, als quantité négligeable heeft genegeerd,
en onlogisch is het ook, dat hij na drie maanden
of een half jaar die kans opnieuw minder hoog
zal aanslaan. Vandaar de naam : onwetenschappelijke waarschijnlijkheid.
De toepassing ligt voor de hand. Ook wanneer
wij rekening houden met ervaringen van anderen,
dan kennen wij toch, bij intuïtieve en onbewuste
verwerking van het materiaal, aan die ervaringen
niet de plaats toe, die haar toekomt. Wat een
ander ons van zijne ervaringen meedeelt, wordt
niet op zoodanige wijze geassimileerd als eigen
ondervinding, en aan den invloed onzer eigen
beperkte, éénzijdige ervaring moet ten opzichte
van de eindconclusie een procentgetal worden
toegekend, dat in het geheel niet in overeenstemming is met de rechtvaardigheid.
De enquête-methode maakt zich aan deze
fout niet schuldig. Ook wanneer de psycholoog,
van wien het onderzoek uitgaat, zelf eene vragen-
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naast alle andere.
Wanneer wij oog hebben voor dergelijke
fouten, tegenover welke de intuïtieve methode
weerloos staat, en die het enquête-onderzoek bij
voldoende materiaal kan opheffen, dan zijn wij
van de waarde dier methode overtuigd, ook al
erkennen wij, dat de ingekomen vragenlijsten
wel beantwoord zijn op grond van vage en eenzijdige gegevens, die meer of minder correct zijn
geïnterpreteerd. Als de fouten maar niet van
systematischen aard zijn, dan krijgen wij aldus
in het ergste geval waardeloos materiaal, waarbij
alles genivelleerd wordt.
Bij eene mogelijke tegenwerping moeten wij
nog een oogenblik stil staan. Ook het enquêtemateriaal wordt door één persoon bewerkt, die
zich allicht met allerlei veronderstellingen en een
residu van eenzijdige ervaringen aan het werk
zal zetten. Zijn nu niet opnieuw subjectieve
factoren ingevoerd, die het eindresultaat zullen
beïnvloeden ;'! Het bewerken van het ruwe materiaal is toch iets anders dan mechanisch cijferen,
en zal nu het eindresultaat van de bewerking der
ingekomen antwoorden niet opnieuw mank gaan
aan fouten der individuede eenzijdigheid en beperktheid il
Hierop is te antwoorden:
primo : dat de psycholoog foutenbronnen, die
hij kent, bij eene bewuste, statistische be-
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buitensluiten. Het waren onze
~e, intuïtieve verwerkingen, die
• wij dupe werden van voorlisatie1 eenzijdige apperceptie
affectief geheugen. Over ons
hebben wij weinig macht ;
denken kunnen wij contrö-

1

'Jleegt niet alleen resultaten te
naar ook het geordend mate·erking is niet, zooals bij de
hode, onttrokken aan de con!ren.

,raderland van het enquêteHet eigenl1
md en Amerika. De Engelsche
onderzoek is E
ical Research" is door Ribot
"Society for I
" grande agence d'enquête
genoemd: "la
psychologique ex1~ .nte". De eerste enquête is
door Darwin ingesteld in 1867; zij had betrekking op het gemoedsleven bij primitieve volken.
Het was eene indirecte enquête, gezonden aan
zendelingen en reizigers. Van 36 personen heeft
hij antwoord gekregen. De naam van Francis
Galton moet worden vermeld in verband met
eene herediteitsenquête. In Amerika zag men ook
in ruimeren kring klaarblijkelijk de beteekenis
van het enquête-onderzoek in : Stanley Hall heeft
de beschikking gekregen over een enorm materiaal, dat betrekking heeft op de psyche van de
v, u. B.-xvn.
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jeugd. Dit materiaal is door hem niet voldoende
bewerkt : hij heeft er als het ware den room
afgeschept, en nader correlatie-onderzoek is
achterwege gebleven. Starbuck moet worden
genoemd in verband met het onderzoek der
religieuze bekeering.
Onder de landen, die voor den psycholoog
beteekenis hebben, komt Duitschland hier achter aan. Evenals de test-methode werd de enquête-methode daar aanvankelijk geminacht.
Men had ongelijk, hetgeen thans wordt erkend.
Over de Duitsche enquêtes valt derhalve niet
veel te zeggen. William Stern redt de situatie
door annexatie: .,wir rechnen auch die holländischen dazu". Aanleiding hiertoe bestaat, doordat de resultaten van Heymans' onderzoekingen
in Duitsche tijdschriften verschenen zijn. Professor Stern moet het ons echter niet ten kwade
duiden, dat wij het Nederlanderschap blijven
handhaven voor wat hij noemt een "einzig dastehendes Material".
Beymans en Wiersma hebben twee groote enquête-onderzoekingen ingesteld : de zoogenaamde herediteitsenquête en de puberteitsenquête.
Door de eerst genoemde werd beoogd inzicht
te verkrijgen in de psychische erfelijkheid. Daarvoor waren noodig psychographicën van famJilies. Aan alle Nederlandsche artsen werd in 1905
verzocht eene hun zeer goed bekende familie te
beschrijven aan de hand van eene lijst, die uit

-

131-

een 90tal vragen bestond. Ieder arts ontving
derhalve een stel vragenlijsten, één voor den
vader, één voor de moeder, en het benoodigd
aantal voor de kinderen. Ruim 400 medici hebben aan het verzoek voldaan. Aldus is een materiaal verkregen, dat betrekking heeft op 437
families, op 2415 personen. Op deze enquête
berust het herediteitsonderzoek van Beymans en
Wiersma, gepubliceerd in het "Zeitschrift für Psychologie", en eveneens het nadere onderzoek betreffende Beymans' karakterindeeling, in hetzelfde tijdschrift verschenen. Verder gaf deze
enquête ook het materiaal voor "Die Psychologie
der Frauen", door Beymans in 1910 gepubliceerd.
Ook de tweede enquête was eene indirecte,
gericht aan leeraren en leeraressen, en betrekking hebbende op de leerlingen van onze middelbare scholen. Beymans en Wiersma kwamen
daardoor in het bezit van 3860 meer of minder
volledige psychographieën, 2757 van jongens,
1103 van meisjes. Van dit in 1908 ingestelde onderzoek is ook gebruik gemaakt bij het samenstellen van "Die Psychologie der Frauen".
Een aanhangsel van dit werk geeft zoowel de
vragen van de schoolenquête als die der herediteitsenquête. Op de schoolenquête is verder gegrond het onderzoek van Beymans en Wiersma:
"Verschiedenheiten der Altersentwicklung bei
männlichen und weiblichen Mittelschülern",
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verschenen in het "Zeitschrift für angewandte
Psychologie", en de dissertatie van T. J. Hugo :
"Karaktertiepes van kinders en hulle behande-·
ling".

Van groote beteekenis in de tegenwoordige
psychologie is het correlatie-onderzoek, en ook
het variatie-onderzoek. Het eerste vooronderstelt
het laatste en daardoor moeten wij eerst ewn
stil staan bij het variatie-onderzoek.
Bij het variatie-onderzoek gaan wij één eigenschap na bij verschillende menschen, of ookwel b[j
één menschonder verschillende omstandigheden.
Laten wij onze aandacht richten op het meest
voorkomende geval, waarin één eigenschap bij
verschillende menschen wordt onderzocht. Wij
richten dan onze aandacht op de quantitatieve
verschillen, die de bepaalde eigenschap vertoont
bij de verschillende personen, en onderscheiden
aldus bijvoorbeeld graden van fantasie, enz. Door
eene methode van onderzoek derhalve, die eene
quantitatieve waardecring mogelijk maakt, rangschikken wij de prestaties der personen in kwestie
ten aanzien van één eigenschap, zoodat zij staan in
eene variatie-reeks : links bijv. de slechtste,
rechts de beste, en de andere volgens rangorde
tusschen de uitersten.
Indien wij willen nagaan, of een kind het gemiddelde intellectueele niveau van zijn leeftijd
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heeft bereikt, indien wij - bij eene mogelijke
afwijking - in staat wenschen te zijn om uitdrukking te geven aan de grootte dier afwijking,
dan moeten wij beschikken over eene schaal van
variatie. Alfred Binet, in samenwerking met Th.
Simon, heeft eene dergelijke schaal gevonden
voor het onderzoek naar het intellect van het
kind. De schaal is niet volmaakt, maar zij is
bruikbaar, en er wordt tegenwoordig inderdaad
veel gebruik van gemaakt. Binet heeft zijne resultaten, en ook zijne daaraan voorafgaande pogingen, gepubliceerd in zijn tijdschrift "L'Année
Psychologique" 1908, blz. 1 ; 1911, blz. 145). Het
voornaamste van de methode is weergegeven in
Binet's "Les idées rnadernes sur les enfants".
Onder den titel "La mesure du développement
de l'intelligence chez les jeunes enfants", hebben
Binet en Sirnon hunne methode ook doen verschijnen in het April-nummer van 1911 van
het "Bulletin de la société libre pour l'étude
psychologique de l'enfant".
Binet's publicaties hebben den stoot gegeven
tot vele soortgelijke onderzoekingen, die bijdragen zijn tot wat men in Duitschland noemt
"Begabungslehre". Wij vinden hier telkens
modificaties van Binet's gedachte, grootere of
kleinere afwijkingen, kortom, variaties op bekende motieven. In Duitschland is hierbij tegenwoordig, in verband met scholen voor begaafden
en met voorlichting bij de beroepskeuze, de
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aandacht vooral geconcentreerd op het kind van
12 tot 15 jaar.
Deze probleemstellingen der "Begabungslehre"_. die gericht zijn op normaliteit, groote
begaafdheid, achterlijkheid, behaoren tot de
variatie-leer. \Vanneer men zich wil uitspreken
over een kind, een beroepscandidaat, kortom,.
wanneer men in psychologischen zin wil weten,
wat men aan iemand heeft, dan vooronderstelt
het oordeel, dat wij in het bezit zijn van variatie-·
schalen.
Het variatie-onderzoek, dat leidt tot het vast-·
stellen van variatieschalen, heeft groote prae-·
tische beteekenis. Het variatie-onderzoek is
echter ook - zooals reeds gezegd - de voor-·
waarde voor het correlatie-onderzoek, en dat is
een tweede groote beteekenis.
Laten wij veronderstellen, dat wij een aantal
proefpersonen naar het intellect geordend heb·ben, en dat wij diezelfde personen ook rang-schikken naar de fantasie. Wij hebben dus twee
onderzoekingen naar variatie. Nu kan de vol-gende vraag worden gesteld : Hoe staat het met
de relatie van intellect en fantasie~ Wanneer het
intellect quantitatief toeneemt, neemt de fantasie
d;1.11 ook toe ~ Of is de verhouding eene tegengestelde : pleegt meer intellect samen te gaan met
minder fantasie~ Of zijn de eigenschappen volkomen onafhankelijk van elkaar~ In het laatste
geval zou de correlatie = 0 zijn, in het voorlaatste
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zou zij negatief zijn, in het eers•
pOSitief.
Een antwoord op deze vragen verkrijgt men
door de zoogenaamde verdeelingstafel (fig. XI).
x·~

Fi~.

XI.

Verdeelingstafel.

Bovenstaande verdeelingstafel heb ik opgesteld op grond van een experimenteel onderzoek,
dat in 1911 en 1912 in het psychologisch laboratorium te Groningen is ingesteld. Het pijltje bij
x geeft de richting van de variatiereeks voor
intellect. De horizontale getalfenreeks noemen
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wij de x-reeks. Deze getallen duiden aan de afwijking van de gemiddelde prestatie bij de intellect-proeven. In de verticale kolom onder -12
zouden nu geplaatst moeten worden de proefpersonen met de slechtste prestatie voor intellect.
Empirisch bleek bij onze twaalf proefpersonen de
slechtste prestatie te zijn -8,37 (proefpersoon
D), zoodat D geplaatst is in de verticale kolom
onder -8.
Het pijltje bij y geeft de richting aan van de
variatiereeks voor fantasie. De verticale getallenreeks noemen wij dey-reeks. De getallen duiden
weer aan de afwijking van de gemiddelde prestatie, nu bij de fantasie-proeven. In de horizonta-·
Ie kolom, rechts van -12 zouden geplaatst
moeten worden de proefpersonen, die het laagst
staan in fantasie. Empirisch bleek de slechtste
prestatie te zijn - 8,90 (proefpersoon D), zoo-·
dat D geplaatst is in de horizontale kolom rechts
van het cijfer -8 der verticale y-reeks.
De plaats, die een proefpersoon op de verdee·lingstafel inneemt, is derhalve bepaald ten aan·zien van twee assen, die loodrecht op elkaar
staan. Proefpersoon B bijvoorbeeld, heeft voor
het intellect I 6,16 waardoor zijne pbats be-paald is in de verticale kolom onder + 6 van de
horizontale x-reeks. Voor de fantasie bedroeg
10,54, waardoor zijne plaats be-zijn cijfer
paald is in de horizontale kolom rechts van het
cijfer -1· 10 der verticale y-reeks. Het hokje, dat
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deze beide kolommen gemeen hebben, is de
plaats voor proefpersoon B.
De geharceerde kolommen verdeden de tafel
in vier deelen. Bij eene positieve correlatie zullen
de proefpersonen hoofdzakelijk geplaatst moeten
zijn in het vak links boven en rechts beneden.
Bij eene negatieve in de beide andere vakken.
Wanneer de proefpersonen over de geheele tafel
min of meer gelijkelijk verspreid zijn, is er van
geene correlatie sprake. Onze verdeelingstafel
wijst op eene mooie positieve correlatie.
In de verdeelingstafel is ons eene aanschouwelijke, maar tevens wat ruwe methode gegeven.
Ruw is de methode, omdat het aantal der kolommen, en bijgevolg dat der hokjes, uit den aard
der zaak, vrij beperkt zal moeten zijn. De 13 x 13
hokjes van onze tafel geven de verhouding dan
ook slechts approximatief weer. Proefpersoon G
had bijvoorbeeld voor de fantasie
0,89 ; ik
was genoodzaakt hem in de kolom van 0 onder
te brengen. A had voor het intellect 1,79 ; de
aangewezen kolom onder + 2 plaatst hem wat
te ver van het centrum. Op grond van onze verdeelingstafel kunnen wij dan zeggen, dat D, H,
K, F, C, J, B, meewerken tot eene positieve correlatie, en datE, I, G, A, 0, die allen op het geharceerde gedeelte liggen, zich ten aanzien van die
correlatie vrij neutraal gedragen. De tafel wijst
niet uit of zij pro of contra zijn. De oorspronkelijke getallen, die in deze verdeelingstafel moesten

+
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worden afgerond, stellen ons echter in staat
nauwkeuriger te bepalen.
In de tweede plaats geeft de verdeclingstafel
ons een algemeenen indruk, maar niet eene
nauwkeurige bepaling. In casu is het ons duidelijk, dat er eene positieve correlatie is tusschen
intellect en fantasie. Maar hoe groot is deze
correlatie:' Hoeveel kleiner zou de correlatie ;ijn,
wanneer proefpersoon 0 bijvoorbeeld één hokje
hooger geplaatst zou zijn, zoodat hij zich bevond
in het vak rechts boven:' Op deze vragen krijgen
wij geen autwoord.
De correlatie-coëfficicnt (r) wordt tegenwoordig algemeen berekend volgens de formule
Bravais-Pearson :
r -_

:::: xy
\ ::::xê.::::yê

Voor iederen proefpersoon berekent men dus
het product xy; dat is het product derhalve van
de afwijkingen van de beide gemiddelden. De
som van xy is het totaal van deze producten voor
de proefpersonen.
Deze som kan positief of negatief zijn. Is zij
positief, dan zal zij grootcr ziju naarmate bij de
afzonderlijke proefpersonen de combinatie vau
eene positieve x met eene negatieve y (of omge-keerd) minder voorkomt. Zij zal ook grooter zijn"
naarmate bij de proefpersm1cn ccnc groote x za:!
samengaan met eene groote y. Naarmate ::::xy
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grooter is, zal de correlatie tusschen de twee
onderzochte eigenschappen sterker zijn. Wenscht
men de waarde van het getal los te maken van
het toevallige aantal der proefpersonen, dan
moet ~xy door dat aantal worden gedeeld. Wij
komen dan derhalve tot de formule :
:::: xy
n

De beoordeding van de waarde van het getal
is ondertusschen nog afhankelijk van het bedrag der x's en y's. Men kan in twee gevallen
hetzelfde getal voor 2 xy krijgen, terwijl in het
n

eene geval de som van de x's of y's (hierbij natuurlijk afgezien van het teeken) grooter kan
zijn. In dat geval heeft het getal geringere beteekenis. Bravais houdt hiermee rekening door
::::nxy te deelendoor

v::::nx~

x

v::::

nY~.

:::: xy
r 1s derhalve

n

:::: xy

\/:::; x~ :::: y~

\/::::x~.:::: y~

n

De correlatie-coëfficient van intellect en fantasie bleek ons te zijn 0,94. Wij zullen hier echter
ter illustratie de berekening uitvoeren met de
vereenvoudigde getallen van de verdcelingstafel.
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Het is verder duidelijk, dat de kans op toevaJI
bij de correlatie afhankelijk is van het aantal der
proefpersonen. Hoe grooter dat aantal, des te:
kleiner de waarschijnlijke fout. Als formule voor
berekening geeft men :
wF (r)

~~

0,6745

r-r'·
, ; 11

Voor het bovenstaande geval is wF "'= 0,047.
Eene correlatie van 0,87 of 0,94 is in de psycho-logie eene hooge correlatie. Bij de berekening
volgens de formule Bravais-Pearson is het hoogste
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getal, dat bereikt kan worden 1. Hadden wij het
getal 1 verkregen, dan zou dit beteekenen, dat
het intellect quantitatief volkomen zou samengaan met de fantasie.
Sloten intellect en fantasie elkaar buiten,
zoodat men zou moeten oordeelen : hoe meer
intellect, des te minder fantasie, dan zou dat
aangeduid worden door -1. Hadden daarentegen intellect en fantasie niets met elkaar te
maken, dan zou dat worden weergegeven door
het teeken 0.
Wij hebben nu gezien, hoe men een correlatieonderzoek instelt en kunnen thans in abstracto
formuleeren:
Wij houden ons bezig met correlatie-onderzoek, wanneer wij bij vele individuen letten op
twee (of meer) eigenschappen, en dan nagaan
of de eene eigenschap variëert in denzelfden zin
als de andere, dan wel of de variatie tegengesteld
is, dan wel of de variaties onafhankelijk zijn.

+

Het correlatie-onderzoek is in de psychologie
zeer belangrijk. Tot voor betrekkelijk korten tijd
kon men de hoogere psychische functies alleen
ontleden door de zoogenaamde mentale analyse.
De psycholoog analyseerde op grond van introspectie ; ook maakte hij daarbij gebruik van wat
hij van andere menschen meende te weten, maar
-en hierop komt het aan- het was uitsluitend
eene analyse in gedachte. Dat met het woord

-142intellect eene samengestelde functie wordt aangeduid, was bekend. Dat het vormen van nieuwe
voorstellingsverbindingen, kortom, dat fantasie,
een integreerend deel is, werd minder algemeen
erkend. Wel werd de fantasie, wanneer de
aandacht maar eerst op haar gevestigd was,
niet geheel genegeerd in dit verband, maar
velen hebben geoordeeld, dat het retentievermogen en het geheugen van veel grootere
beteekenis waren. Op grond van mentale analyse zag de een in de fantasie, de ander in
het geheugen het essentiëele bestanddeel van
het intellect. Deze meeningen werden vroeger
gegeven als eindconclusie ; tegenwoordig zijn
dergelijke resultaten der mentale analyse hypothesen, die als werkhypothese het uitgangspunt
worden van een correlatie-onderzoek, waardoor
zij getoetst moeten worden. Mentale analyse
zal aan elk onderzoek voorafgaan, maar het
resultaat dier analyse is nog maar het begin van
het eigenlijke onderzoek. De vruchtbaarheid van
het onderzoek zal grootendeels afhankelijk zijn
van den aard der mentale analyse, en daarom zij
het verre van ons, om de beteekenis dezer analyse
te onderschatten. Ik wensch er slechts op te
wijzen, dat een nader onderzoek de hypothesen
der mentale analyse moet verificeeren. Door de
onvolledigheid der mentale analyse waren de
hoogere psychische functies tot voor korten tijd
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voorwerp van speculatie. Thans ZIJn ZIJ voorwerp van onderzoek geworden.
De beteekenis van het correlatie-onderzoek
is niet minder groot voor de toepassing der
psychologie op vraagstukken van maatschappelijken aard. Wanneer men een beroepscandidaat
raad wil geven, d::tn moet men niet alleen in staat
zijn om zich met de hulpmiddelen, die de psychologie aan de hand doet, rekenschap te geven van de algemeene en hijzondere begaafdheden van den candidaat, maar men moet ook
het in overweging genomen beroep kennen.
Aan elk serieus advies zal moeten voorafgaan
eene psychologische analyse van het beroep.
Komt het in het beroep in kwestie aan op opmerkzaamheid ~ Zoo ja, welk soort van opmerkzaamheid predomineert dan :> Komt het aan
op snelheid van reactie :> Op zorgvuldigheid :>
Op herinneringsvermogen ~ En hoe staat het
met de onderlinge verhouding dier qualiteiten :>
Komt het meer op de opmerkzaamheid aan dan
op het geheugen ~ De adviseur zal het beroep
moeten kennen, het liefst door eigene aanschouwing, en mentale analyse zal hem een antwoord
geven. Hierbij zal hij het echter niet mogen
laten. Correlatie-onderzoek zal moeten uitmaken, in hoeverre de aanvankelijke analyse
juist is. Een aantal menschen, die in het beroep
reeds werkzaam zijn, zullen beoordeeld moeten
worden, ten eerste door hun patroon, in de tweede
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plaats door den psycholoog op grond van een
experimenteel onderzoek. Wij krijgen aldus twee
variatiereeksen, waarin de menschen geplaatst
zijn : die van de bedrijfsbeoordeeling en die van
den psychotechnicus. Door correlatieberekening
is nu vast te stellen, in hoeverre de mentale
analyse juist was, welke qualiteiten voor het beroep essentiëele beteekenis hebben, door welke:
proeven men de geschiktheid voor het beroep
kan nagaan.
Op deze wijze alleen kunnen ook tal van pae-·
dagogische problemen tot oplossing worden ge-·
bracht, die tot nu meer voorwerp van discussie
dan van onderzoek waren. Men spreekt bijvoor-·
beeld van de algemeen vormende beteekenis van
het een of ander vak van onderwijs. Op deze
beteekenis pleegt men gewoonlijk te wijzen,
wanneer het directe nut van het vak proble-·
matisch wordt geacht, en men het vak op het
programma der lesuren wil handhaven. Dat
Latijn en Grieksch voor de meeste gymnasiasten
later, bij de academische studie, overbodig zijn,
wordt dan toegestemd, maar men zou den alge··
meen vormenden invloed der klassieke talen
niet gaarne willen missen. Een tegenstander van
het onderwijs in de klassieke talen dingt dan af
op dien invloed of beweert, dat een of ande:r
vak, dat meer direct nut heeft, niet achter staat
in algemeen-vormende beteekenis. Het is te
onderzoeken. Een vak van groote formeele ont-
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wikkeling of vorming moet in vergelijking met
andere vakken eene centrale plaats innemen ten
aanzien van com~inatievermogen, snelheid en
juistheid van oordeel, enz. Men kan nagaan of
de rangorde van de leerlingen in betrekking tot
de klassieke talen samen gaat met de variatiereeks, die verkregen wordt door een experimenteel onderzoek, dat op het intellect is gericht,
en of de correlatie-coëfficient grooter is dan bij
andere vakken. Men kan het zich als docent nog
gemakkelijker maken door de correlaties te berekenen tusschen alle vakken, en dan te zien of in
casu de klassieke talen eene centrale plaats innemen. Spearman heeft in Amerika een dergelijk
onderzoek ingesteld, waarbij hij tot de volgende
resultaten kwam :
Klassieke talen
Fransch
Engels eh
Wiskunde

klassieke Fransch Engelsch Wiskunde
talen
0,70
0,78
0,83
0,67
0,67
0,83
0,67
0 78
0,64
0,64
0,67
0,70

Het verschil tusschen de correlatie-coëfficienten is niet groot, maar de klassieke talen
blijken toch eene bevoorrechte positie in te nemen.
Een dergelijk onderzoek zal nu in verschillende
klassen van de school, hoogere en lagere, moeten
worden ingesteld. Heeft een vak eene formeelvormende beteekenis, dan zullen zijn correlatiecoëfficienten gelijk moeten blijven of grooter
worden in de hoogere klassen, waar de leerlingen het vak langeren tijd beoefend hebben.
V.U.B.-XVII.

liJ

-

146-

Menig probleem der paedagogiek, waarover
nu nog gepraat wordt, kan op deze wijze ge-·
trokken worden binnen het gebied van het
exacte onderzoek.
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HOOFDSTUK VII.
DE ASSOCIATIE.

Wanneer wij willen spreken over de structuur
van ons bewustzijn, dan dient wel in de eerste
plaats de associatie te worden genoemd. Wij
beleven geen psychisch proces zonder dat associaties daarbij haar rol vervullen. Zonder associatie geen denken en geen begripsvorming.
Sommige psychologen gaan zelfs zóó ver ik kan hier den naam van den bekenden psycholoog en psychiater Theodor Ziehen noemen - ,
dat zij het denken geheel tot associaties terug
voeren. Met dit oordeel kan ik me niet vereenigen.
"Geen denken zonder associatie", beteekent iets
anders dan de identiteit van het logische, op
waarheid gerichte denken en het associëeren.
Ziehen's oordeel gaat te ver, maar het feit, dat
een psycholoog van naam tot dit oordeel is
kunnen komen, illustreert de groote beteekenis,
die aan het associatieve verband moet worden
toegekend.
Aan de leer der associatie wordt niet alleen
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reden, want de reproductie van voorstellingen,
het weergeven van wat eens geleerd is, geschiedt
bijna altijd langs associatieven weg. Eene spon-·
tane reproductie, eene spontane herinnering, be-·
hoort niet tot de onmogelijkheden, maar zij is
betrekkelijk zeldzaam. In dat geval hebben wij
de zoogenaamde vrij-opstijgende voorstelling van
Herbart. Herbart oordeelt, dat alle indrukken,
die wij in den loop van den tijd ontvangen hebben,
bewaard blijven, en dat al deze herinneringsmogelijkheden een ouderlingen strijd voeren,
niet zoozeer om het bestaan, dat zij reeds hebben,
als wel om door te dringen tot ons klare bewustzijn. Slechts weinig voorstellingen kunnen zich
tegelijkertijd in ons bewustzijn bevinden, zoodat
het gevolg hiervan is, dat de groote mJssa der
voorstellingen verdrongen is. Deze verdrongen
voorstellingen hebben nu alle de neiging om
op te stijgen naar het bewustzijn. Zij hinderen
elkaar, zij remmen elkaar, en zonder hulp van
buiten zal er zelden eene prcdomineercn. Toch
moeten wij plaats lateu voor de mogelijkheid,
maar zooals zonder meer duidelijk is, is de verwezenlijking zeer wisselvallig. Wanneer wij bij
onze herinneringen alleen afhankelijk waren van
dien onderlingen strijd der voorstellingen in het
onderbewuste, dan zouden wij zeker van tijd tot
tijd herinneringsvoorstellinger: beleven, maar de
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voor ons hadden, is al zeer gering.
In den regel komen onze herinneringsvoorstellingen in het bewustzijn langs associatieven
weg. Terwijl we dus plaats laten voor de vrijopstijgende voorstelling, kunnen wij als regel
formuleeren, dat ook reproductie associatie vooronderstelt. Eene herinneringsvoorstelling doet
zich voor in het bewustzijn op grond van de
eene of andere waarneming of voorstelling, die
op het moment reeds in het bewustzijn aanwezig
is. Deze waarneming of voorstelling wordt associëerende voorstelling genoemd. Wanneer een
denneboompje, dat ik zie, me doet denken aan
Scandinavië, dan is de waarneming van dat
boompje de associëerende voorstelling. Tusschen
deze twee voorstellingen moet een band zijn,
want het is geen toeval, dat op die bepaalde
waarneming de genoemde voorstelling (geassociëerde voorstelling) volgt. Ons denken
eischt een eausalen samenhang. Wij beleven
echter dezen band niet onmiddellijk. De resultaten van de associatieve verbindingen zijn
ons in het bewustzijn gegeven, maar de
associaties zelve niet. Een eenigszins ruw spraakgebruik wil, dat de geassociëerde voorstelling
associatie wordt genoemd. Dan is de associatie
natuurlijk wel bewust, maar om misverstand te
voorkomen is het beter, den eigenlijken associatieven band als associatie te onderscheiden van
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de geassociëcrde voorstelling. Die band is niet
in het bewustzijn gegeven : tot dien band concludeeren wij, daar ons denken samenhang eischt.
Wanneer wij op grond van introspectie den
samenhang nader kunnen analyseeren, hebben
wij te maken met cene gecompliceerde associatie.
In dat geval kunnen wij na zelfbezinning russchenschakels noemen. Een mes voor me op de
schrijftafel doet me, aanvankelijk op eene onverklaarde wijze, denken aan het psychologisch laboratorium. Bij zelfanalyse blijkt een soortgelijk
mes op het laboratorium de trait d'union. Aldus
is het proces voor een deel geanalyseerd. Maar
een dergelijke tusschcnschakel, waarvan wij ons
bewust kunnen maken, geeft ons nog niet de:
eigenlijke associatie. Het resultaat der introspectie
is, dat de aanvankelijke associatie "mes -labora-·
torium" blijkt te zijn : twee associaties : "mes1 - ·
mes 2 - laboratorium".
Het associatieve proces is ondertusschen op in-·
directe wijze reeds sedert eeuwen nader bepaald,
en wel door te letten op de onderlinge relatie
van associëerende en geassociëerde voorstelling.
Men onderscheidt drie groepen van associaties :
I. de associatie van gelijkheid. Het eene mes
doet denken aan een ander mes ; een portret aan
den afgebeelden persoon.
2. de contrast-associatie. Gezondheid doet
denken aan ziekte; warmte aan koude ; een
reus aan een dwerg.
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3. de contiguïteits-associatie. Deze kan een
ruimtelijk of een tijdelijk karakter hebben.
Wanneer ik denk aan den stoel voor mijne
schrijftafel, dan doet de schrijftafel zelf als voorstelling zich ook allicht voor. Eene sigaar doet
denken aan een lucifer, Parijs aan Versailles, enz.
Dit is de ruimtelijke contiguïteitsassociatie.
Wanneer ik het abc opzeg, kan ik dat op grond
van eene tijdelijke contiguïteitsassociatie. Als op
huis gereageerd wordt met huisdeur, dan is de
geassociëerde voorstelling waarschijnlijk eene
woordvoorstelling, die op tijdelijke contiguïteit
berust. De taal, waar een klank of een woordbeeld ondubbelzinnig verbonden is met eene
bepaalde waarneming of voorstelling, berust op
contiguïteitsassociatie van tijdelijken aard.
Associatie van gelijkheid en van contrast
blijken bij analyse te berusten op contiguïteitsassociatie, die derhalve de meest fundamentede
is. Alle soorten van associatie zijn ten slotte tot
tijdelijke contiguïteitsassociatie terug te voeren.
Bij de contrastassociatie is dit gemakkelijk in
te zien. Wij kunnen het woord "ziek" niet expliceeren, zonder er "gezond" bij te pas te brengen.
Woorden als "groot" en "klein", kortom, woorden, die de uitersten van eene reeks aanduiden,
zijn ons bijgebracht, en hebben voor ons zin door
de reeks zelve in aanmerking te nemen. Daardoor
zijn ze op continue wijze met elkaar verbonden.
Eene dergelijke reductie, waardoor de tijdelijke
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contiguïteitsassociatie als fundamentede wordt
erkend, heeft zin in de algemeene psychologie,
waar men het associatie-proces zooveel mogelijk
wil begrijpen, en daartoe veelheid van vorm tot
den wezenlijken terug brengt. Wanneer wij echter
niet het associatieproces willen karakteriseeren,.
maar personen, zooals geschiedt bij de toepassing
der psychologie, in de paedagogiek bijvoorbeeld,,
dan moeten wij de genoemde onderscheiding als
waardevol handhaven. Iemand, die overwegend
volgens de gelijkheidsassociatie denkt, is eene
geheel andere persoonlijkheid dan degene bij
wien de contiguïteitsassociatie overheerscht.
Wanneer wij ons er rekenschap van geven, dat
de beeldspraak op gelijkhcidsassociatie berust,
dan zoeken we deze associatie bij den dichter.
Wat wij fantasie noemen is voor een groot deel
gelegen in het prevaleeren dier gelijkheids·associatie. Wij moeten er echter ook aan denken,
dat de fantasie als een vermogen, waardoor
nieuwe combinaties worden gevormd, een zeer
essentiëele factor is bij het productieve weten-schappelijke werk. Men denke slechts aan het
beroemde geval van Newton, waar het vallen
van den appel samen gedacht werd met de vcrhouding van aarde tot zon.
De contiguïteitsassociatie komt volgens mijne
ervaring, die gegrond is op experimenteel onderzoek, 3 à 4 maal meer voor dan de beide andere
groepen te zamen. De contrastassociatie komt
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betrekkelijk zeer weinig voor, en dan is meestal
de geassociëerde voorstelling het tweede lid van
eene staande uitdrukking, zoodat zij - afgezien
van de diepere analyse, die elke contrast-associatie tot contiguïteitsassociatie reduceert contiguïteitsassociatie behoort te worden genoemd. De contiguïteitsassociatie is verre overheerschend, bij een ieder. Wanneer wij dus van
iemand zeggen, dat bij hem de gelijkheidsassociatie prevaleert, dan kan dat niet beteekenen,
dat hij vaker gelijkheidsassociatie heeft dan contiguïteitsassociatie. Het beteekent, dat bij hem
de verhouding van gelijkheids- tot contiguïteitsassociatie bijvoorbeeld als 1 : 2 zal zijn, terwijl
de gemiddelde verhouding 1 : 4 is.
Sommige menschen, meestal van geringe ontwikkeling, zijn in hun denken en spreken slachtoffer van de contiguïteitsassociatie. Dergelijke
menschen plegen een relaas van hun lotgevallen
te geven in een zelfden stereotypen vorm. Zij
vertellen de gebeurtenissen, zooals zij die beleefd hebben, kunnen niet coupeeren en er uit
lichten, wat in verband met het gesprek alleen
van belang is. Wanneer, om eene illustratie te
geven, de voorzitter van eene commissie van
onderzoek een dergelijk iemand zal ondervragen
over eene spoorwegramp, of hij van te voren reeds
een onregelmatigheid in het rijden heeft opgemerkt, enz., dan zal de man op de gestelde vraag
niet antwoorden, maar zeggen : "Laat ik begin-
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nen met het begin. Ik nam in A. den trein. Het
scheen net, of het zoo wezen moest, want ik
had het plan den volgenden trein te nemen,
maar een vriend van me, dien ik toevallig .... ",
enz. Het zijn menschen, bij wie men zijne ziel
in lijdzaamheid moet bezitten. Jan, Piet en Klaas
worden er bij gehaald, niet, omdat zij met
den gang van zaken iets te maken hebben, maar
omdat zij er inderdaad toevallig bij waren.
In de speciale psychologie, waar niet, zooals
in de algemeene psychologie, het algemeen menschelijke wordt behandeld, maar waar juist de
verschillen tusschen de menschen naar voren
worden gebracht, moeten de verschillende soorten van associaties niet worden opgegeven met
het oog op nader inzicht en verklaring der associatie. Wanneer - om een analoog geval te
ontleenen aan een geheel ander gebied - de
wetenschap ons leert, dat steenkool en diamant
zeer dicht bij elkaar staan, dat het slechts eene
kwestie geweest is van meerderen druk, grootere
verhitting, enz., dan is dat in zijn verband eene
zeer nuttige en gewichtige kennis. Maar in de
praktijk van het leven blijven wij een reusachtig
verschil maken tusschen diamant en kool. De
speciale psychologie is meer practisch geöriënteerd. Daarom geven wij in dat verband allerlei
verschillen niet op ; want daar zijn zij waardevol.
Het neemt niet weg, dat de associatie-wette-
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lijkheid het geschiktst in haar algemeenen vorm
kan worden geformuleerd na de analyse der algemeene psychologie. Dan kunnen wij ons
immers bepalen tot de formuleering der tijdelijke
contiguïteitsassociatie :
Wanneer twee voorstellingen A en B te zamen
in ons bewustzijn zijn geweest, dan heeft A, als
wij A later eens weer beleven, de neiging om
B op te roepen, en omgekeerd.
Twee of meer voorstellingen moeten derhalve
samen in het bewustzijn geweest zijn. Dit kan
zich op verschillende wijzen verwezenlijken. De
dingen, waarop de waarnemingen betrekking
hebben - ik spreek hier over waarnemingen
maar de waarneming behoort tot de voorstelling
in algemeenen zin van het woord - kunnen
ruimtelijk bij elkaar zijn. In Groningen is tusschen pet academiegebouw en het hygiënisch
laboratorium een doorgang, die uitzicht geeft
op het sterrenkundig laboratorium. Het ruimtelijk
bijeen-zijn van deze drie gebouwen veroorzaakt
het tijdelijk bijeen-zijn van de drie waarnemingscomplexen in mijn bewustzijn. Wanneer het bijeen-zijn in het bewustzijn zonder meer gevolg is
van ruimtelijke ordening der dingen, dan plegen
wij te spreken van ruimtelijke contiguïteitsassociatie. Het kan ook zijn, dat de dingen,
waarop de voorstellingen betrekking hebben, op
elkaar volgen. De eene voorstelling is dan nog
in het bewustzijn, als de andere zich aanmeldt.
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De successie in de buitenwereld wordt dan een
bijeen-zijn in het bewustzijn. Op die wijze zijn
bliksem en donder eng associatief verbonden.
Ten slotte kunnen de voorwerpen, waarop de
voorstellingen betrekking hebben, ruimtelijk en
tijdelijk zeer ver uit elkaar liggen. Wanneer de
voorstellingen slechts eens samen in het bewustzijn geweest zijn, dan is immers aan de conditie
voor het vormen der associatie voldaan. Freud,
de psychiater in Weenen, kan bij me oproepen
de voorstelling van Janet te Parijs, omdat Janet
in eenige artikelen critiek heeft uitgebracht op
de leer van Freud. De hedendaagsche Engelsche
philosoof Schiller doet me altijd denken aan den
Grieksehen wijsgeer Protagoras, omdat eerst-·
genoemde eene bijzondere voorliefde heeft voor
Protagoras' leer.
De bepaling, die wij boven van associatie:
gaven, is eene zoogenaamde genetische definitie,
die aanbeveling verdient door haar duidelijkheid.
Uit methodisch oogpunt correcter, acht ik de
definitie, zooals Karl Gross deze geeft :
Assoziation im psychologischen Sinne ist :
eine zeitliche ,.Verknüpfung" von sensorischen
und reproduktiven- oder ausschliesslich repro··
duktiven - Bewustseinsinhalten, die nach den
Gesetzen der Gewohnheit durch Frühere zeit-liche Nachbarschaft von ähnlichen Bewusst-seinsinhalten bedingt ist.
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Het tijdelijke bijeen-zijn in het bewustzijn is
derhalve de voornaamste factor bij het tot stand
komen van eene associatie. Er zijn echter andere
bijkomstige factoren, en het heeft zin, om op deze
te letten, daar onderricht en onderwijs grootendeels beteekent : leggen van associaties. Wij
willen dan onze aandacht richten op de bijzondere
voorwaarden, welke bepalen of eene associatie
sterk of zwak zal zijn, of zij van langen duur
zal zijn dan wel een kortstondig leven zal
hebben.
In de eerste plaats zijn, ceteris paribus, de
pas gelegde associaties de sterkste. Wanneer dus
de andere omstandigheden, die invloed uitoefenen, dezelfde zijn, dan pleegt eene associatie,
die gisteren tot stand is gebracht, sterker te zijn
dan die van eene maand of een jaar geleden.
Wanneer de lezer, die van het voorafgaande kennis heeft genomen, geplaatst wordt voor het
associëerende woord "Protagoras", dan zal hij
thans waarschijnlijk reageeren met "Schiller",
omdat de associatie pas gelegd is en daardoor
waarschijnlijk op het oogenblik sterker dan de
andere associaties "Protagoras - Grieksch wijsgeer", "Protagoras - sophist", enz.
In de tweede plaats moet worden gewezen op
de herhaling. Naarmate wij de twee voorstellingen vaker samen in het bewustzijn hebben gehad,
is de associatieve band sterker. Dit feit is zoo
bekend, dat wij er niet nader bij behoeven stil

-

158-

te staan. Minder bekend is, dat de verdeeling
dier herhalingen van groote beteekenis is. Het
is beter om twee keer 15 maal iets te repeteeren,
dan om het in eens 30 maal te doen. Nog beter
is het om drie keer 10 maal te herhalen of zes
keer 5 maal.
De graad der belangstelling op het moment,
dat de associatie gevormd wordt, is, tertio, een
factor van groote beteekenis. Of die belangstelling eene willekeurige of onwillekeurige is, doet
er in principe niet toe. De onwillekeurige belangstelling is echter meestal sterker, en daarom
hebben wij allen onverbrekelijke associaties, die
onwillekeurig zijn ontstaan in oogenblikken van
sterk emotioneel leven. Zoo zal iemand, die eene
ernstige operatie heeft ondergaan, ook als het
reeds geruimen tijd geleden is, bij het woord
"dokter" denken aan den chirurg, die hem toen
behandelde. Onder zijne kennissen heeft hij verschillende medici, die hij geregeld ontmoet,
maar de op emotioneele basis ontstane associatie
blijkt sterker dan de andere, die meer recent of
frequent zijn. Vandaar ook voor een groot deel
het persoonlijke karakter van onze respectieve
associaties. Wij kunnen leven, jaren lang, in
hetzelfde milieu, blootstaan aan dezelfde herhalingen, en toch zal in onze geassociëerde voorstellingen eene groote verscheidenheid tot uiting
komen. Het innerlijke leven en de uiteenloopende
belangstelling veroorzaken, dat menschen in
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dezelfde uiterlijke levensomstandigheden anders
blijven associëeren.
Het wekken van de belangstelling is daarom
voor den docent een eerste eisch. Gemis aan belangstelling kan niet worden vergoed door een
mechanisch herhalen. Daarom zal naast de
methode de persoonlijkheid van den docent en
de suggestieve kracht, die van hem uitgaat, altijd
van het grootste gewicht blijven. Volmaking
van de methoden van onderwijs beteekent veel,
maar juist op grond van de belangstelling, die
gewekt moet worden, zullen de resultaten van
het onderwijs altijd voor een groot deel afhankelijk blijven van den persoonlijken invloed van
den leeraar.
Daar de belangstelling en de emotiviteit met
het klimmen der jaren afneemt, en in de jeugd
het grootst is, zijn de associaties, in de kinderjaren gelegd, de sterkste. Voor menschen op
leeftijd gaat niet meer op, dat de nieuwe associaties de sterkste zijn. In ouderdomspsychosen
zien wij, dat de associaties van de jeugd nog
stand houden, terwijl de andere zoo zwak zijn
geworden, dat zij de geassociëerde voorstellingen
niet meer kunnen opwekken. Dit merkwaardige
verschijnsel, hetwelk derhalve hierin bestaat,
dat het laatst geleerde het eerst vergeten wordt,
en de oudste kennis het langst blijft, wordt verklaard door de groote belangstelling in de jeugd
en de latere afstomping en onverschilligheid.
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Als vierdepunt zou ik naarvoren willen brengen,
dat het leggen van eene associatie tijd vraagt. Wanneer dadelijk, nadat de twee voorstellingen samen
in het bewustzijn zijn geweest, de beschikbare
psychische energie opgeëischt wordt voor iets
anders, dan wordt daardoor de associatieve band
aanmerkelijk verzwakt, of juister : de associatie
krijgt niet de kracht, die zij anders zou hebben
gehad. Dit verschijnsel is bekend onder den naam
van "retrograde amnesie". Experimenteel is gebleken, dat het in 't geheel niet onverschillig is,
wat iemand doet dadelijk na het van buiten leeren.
Doet hij zoogenaamd niets, dan kunnen de associaties zich het beste vormen. Wordt hij daarentegen dadelijk na dien tijd door ander werk of
door eene heftige emotie bezig gehouden, dan
wordt de bewustzijnsenergie, die anders aan
den associatieven band ten goede zou zijn gekomen, afgevoerd in eene andere richting.
Het leggen van associaties eischt dus tijd, ook
nadat de voorstellingen reeds uit het bewustzijn
verdwenen zijn. Het verschijnsel der retrograde
amnesie rechtvaardigt eene traditioneele meening.
Het is immers een vrij algemeen verbreid oordeel,
dat de leerstof, die vóór het naar bed gaan wordt
gememoreerd, het beste blijft zitten. Men krijgt
geene andere indrukken meer, die de voorafgaande kunnen hinderen in hun consolideeringsproces.
Docenten en sprekers, die in één uur zooveel
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mogelijk willen behandelen en bang zijn, dat
zij niet zullen zeggen, wat mogelijkerwijze nog
opgemerkt zou kunnen worden, doen dus zeer
verkeerd. Toevoegingen en exposé's van détails,
die bedoeld zijn om het voorafgaande te versterken in het geheugen der toehoorders, hebben
gemakkelijk het tegengestelde effect. De toehoorder is met zijne voorafgaande associatie nog
niet klaar, en nu moet hij eene nieuwe leggen.
Het gevolg is, dat van de nieuwe door vermoeidheid allicht niet veel terecht komt, terwijl de
voorafgaande in kiem wordt verstikt. Door te
lang te spreken en te veel van de aandacht zijner
toehoorders te vragen, bereikt men niet alleen
het laatste half uur zoo goed als niets, maar men
brengt het voorafgaande in ernstig gevaar.
Verdere paedagogische consequenties liggen
voor de hand. Het is niet onverschillig, wat de
leerlingen doen gedurende de pauzes, tusschen
de lesuren. Door stoeien en spel, dat met groote
emotie gepaard gaat, kan het voorafgaande
onderwijs geschaad worden.
Wij hebben nu gesproken over de omstandigheden, waaronder de associatie tot stand komt.
De omstandigheden, waaronder de reproductie
tot stand komt (waaronder later op grond van
de associatie de tweede voorstelling als geassociëerde wordt gereproduceerd), verdienen ook
onze aandacht. Over deze zal uitvoerig wörden
V. U. B.-XVII.
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gehandeld in de volgende hoofdstukken, die
aan de secundaire functie en apperceptie zullen
zijn gewijd. Laat ik hier volstaan door de aan-dacht er op te vestigen, dat zoowel onze tijdelijke
als onze meer blijvende geestesrichting van
groote beteekenis is.
De tijdelijke geestesrichting, die er toevallig
op een zeker oogenblik is, bepaalt grootendeels
het geassociëerde woord, omdat een associëerend
woord als prikkelwoord zelden .. eindeutig" is.
Hetzelfde teeken wekt nu eens de voorstelling
van de letter o op, dan van het cijfer nul. De
associëerende prikkel is in beide gevallen dezelfde.
Het is onze psychische "Einstellung", die er
den eenenkeer eene letter van maakt, den anderen
keer een cijfer. Het woord "operatie" zal meestal
doen denken aan een chirurg, aan eene operatie-tafel, enz. Maar, als men zich van te voren ver-diept heeft in oorlogsberichten, dan is eene voor
de hand liggende reactie : operatie-terrein. Bijna
elke geassociëerde voorstelling, waarmee op een
prikkelwoord gereageerd wordt, is niet alleen
afhankelijk van eene vroeger gelegde associatie,
maar van een geheel associatiecentrum. Het
domineeren van het eene of het andere centrum
is vaak gevolg van toeval, van een kranten-berichtje, dat wij hebben gelezen, van eene toe-vallige ontmoeting, enz.
Eene meer blijvende geestesrichting uit zich in
het constant overheerschen van één bepaald
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associatiecentrum. Dikwijls zal dit afhankelijk
zijn van professionede belangstelling. Daardoor
kunnen menschen op excentrieke wijze associeeren. Men denke aan Archimedes, die bij het
binnen dringen van den vijanddijken soldaat
niet dacht aan eigen levensgevaar, maar aan de
teekening, waarover hij gebogen zat : "noli
turbare circulos meos". Een koopman zal op
boek reageeren met grootboek, ook al liggen
andere boeken voor hem op tafel, of wanneer
hij een roman in de hand heeft.
De volgelingen van Freud trachten, door den
patiënt te doen associëeren, door te dringen tot
diens associatiecentrum. Normale menschen
kennen in den regel hun associatiecentrum, maar
abnormale dikwijls niet, en dat behoeft ons niet
te verwonderen ; want evenals de associatie in
het algemeen, is ook het associatiecentrum in
het bewustzijn niet gegeven. Voor normale
menschen is het meestal gemakkelijk om op
grond van het geassociëerde woord te concludeeren tot hun associatiecentrum. Het geassociëerde woord wordt trouwens op zijne beurt
associëerende prikkel; herinneringsvoorstellingen stroomen toe ; en daardoor kent de psychisch
gezonde meestal bovendien de ontstaanswijze van
het associatiecentrum in kwestie. Volgens de
leer der psycho-analytische richting hebben
lijders aan zielsziekten deze groep van herinneringsvoorstellingen verdrongen op analoge wijze
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als ook de normale mensch wel eens eene onaangenaamheid tracht te vergeten.' Bij deze zieken
is het echter - altijd volgens de leer van Freud
- maar al te goed gelukt, en hun psychische
afwijking is gevolg van deze gewelddadige verdringing. Deze menschen kennen hun associatiecentrum, dat tot abnormale reacties leidt, niet,
en het is de taak van den psychiater om het op
te sporen door de geassociëerde voorstellingen
van den patiënt te analyseeren. De psycho-analytische leer, met haar m.i. ongeoorloofde generalisatie, wordt niet aanvaard door de erkenning van
het waardevolle van dit procédé. Janet, overigens
tegenstander van de psycho-analytische richting,
heeft de methode toegepast vóór dat Freud's
leer bekend was.- Ik heb de psycho-analytische
richting in dit verband naar voren gebracht,
omdat door haar deze methode in ruimen kring
bekend is geworden.
Wij hebben de klassieke indeeling der associaties gegeven door te wijzen op de contiguïteits-,
de gelijkheids- en de contrast-associatie. Daarnaast zijn echter andere indedingen mogelijk,
en in de psychologische litteratuur ontmoeten wij
ook inderdaad andere namen. De geassociëerde
voorstelling kan abstract of concreet zijn, en
vandaar - bij een eenigszins ruw spraakgebruik
- de termen abstracte en concrete associatie.
De meest concrete voorstelling is eene herinne-
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ringsvoorstelling, die zich in inhoud vrij wel
dekt met de oorspronkelijke waarneming, en
die bovendien bevat de ruimtelijke en tijdelijke
bepaaldheid dier waarneming. Valt deze bepaaldheid weg, dan is het vaak moeilijk om eene
herinneringsvoorstelling van eene fantasievoorstelling te onderscheiden, maar het is in dit verband indifferent : de voorstelling is nog concreet.
Concreet is eene voorstelling, zoolang zij nog een
aanschouwelijk element bevat, dat werkelijk beleefd wordt. Bij eene abstracte associatie wordt
gewoonlijk het woord der geassociëerde voorstelling uitgesproken zonder dat de proefpersoon verder eenigen voorstellingsinhoud kan noemen. Op grond van introspectie is het dikwijls
onmogelijk om verschil op te merken tusschen
eene abstracte associatie en eene zoogenaamde
woord-associatie. Door zich rekenschap te geven
van de relatie, waarin het geassociëerde woord tot
den associëerenden prikkel staat, kan men meestal
tot eene onderscheiding komen.
Tot de woordassociaties behooren in de eerste
plaats de woordaanvullingen : kast - kastanje,
levend - levendig ; verder aanvullingen op
grond van gebruikelijke spreekwijzen: rood rood, wit en blauw ; man - met man en macht,
met man en muis. Wij hebben hier eene zoogenaamd uiterlijke associatie, die geplaatst wordt
tegenover de associatie naar inhoud. Soms is het
moeilijk om uit te maken of het eene woord-
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associatie of eene abstracte assoctatle is. De
associatie "rechterlijk rechterlijke macht"
kan beide zijn. Als het eene associatie naar inhoud is, dan is het eene abstracte, maar het is
vaak niet uit te maken. Associaties, waar de
gereproduceerde voorstelling is opgewekt door
verwantschap van spreekbewegingen en klank,
vallen onder de woordassociatie. De uitdrukkingen "met man en macht", "met man en
muis" zijn niet alleen zoogenaamde staande uitdrukkingen, maar zij vertoonen tevens alliteratie,
waardoor de uiterlijke associatie in de hand wordt
gewerkt. Rijm is vooral ook een criterium voor
woordassociatie: koud - zout - hout; hier
treedt het uiterlijke karakter zeer sterk naar voren.
Concrete associaties, waarbij met een woord
uitdrukking moet worden gegeven aan de geassociëerde voorstelling, vragen den meesten
tijd, den langsten "associatietijd". Woordassociaties zijn het kortst ; de abstracte staan
tusschen deze beide in. Dit tijdsverschil is begrijpelijk. Wanneer - om een concreet geval
te noemen - op "tuin" geassociëerd wordt
met "hek", en wanneer het een woordassociatie is (tuinhek), dan is na het prikkelwoord
niets anders in het bewustzijn geweest dan de
geassociëerde woordvoorstelling. Wanneer het
prikkelwoord echter de concrete voorstelling van
een tuinhek opwekt, heeft de proefpersoon voorloopig nog geen enkele woord voorstelling. Hij ziet
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zich zelfs geplaatst voor "1' embarras du choix ";hij
zal "hek" kunnen zeggen, maar even goed de materie kunnen benoemen, waarvan het hek gemaakt
is, of de kleur, of zich uitspreken over hoog of
laag, mooi of leelijk. Eene concrete voorstelling
kan zeer rijk aan inhoud zijn, en wat zal men dan
onder woorden brengen? Ook wanneer de concrete voorstelling veel armer aan inhoud is, of de keus
op anderen grond gemakkelijk bepaald wordt,
dan toch is eene nieuwe associatie vereischte,
voor dat het woord uitdrukking kan geven aan
den bewustzijnsinhoud. Hierdoor is het duidelijk,
dat eene concrete associatie meer tijd vraagt,
zoodra de proefpersoon met een woord moet
reageeren.
De associatietijd der abstracte voorstellingen
blijkt er tusschen in te staan. Ook bij ouderdomsverschijnselen is het trouwens gebleken, dat de
associatie tusschen abstracte voorstellingen en het
bijpassende woord veel inniger is dan tusschen
de meer concrete en het woord.
De relatie tusschen geassociëerde en associeerende voorstelling kan onder verschillende
categorieën gebracht worden. Wij zagen reeds,
dat eene uiterlijke verhouding geplaatst wordt
tegenover eene meer zakelijke, dat de woordassociatie staat tegenover de zoogenaamde objectassociatie. Wij kunnen op dezen weg doorgaan.
Ziehen onderscheidt homosensorische associaties
(rood- blauw; zoet- zuur) van heterosenso-
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rische (wit - zoet). Hij voegt er aan toe, dat de
homosensorische associaties meer voorkomen en
ook, dat deze associaties, waar associëerendeengeassociëerde voorstelling derhalve betrekking hebben op hetzelfde zintuigelijke gebied, minder tijd
vragen bij de reproductie van het geassociëerde
woord. De partialiseerende associatie (kacheldeur; visch- staart) wordt geplaatst tegenover de
totaliseerende (zwart- bord ; borst -lichaam).
De associatietijd is volgens Ziehen bij de
laatste langer, hetgeen verklaarbaar is, omdat
bij de partialiseerende associatie de inhoud van
het geassociëerde reeds gegeven is met de
associëerende voorstelling.
Betrekkingsassociatie noemt Ziehen de associatie, waarbij associëerende en geassociëerde
voorstelling in de verhouding staan van oorzaak
tot gevolg, of omgekeerd.
Dergelijke indedingen hebben vooral beteekenis voor de speciale psychologie en voor de
toepassing in de practijk, voor het stellen van
eene psychologische diagnose. Iemand met eene
overheerschend totaliseerende en abstracte associatie heeft eene geheel andere mentaliteit dan
degene, die uitblinkt in partialiseerende concrete
associaties.
Betrekkingsassociaties in boven bepaalden zin
(regen - overstrooming ; onweer - brand),
komen bij kinderen beneden 12 jaar weinig voor,
en zij vragen veel tijd. Het onderzoek kan hier
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leiden tot paedagogische consequenties. In het
algemeen associëeren kinderen ook langzamer.
Ziehen heeft niet alleen gevonden, dat de associatie meer tijd neemt, maar ook, dat de associatietijd met den leeftijd afneemt. Hij heeft voor zijn
onderzoek dezelfde kinderen genomen, en het
onderzoek over 4 jaar uitgebreid. Invloed door
oefening acht hij buiten gesloten : de proeven
hadden slechts nu en dan bij gdegenheid plaats.
De associatietijd nam soms 0,50 à 0,60 seconde
af in een jaar. Ziehen concludeert : "dass die
allgemeine Uebung, welche das Gehirn in der
Schule und im Leben durchmacht, die Assoziationsleitungen bahnt, leistungsfähiger macht".
Niet alleen het aantal onzer associatieve verbindingen neemt met den leeftijd toe, maar
eveneens de "Erregbarkeit", hetgeen zich uit in
den tijd. Daar - zooals wij in het begin van dit
hoofdstuk vermeld hebben - het denken steeds
associëeren vooronderstelt, beteekent dit resultaat, dat het kind langzamer denkt. Het tempo
van het schoolkind is niet dat van de.n volwassene.
Door zich niet aan te passen bij dat tempo, werkt
de docent bij het kind, dat zich nu van zijn kant
wel zooveel mogelijk moet aanpassen, de oppervlakkige woordassociatie in de hand, welke bij het
kind overigens minder pleegt voor te komen dan
bij den volwassene.
LITTERATUUR.
L'association des idées; TH.
Die Ideenassoziation des Kindes.
ED. CLAPARÈDE :

ZIEHEN :

HOOFDSTUK VIII.
DE SECUNDAIRE FUNCTIE.

In het vorige hoofdstuk hebben wij het onbewuste reeds leeren kennen als psychologische
realiteit. De associatie zelve is niet in het bewustzijn gegeven, in de geassociëerde voorstelling
is het gevolg der associatie gegeven, maar de associatie zelve onttrekt zich aan de introspectie. Zij is
onbewust, en wanneer wij den associatieven band
eene psychische werkelijkheid noemen, dan doen
wij dit met hetzelfde recht als de physicus, die den
ether, welke zich aan zijne observatie onttrekt,
rekent tot de physische werkelijkheid. Bij eene gecompliceerde associatie kunnen echter sommige
elementen van het onbewuste proces bewust
worden, wanneer wij de moeite nemen en ons
den tijd gunnen om bij het associatieproces in
kwestie te blijven stil staan. Ik gaf als illustratie
de associatie "mes - laboratorium", die aanvankelijk geheel onbewust was, maar waarbij
later een tweede mes als tusschenschakel bleek
gefungeerd te hebben. Het onbewuste - of,
om den meer gebruikelijken term te nemen,
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het onderbewuste- is dusnieteenewerkelijkheid,
die wij uitsluitend kennen op grond van redeneering, maar de onbewuste voorstelling, die op
moment a gewerkt moet hebben, kan ons op
moment b als concrete herinneringsvoorstelling
met tal van indifferente bijzonderheden voor den
geest staan. Er is trouwens een zeer geleidelijke
overgang tusschen het klaar bewuste en het
onbewuste. Wanneer wij in lectuur verdiept
zijn, en men richt eene vraag tot ons, dan kan
het voorkomen, dat de vraag slechts als eene
lichte stoornis beleefd wordt. Het tot ons gesproken woord is ons slechts op eene zwakke
en zeer vage wijze bewust geworden. Het kan
voorkomen, dat men zich echter enkele seconden
later volkomen rekenschap geeft van de gestelde
vraag : het aanvankelijk onbewuste is dan bewust gemaakt.
Wij richten nu onze aandacht op de verhouding
van het onderbewuste tot het bewuste. Deze
relatie is van zeer groote beteekenis en bij de
menschen zeer verschillend, zoodat er groote
individuede verschillen zijn. Sommige menschen
ondergaan betrekkelijk weinig den invloed van
hun onderbewuste. Hun denken en voelen is
grootendeels te verklaren van uit de inhouden
van het klare bewustzijn. Andere menschen
daarentegen zijn vrijwel in al hun doen en laten
gebonden aan het onderbewuste. Geen opkomende
gedachte kan worden begrepen buiten hun onder-
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bewuste zieleleven om. De eerste groep noemen
WIJ
die der overwegend primair-functioneerenden, de tweede die der secundair-functioneerende menschen.
Het woord is van Dr. Otto Gross. Hij heeft
deze functies beschreven in "Die cerebrale
Sekundärfunktion", een zeer interessante psychologische verhandeling, waarin zeer weinig
over de hersenen wordt gezegd, maar des te
meer over den aard van het bewustzijnsleven.
Beymans en Wiersma hebben de conceptie overgenomen en toegepast, en aan hen is het te
danken, dat Gross' onderscheiding niet verloren
IS gegaan.
Onder primaire functie moet worden verstaan
de werkingen der voorstellingen in het bewustzijn. Onder secundaire functie de werking, die
psychische inhouden nog uitoefenen op het
bewustzijn, wanneer zij zelve uit het bewustzijn
verdwenen zijn.
De gewaarwordingen en voorstellingen als
zoodanig, die wij op het oogenblik beleven, zijn
primaire voorstellingen. Ook wanneer ik van
iemand den indruk krijg, dat hij niet te vertrouwen is, dat hij leugenachtig is, enz., dan is
deze voorstelling eene primaire voorstelling.
Aan deze voorstelling is een min of meer
bewust denkproces voorafgegaan, maar hiervan kunnen wij in dit verband afzien ; de voorstelling zelve, in het blikpunt van het bewustzijn
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aanwezig, is op het oogenblik primair gegeven.
Maar laten wij ons nu voorstellen, dat ik aan
iets anders ga denken. De voorstelling bevindt
zich thans niet meer in mijn bewustzijn. Toch
moet ik mij die voorstelling denken als op de eene
of andere wijze voortbestaande in mijn onderbewustzijn ; want morgen, over eene maand,
over een jaar kan ik aan den als onbetrouwbaar
beoordeelden persoon denken. Eene primaire
voorstelling laat eene reproductiemogelijkheid
na, die bij gelegenheid het aanzijn geeft aan
eene herinneringsvoorstelling. Eene herinneringsvoorstelling is eene gereproduceerde voorstelling,
die als zoodanig, d.w.z. als gereproduceerde, erkend wordt.
Het feit van het zich kunnen herinneren is vooronderstelling voor de secundaire functie. Hiermee
is echter niet gezegd, dat secundaire functie
hetzelfde is als geheugen. Het is in sommige
opzichten minder ; in andere opzichten is het
meer.
Wanneer wij van iemand den indruk hebben
gekregen, dat hij onbetrouwbaar is, dan zullen
wij ons dit wel eens weer te binnen brengen, te
pas of te onpas. Wanneer wij ons het toevallig
herinneren, 's avonds bijvoorbeeld, vóór het inslapen, wanneer wij niet met den man in
kwestie te maken hebben, dan heeft de herinneringsvoorstelling niet met secundaire functie te
maken. Wanneer wij ons het daarentegen her-
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inneren op het moment, dat wij met den man eene
belangrijke transactie zullen aangaan, is de voorstelling afhankelijk van de secundaire functie.
Geheugen zonder meer is niet secundaire functie,
omdat laatstgenoemde involveert eene bepaalde
samenwerking tusschen het bewustzijn en het
onderbewuste.
Zonder geheugen geen secundaire functie.
De waarheid van deze stelling moeten wij laten
gelden, maar vervolgens moeten wij bij het begrip der secundaire functie niet eene te groote
plaats inruimen aan het geheugen. Want de
secundaire functie uit zich lang niet altijd in
klare herinneringsvoorstellingen. De secundaire
functie behoeft zich niet te manifesteeren in een
scherp herinneringsbeeld van "dien man als
onbetrouwbaar", veeleer zal zij een onbestemd
gevoel opwekken van "pas op!". Een goed geheugen zal zich uiten in betrouwbare herinneringsvoorstellingen, die misschien zeer volledig
zijn. Eenegoede secundaire functie kan zich uiten
op eene veel meer onbepaalde en vage wijze
in een "pas op!", "dat kan niet juist zijn",
"nu moet ik handelen", zonder dat de bepaalde
ervaringen, waarop deze oordeden gegrond zijn,
gereproduceerd worden.
De beteekenis der secundaire functie is - om
de woorden van Beymans te geven - hierin
gelegen:
"das sie der gesamten Vergangenheit des
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Individuums einen gewissen Einfluss auf sein
gegenwärtiges Denken, Fühlen und Wollen
gestattet".
Het geheele verleden blijft dus meespreken
door de secundaire functie, d.w.z., het onderbewuste, waar alle ervaringen· zijn bewaard, enbij eene geordende secundaire functie - ook verwerkt en gerangschikt. Naast de wisselende indrukken van het oogenblik beschikt de mensch
over secundaire functie, waardoor een betrekkelijk constant complex van factoren eenheid en
samenhang in het leven brengt.
Een ieder beschikt over eene zekere secundaire
functie, maar ten aanzien van de secundaire
functie loopen de menschen zeer uiteen. En zoo
verdeden wij de menschen in overwegend primair- en overwegend secundair-functioneerenden. Bij de laatst genoemden wordt dus het
denken en handelen meer beheerscht door het
geheele leven ; bij de primair-functioneerenden
hebben wij veel meer de souvereiniteit van het
oogenblik, snelle wisseling van vreugde en smart,
successie van voorstellingen zonder veel innerlijk
verband. Bij secundair-functioneerenden treffen
wij die plotselinge overgangen van vreugde en
smart niet aan. De secundaire functie dempt.
Eene oorzaak tot buitengewone vreugde werkt
nooit alleen in op het bewustzijn: dadelijk wordt
zij voor een deel opgeheven door nawerking van
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vroegere erv:~rmgen van minder aangenamen
Bij den secundair-functioneerenden
aard.
mensch zijn allerlei spreuken van levenswijsheid
als het ware geïncarneerd. Bij groote vreugde,
die over hem komt, zullen vroegere ervaringen
influenceeren in den zin van Solon's woord, dat
niemand gelukkig is vóór zijn dood. En bij smart
de regel van "na regen komt zonneschijn". Zoo
dempt de secundaire functie.
Het is zonder meer duidelijk, dat wij bij den
man van secundaire functie meer de consequentie
hebben te zoeken. Veranderingen in levensbeschouwing ontstaan bij dergelijke menschen
langzaam: het nieuwe heeft een harden strijd
te voeren met het residu van vroegere denkbeelden, en de strijd blijft lang onbeslist. De
secundaire functie leidt tot verdieping van het
bewustzijnsleven, tot het tegengestelde van oppervlakkigheid. Van eene zwakke secundaire
functie is het gevolg, dat men zich veel meer kan
geven aan de indrukken van het oogenblik. Wij
hebben dit reeds uitgedrukt voor te spreken van
het overheerschen der primaire functie. Eene
snellere reactie is het gevolg. Kinderen zijn in
het algemeen primair-functioneerend. Wanneer
een kind een voorwerp wenscht, grijpt het er
naar : het geeft door woord en daad te kennen
dat het het voorwerp in kwestie wil hebben. Het
reageert dadelijk in overeenstemming met zijn
wensch of wiL Bij volwassenen komt de secun-
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daire functie tusschen beide : "ik zou het wel
willen vragen, maar ben îk niet onbescheiden î'",
"kan ik dat wel van een ander eischen î'", enz.
En als wij dan toch ten slotte onzen wensch te
kennen geven, is er tijd verloopen. De reactie
van den secundair-functioneerenden mensch
is veelal geremd.
De menschen van overheerschende primaire
functie .I.K0be.!! in hun wezen de onbevangenheid
en het frissche van het kind. ln de conversatie
en den omgang zijn zij zeker te appreciëeren.
Ook zijn zij vaker dan anderen geestig. Op grond
van eene niet-wezenlijke overeenstemming denken zij zeer uiteenloopende dingen te zamen, en
hierdoor is eene voorwaarde voor de geestigheid
gerealiseerd.
Een secundair-functioneerend mensch pleegt
meer zakelijk te denken, terwijl de primairfunctioneerende leeft in de onmiddellijk gegeven
gewaarwordingen, de woordklanken, die hij
hoort, de woordassociaties, die zich daarbij uitsluiten. Wanneer uit dit oppervlakkig denken
spelenderwijze toch nog iets ontstaat, dat zin
heeft, dan hebben wij de woordspeling, die soms
zeer geestig kan zijn. Een paar illustraties om
inhoud te geven aan deze abstracte uiteenzetting.
Arouet, de familienaam van Voltaire, zal gedachten oproepen aan de Fransche revolutie, den
invloed van de Engelsche philosophie op de
Fransche, aan Rousseau en de Encyclopaedisten.
V. U. B.-XVIl.

12

-

178-

Dit is een zakelijke gedachtengang. Men kan
echter ook bij het woord, bij den naam blijven
stilstaan, en zoo heeft Arouet doen denken aan
"à rouer". Als men nu in Voltaire zoo ongeveer
den anti-christ ziet, is er zin, en toch zin gebaseerd op en veroorzaakt door iets toevalligs,
door eene uiterlijke klankassociatie.
Een ander voorbeeld. Om deze geestigheid te
begrijpen, moet men weten, dat ir, l1et midder.
der vorige eeuw een Duitsch philosoof Ueberweg
leefde, dat verder i:1 -quitschland vele inleidingen
in de philosophie verschijnen, en dat deze werken
als inleiding vaak minder goed geslaagd zijn,
omdat de auteurs dikwijls hun specifiek standpunt naar voren brengen en daarbij heel wat
wijsgeerige kennis bij den lezer veronderstellen.
Ik bestudeerde op een avond een dergelijk
werkje, Natorp's "Philosophie, ihr Problem und
ihre Probleme", een deeltje uit de serie "Wege
:::ur Philosophie", totdat een bezoek de lectuur
onderbrak. Ik deelde mijn bezoeker, een collega,
in den loop van het gesprek mee, uit welke diepten hij me had opgehaald, om als antwoord te
krijgen : "Ja, die Duitsehers zijn sterk in Wege
:::ur Philosophie; ::ij hebben zelfs een Ueberweg". Deze quasi-uiterlijke associatie heeft ::in
voor een ieder, die bij eene Duitsche inleiding
wel eens heeft gedacht: "über die Kraft", die
met het zoo typeerende "über" van den strevenden Duitseher wel eens heeft gespot.
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Geestigheid is niet zonder oppervlakkigheid,
die dan overigens al of niet gewild kan zijn. Geldt
ook niet voor elke geestigheid "glissez, n'appuyez
pas... Het is duidelijk, want eene geestigheid kan
niet geëxpliceerd worden zonder van haar waarde
in te boeten. Iets, dat ~akelijken zin heeft, kan
worden uitgelegd, en het zal er bij winnen. Het
is begrijpelijk, dat de primair-functioneerende,
als de meer oppervlakkige, meer gepredisponeerd
is tot het vinden van geestigheden en ook tot
het genieten daarvan. Een secundair-functioneerende begrijpt dikwijls eerst laat de geestigheid, zoodat hij lacht, als de anderen reeds over
hunne vroolijkheid heen zijn. En dan heeft hij
meestal inwendig de reactie - uit beleefdheid
laat hij het zelden merken - : "0, was het dàt
maar! ...
Voor een werk van langen adem zijn de primair-functioneerenden niet geschikt. Als philosoof zullen zij ideeën geven in het genre van
Multatuli, als dichter lyrische gedichten. In het
algemeen zullen zij op wetenschappelijk gebied
weinig productief zijn, omdat het eene plan te
spoedig moet plaats maken voor een ander.
Wanneer wij aldus stil staan bij correlaties der
primaire, casu quo secundaire functie, dan
moeten wij nooit uit het oog verliezen, dat in
den conereten mensch andere functies en eigenschappen werken, die een bijzonder karakter
verleenen. Bij een emotioneel secundair-func-
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tioneerend mensch zal een deel der psychische
persoonlijkheid gesystematiseerd zijn in den zin
van secundair-functioneerend, maar deze systematisatie zal zich niet over de geheele persoonlijkheid uitstrekken. De niet-emotioneele daarentegen, die "secundair" is, zal veel meer in al zijn
doen en laten z;ijne secundaire functie tot uiting
brengen.
Op welke wijze kunnen wij ons er rekenschap van
geven of iemand over eene sterke of eene zwakke
secundaire functie beschikt i' In het voorafgaande
is reeds eenig antwoord gegeven op deze vraag,
waarbij wij thans in het bijzonder stil staan.
De meer secundair-functioneerenden zullen
zich in het algemeen kenmerken door de grootere
consequentie in hunne denkbeelden. Ik heb nu
het oog op ideeën over opvoeding, politiek,
godsdienst, levensbeschouwing, derhalve op
denkbeelden, die niet in een half uurtje worden
verworven, en die afhankelijk plegen te zijn van
eene lange, voorafgaande ervaring. Van dergelijke
denkbeelden geldt, dat zij voor de meeste menschen niet resultaat zijn van een bewust syste-·
matisch nadenken. Onderwijs in paedagogiek,
in de wijsbegeerte van den godsdienst, in de soci-·
ale wetenschappen of metaphysica hebben de
meeste menschen niet gevolgd. Wel komt daaren-·
tegen bijna ieder mensch in aanraking met vele
en veelsoortige meeningen, die betrekking hebben
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op de onderwerpen in kwestie. Het onwillekeurige
denken, en de secundaire functie, die - zooals
wij zagen - dempt, nivelleert, met elkaar in
betrekking brengt en tot eenheid verwerkt, moet
dezen chaos ordenen. Het is duidelijk, dat consequentie in denkbeelden, als gevolg van secundaire
functie,criterium voor secundaire functiekan zijn.
Wij moeten van dit criterium een voorzichtig
gebruik maken, ook al, omdat, als iemand bij
het woord van één meester zweert, zijne consequentie de consequentie van een ander is. Het
letten op verschillende ideeën, die betrekking
hebben op uiteenloopende gebieden, geeft echter
voldoenden waarborg. Het is iets anders, dat hier
moet worden gereleveerd. Gebrek aan consequentie is in het algemeen gevolg van twee
factoren, van overwegende prim~ire functie ~n
van emotiviteit. Voor emotioneele menschen is
het moeilijker om consequent te zijn in hunne
denkbeelden dan voor de niet-emotioneelen.
Inconsequentie bij laatstgenoemde groep wijst
vrij zeker op primaire functie. Is de persoon in
kwestie echter emotioneel, dan wordt het ons
niet gemakkelijker gemaakt om een oordeel te
vellen. Dan kunnen wij op menig gebied inconsequentie verwachten, en dan moet onze vraag
aldus gesteld worden : beschikt de persoon in
kwestie over een gesystematiseerd complex van
voorstellingen, waar innige samenhang en consequentie is~
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Het is derhalve bij oppervlakkige kennismaking soms moeilijk om bij sterk emotioneele
naturen vast te stellen of z;ij al dan niet secundairfunctioneeren. Het omgekeerde kan zich ook
voordoen : bij sterk secundair-functioneerenden
is het soms moeilijk om zich rekenschap van
te geven van hunne emotiviteit. Deze menschen
kunnen door hunne secundaire functie de uitdrukkingsverschijnselen van hun emotioneel leven
zoodanig remmen en beheerschen, dat zij zich
als flegmatici voordoen.
Het gecompliceerde karakter der menschelijke
psyche veroorzaakt, dat wij bij alle criteria voorzichtig te werk moeten gaan. De secundair-functioneerende mensch is doorzettend, maar deze
qualiteit kan ook gevolg zijn van activiteit. Is
iemand een doorzetter, terwijl hij slechts matig
actief is, dan mogen wij groote secundaire functie
veronderstellen. Wanneer hij zeer actief is, dan
hebben wij in het doorzetten natuurlijk geen
criterium meer voor de secundaire functie.
Wij moeten dus in dit verband doordrongen
zijn van de restrictie, die gelegen is in het
"ceteris paribus" : wanneer de menschen overigens gelijk zijn, dan kunnen wij de secundaire
functie leeren kennen aan de consequentie in
denkbeelden, aan de volharding, enz.
Menschen met principes zijn in 't algemeen
secundair-functioneerende naturen. De primaire houden niet van principes. "Principes" -
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aldus zegt Multatuli ongeveer, die zelf sterk primair-functioneerde - "zijn laaghartige voorwendsels tot plichtsverzaking".
Voorliefde voor abstracte ideeën en redeneeringen treft men verder voornamelijk aan bij
menschen van overwegende secundaire functie.
Eene lange abstracte redeneering stelt hooge
eischen aan de secundaire functie. Zelfs het
begrijpen van een gewonen zin, dien wij hooren
of lezen, vooronderstelt secundaire functie. Bij
het laatste woord moet het begin van den zin,
dat zich niet meer in ons bewustzijn bevindt, toch
nog nawerken, anders zouden wij den zin nooit
kunnen begrijpen. Het begrijpen van een langen
zin geeft daarom aan vele menschen reeds moeilijkheden. Bij eene lange redeneering zijn zeer
velen de probleemstelling ten slotte kwijt. Zij
weten niet meer op den duur, waarom het gaat.
Dat dan de belangstelling ook verdwenen is,
ligt voor de hand.
Voor het volgen va!l eene lange redeneering is
noodig het aanbrengen van eene hiërarchische
verhouding. Een lang betoog bestaat immers uit
tal van redeneeringen in hiërarchisch verband.
Dit kan nu alleen worden vastgehouden op grond
van secundaire functie. De primaire functie
maakt - zooals gezegd - oppervlakkig, d.w.z.
zij heeft de neiging om alles op één niveau te
brengen. Eene bijkomstige bewijsvoering wordt
niet als zoodanig erkend. Hoofdzaken en bijzaken
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worden verward. Op die wijze krijgen WlJ 1n
plaats van de hiërarchie den chaos.
Primaire menschen zijn ongeschikt voor het
volgen van eene lange redeneering.Wanneer die
redeneeringen dan ook nog van abstraeten aard
zijn, bevinden zij zich in een zeer lastig parket.
Gaat eene redeneering over concrete dingen, dan
wordt nog ieder oogenblik een beroep gedaan
op de aanschouwelijke voorstelling, misschien
wel op de waarneming. Dan voelt de primairfunctioneerende zich telkens weer even in zijn
element. Zijn het abstracte voorstellingen, dan
ontgaan hem ook deze "points de repère".
Geschiktheid tot het volgen van lange redeneeringen, vooral van een abstract betoog, is
derhalve een criterium voor de aanwezigheid van
secundaire functie.
Hetzelfde geldt van het zoogenaamd "zwaar
op de hand zijn". Menschen, die in gezelschap
gedurende eene tien minuten niet meer aan de
conversatie deelnemen, om dan, alsof de tijd
heeft stil gestaan, het gesprek der anderen te
onderbreken met een "maar - -", dat betrekking heeft op het onderwerp van een kwartier
geleden, zijn niet zeldzaam. In dat kwartier zijn
misschien wel tien andere . onderwerpen ter
sprake gekomen. De man in kwestie heeft er niet
naar geluisterd; hij heeft zich in gedachten afgezonderd, en het resultaat van zijne overpeinzingen uit hij in zijne tegenwerping. Aangezien
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wij ons niet op gelijke wijz;e voor hetz;elfde onderwerp interesseeren, z;ijn dergelijke menschen
vervelend in gez;elschap. Aan sommige onderwerpen blijven z;ij als het ware kleven. Zij z;ijn
z;waar op de hand, en niet geschikt voor het
pétillante van een salongesprek. Ook z;ullen z;ij
meestal dit genre van gesprek niet kunnen
waardeeren.
Eene lijst van eigenschappen, die samenhang
vertoonen met secundaire en primaire functie
volge hier. Ik zal alleen die eigenschappen vermelden, welke z;oowel op grond van het materiaal
der herediteitsenquête als op dat der door Heymans onderz;ochte biographieën begunstigd bleken door secundaire, casu quo primaire functie.
Voor de volledige lijst zie men het "Zeitschrift für
Psychologie", Bd 51, "Beiträge z;ur spez;iellen
Psychologie auf Grund einer Massenuntersuchung", door G. Heymans enE. Wiersma.
Primaire functie

Secundaire functie
rustig
doorzettend
goedmoedig
zwaarmoedig, rustig en gelijkmatig van stemming
verstandig
ruim van blik
zelfstandig in denkbeelden
voorwaardelijk in het zich
uitspreken (slag om den arm
houden)
talent voor wiskunde

bewegelijk
spoedig uit het veld geslagen
impulsief
heftig
vroolijk, wisselend van
stemming
bevattelijk en oppervlakkig
onpractisch
geneigd om na te praten

geestig

ltl6 goed geheugen
slecht geheugen
niet hechten aan tafelgenot
op sexueel gebied ingetogen op sexueel gebied losbandig
weiniglettendop eigen uiterlijk ijdel
onverschillig voor erkenning eerzuchtig
van verdiensten (zelfs geneigd
om zich op den achtergrond
te houden)
geldzuchtig
spaarzaam
royaal, verkwistend
in zake opvoeding geneigd
om veel vrij te laten
goed voor ondergeschikten
medelijdend en hulpvaardig egoïstisch
in de politiek gematigd of in de politiek radicaal
conservatief
vaderlandslievend
in optreden natuurlijk en
in optreden geaffecteerd
ook wel gedwongen
gesloten van karakter
demonstratief
eerlijk voor zijne bedoelingen diplomatisch en intrigeerend
uitkomend
geneigd om te overdrijven,
geloofwaardig
op te sieren en te liegen
oneerlijk of eerlijk binnen de
in geldzaken betrouwbaar
grenzen van de wet
godsdienstig
dierenvriend
moedig
geneigd om zich te verdiepen liefhebber van sport
in abstracte overpeinzingen
accuraat
niet accuraat
weinig lachen
veel lachen

De twee of meerledige vragen, waardoor
Heymans en Wiersma in de herediteitsenquête
zich eene voorstelling hebben gevormd aangaande secundaire of primaire functie der geobserveerde personent zijn de volgende :
Is de bedoelde persoon
1. na verlies van beminde personen betrekkelijk
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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snel getroost (weer gewone belangstelling in
bezigheden en uitspanningen) of lang onder
den indruk (het niet te bovenkunnen komen).
na toorn dadelijk weer verzoend (geheel als
vroeger, er niet meer aan denken) of nog
eenigen tijd ontstemd, of moeilijk te verzoenen (duurzame wrok tegen bepaalde
personen).
sterk wisselend in sympathieën (eerst met
iemand wegloopen, later slecht over hem te
spreken) of constant in affecties.
gehecht aan oude herinneringen (vriendschappen uit de jeugd aanhouden; bezoeken
aan geboorteplaats, aan graven van afgestorvenen, enz.) of meer in beslag genomen
door nieuwe indrukken en vrienden.
hardnekkig vasthoudende aan eens gevestigde
meeningen (stokpaardjes, principes) of ook
wel open voor nieuwe inzichten of zelfs
gemakkelijk om te praten.
gesteld op verandering (van woonplaats,
of kamerinrichting, omgang ; behoefte om
andere dingen. te zien en te doorleven, om
eens uit de sleur te komen) of routinemensch
(gehecht aan oude gewoonten, dagindeding
en uitspanningen).
herhaaldelijk, eenmaal of nooit van het eene
bedrijf of studievak tot het andere overgegaan.
al of niet bezig met groote plannen, die ten
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slotte toch niet tot uitvoering komen.
9. bij het handelen meer beheerscht door gedachten aan verwijderde toekomst (sparen
voor den ouden dag, materiaal verzamelen
voor een later werk) of aan onmiddellijke
resultaten.
10. in het handelen over 't geheel in overeenstemming of vaak in strijd met de verkondigde beginselen.
Op grond van eene enkele dezer vragen is de
diagnose "secundair- of primair-functioneerend" natuurlijk niet te stellen. Het antwoord is
niet uitsluitend bepaald door de secundaire,
casu quo primaire functie van den peroon in
kwestie. Wanneer echter verscheidene vragen
kunnen worden beantwoord en de meeste der
antwoorden in dezelfde richting wijzen, dan is
een oordeel, dat uit den aard der zaak altijd een
waarschijnlijkheidsoordeel blijft, geoorloofd.
Het is aan Wiersma gelukt om langs experimenteden weg den graad der secundaire functie
na te gaan. De proeven- er zijn twee vormen,
maar in wezen komen zij op hetzelfde neer berusten op het meten van bepaalde nawerkingen.
De secundaire functie toch is eene nawerking,
nawerking van wat eens in het bewustzijn was.
"Sekundärfunktion oder Nachfunktion", zegt
reeds Otto Gross.
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Wiersma nu heeft gevonden, dat de duur van
de nawerking van een lichtprikkel in verhouding
staat tot den graad der secundaire functie. De
proefpersoon, die aan het donker geadapteerd
moet zijn, heeft een zwakken lichtprikkel in zijn
gezichtsveld. Als de proef begint, wordt hij blootgesteld gedurende 5 seconden aan een sterk
licht. Als het sterke licht verdwijnt, is het zwakke
licht in physischen zin dadelijk aanwezig, maar
door de nawerking van het sterke licht, wordt
het in de eerst komende seconden niet opgemerkt.
De tijd, die gelegen is tusschen het verdwijnen
van het sterke licht en het opnieuw opmerken
van het zwakke, wordt nu gemeten. Wanneer het
sterke licht gedoofd wordt, wordt tevens contact
aangebracht voor een stroom, die den chronometer in beweging brengt. Wanneer de proefpersoon het zwakke licht opmerkt, verbreekt hij
het contact, zoodat de chronometer stil staat. De
tijd is aldus geregistreerd zonder dat de proefleider tusschen beide komt. - De verhouding
tusschen het sterke en het zwakke licht is overigens
gemakkelijk zoo te maken, dat de tijd lang genoeg
is om met behulp van een stopwatch te worden
gemeten. De observatiefout van den proefleider
is dan quantité négligeable. Op die wijze kan
men het onderzoek instellen met bescheiden
hulpmiddelen.
Wiersma heeft gevonden bij patienten met
zeer geringe en met groote secundaire functie, dat
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deze nawerking(Nachfunktion)correlaat is met de
secundaire functie in ruimeren zin van het woord.
Bij normale menschen, waar de graad der secundaire functie veel minder variëert, doen storende
factoren zich bij het onderzoek uit den aard der
zaak meer gelden. Periphere invloeden als grootere of geringere gevoeligheid van het netvlies, en
oogbewegingen influenceeren.
Door niet alleen de nawerking van licht na te
gaan, maar ook die van geluid en die van eene electrische huidgewaarwording kan men een oordeel
vellen, dat zonder twijfel betrekking heeft op de
cerebrale nawerking. De remmende invloed van
het geluid wordt dan gemeten door den tijd der
reactie op een zwak geluid; de remmende invloed
van eene huidgewaarwording door den tijd der
reactie op eene andere zwakke huidgewaarwording.-In het laatste geval kan men den remmenden en den geremden prikkel op twee ver van
elkaar gelegen deelen van het lichaam laten
inwerken : de innervatie van de periphere
zenuw is dan zeker irrelevant. Op dezen grond
zou de proef met de huidgewaarwordingen
de voorkeur verdienen. Het is jammer, dat bijkomstige moeilijkheden het onderzoek onzeker
maken. Verschiliende menschen reageeren namelijk zeer verschillend op een electrischen stroom
van eene bepaalde intensiteit. De een ervaart eene
prikkeling, die volgens zijn oordeel zonder bezwaar veel sterker zou kunnen zijn ; een ander
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beleeft onder dezelfde omstandigheden eene
pijngewaarwording, zoodat voor hem de stroom
te sterk is. Dit aangaande den sterk remmenden
prikkel. Aan den zwakken prikkel voor de geremde gewaarwording past men zich veelal aan
op zoodanige wijze, dat de gewaarwording na
eenigen tijd in het geheel niet meer beleefd wordt.
Zoowel het invoeren der remmende als de geremde gewaarwording geeft dus bij het experiment
met den electrischen huidprikkel moeilijkheden.
Eene eenigszins andere methode om den graad
der secundaire functie vast te stellen, ook door
Wiersma het eerst toegepast en eveneens berustende op de secundaire functie als "Nachfunktion.,, is gelegen in de vermenging van kleurgewaarwordingen (fig. XII). Op eene schijf van
eene bepaalde kleur wordt een zoodanige sector
van de complementaire kleur aangebracht, dat
bij snelle rotatie van de schijf de gewaarwording
van wit wordt opgewekt. Men neme dus bijvoorbeeld een met groen papier beplakt cirkelvormig stuk karton en brenge daarop aan
een sector van rood papier van eene zoodanige
grootte, dat bij snelle draaiïng wit ontstaat. De
vereischte omwentelingssnelheid blijkt nu voor
verschillende personen niet dezelfde te zijn.
Menschen met grootere secundaire functie zien
reeds wit, wanneer de meer primair-functioneerenden de gewaarwording van twee kleuren
nog beleven. Een op de as van de draaiende schijf
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aangebrachte tachometer stelt ons in staat tot een
quantitatief onderzoek. Naarmate iemand meer
"primair" is, zal het aantal omwentelingen in
de minuut grooter moeten zijn, zal de conditie
voor het zien van wit verwezenlijkt worden.
De verklaring is eenvoudig. Laten wij ons de
schijf voorstellen in twee posities, in positie I
op een willekeurug tijdsmoment n, en in positie
II, zeer kort daarna, op het tijdsmoment n
1
(het geharceerde stelt den rooden sector voor).

·+

n

I

Fig. XIII.

Laten wij ons verder twee personen voorstellen, A en B, A meer secundair-functioneerend,
B meer primair. A heeft dus meer nawerking.
Het correspondeerende groen van positie II zal
dus voor hem meer met rood vermengd zijn.
Zal B hetzelfde ervaren als A, dan moet voor hem
positie II sneller op positie I volgen, m.a.w. de
schijf moet sneller draaien.
Deze methode kan ook worden toegepast door
V . U. B.-XVJI.
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gebruik te maken van een geluidsprikkel.
Naarmate eene sirene sneller draait, volgen de
stooten elkaar sneller op, totdat zij ten slotte voor
de waarneming een continu geluid geven. Ook
hier hebben wij dezelfde individuede verschillen : de een onderscheidt nog stooten, de ander
bij dezelfde snelheid niet meer.
De ervaring heeft mij geleerd, dat de in de
eerste plaats beschreven proef, waar de duur van
de nawerking van een lichtprikkel wordt gemeten, de betrouwbaarste is.
Is secundaire functie goed of niet goed ~
Hoewel de psychologie als theoretische wetenschap niet waardeert, heeft het zin om deze
vraag te stellen. Onwillekeurig en min of meer
bewust wordt er toch door ons beoordeeld.
Onder deze omstandigheden is het beter de
vraag bewust te stellen.
Zoowel een te veel als een te kort aan secundaire functie leidt tot een ziekelijken geestestoestand. Het ziektebeeld, dat zich kenmerkt door
eene zeer geringe secundaire functie is dat der
manie. De maniacus springt van den hak op den
tak ; secundaire functie geeft geene leiding aan
zijn denken. Hij leeft voornamelijk in de gewaarwordingen van het oogenblik, en verder is
hij slachtoffer van het associatieve voorstellingsmechanisme. Dit zal zich o.a. uiten in woordassociaties, in het reageeren met soortgelijke
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klanken, met zinledige rijmwoorden, enz. Door
gebrek aan een associatiecentrum treffen wij bij
hem de zoogenaamde ideeënvlucht aan. Van dit
verschijnsel kan men zich rekenschap geven
door - wat men noemt - te laten door-associëeren. Gedurende een zekeren tijd, drieminuten
bijvoorbeeld, moet de proefpersoon of patiënt
dan alles zeggen, wat hem naar aanleiding van
een prikkelwoord in gedachte komt.
Een normaal mensch zal bij het woord "goud"
bijvoorbeeld denken aan "ring" of "munt", om
dan vervolgens te denken aan het papiergeld,
dat goud en zilver in den oorlogstijd heeft vervangen. De oorlog en diens gevolgen kan dan
aan eene reeks associaties het aanzijn geven, maar
meestal zal hij na eenigen tijd weer aanknoopen
bij "goud". Het prikkelwoord is het centrum,
waarop men zich na allerlei uitstapjes telkens
weer terug trekt. Geheel anders is het verloop
bij den maniacus. Op "goud" reageert hij bijvoorbeeld met "koud", en dat is dan het begin van
eene reeks, waarin noch het woord "goud", noch
de gedachte aan goud terug keert. Van "goud"
komt hij op "koud"; daar voegt hij misschien
aan toe "weer" (koud weer) ; het woord "weer"
vertaalt hij in "Wetter", om dan met "Donnerwetter" eene serie krachttermen te beginnen.
Men stelle zich overigens niet voor, dat de maniacus gedurende eene drie minuten voorstellingen geeft. Dit op zich zelf zou te veel vragen van
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zijne secundaire functie. Hij zou zich toch door
de opdracht van den onderzoeker gedurende
dien tijd moeten laten leiden. De zintuigelijke
waarnemingswereld heeft ieder oogenblik de
overhand. De maniacus zal bijvoorbeeld plotseling eene lachbui krijgen en uitroepen : "Dokter,
wat heeft U een gekken neus!", of: "Ik hoor
Uw horloge tikken, laat eens zien". Dergelijke
intermezzo's zijn niet bepaald pathologisch : een
kind wordt op dergelijke wijze ook afgeleid door de
waarnemingswereld. Kinderen kenmerken zich
dan ook door overheerschende primaire functie.
Chronische ideeënvlucht is een gevolg van eene
zeer gebrekkige secundaire functie. Naar den
aard der geassociëerde woorden onderscheidt
men de ideeënvlucht wel in eene meer zakelijke
en eene meer uiterlijke. In het laatste geval hebben wij dan het overheersellen van woordassociaties bovendien.
De psychopathologie geeft een versterkt beeld
van wat wij in het normale leven kunnen aantreffen, en opent ons dikwijls als het ware de
oogen voor een verschijnsel, dat anders allicht
onopgemerkt zou voorbij gaan. Het ziektebeeld
der manie heeft diagnostische beteekenis voor
de menschenkennis in het algemeen. Ideeënvlucht treffen we ook aan bij menschen, die zich
in de maatschappij nog weten te handhaven.
Ook het onderbreken van een ernstig betoog,
dat den man in kwestie ter harte gaat, door op-
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merkingen, die opgewekt worden door en betrekking hebben op de onmiddellijke ervaringswereld, is een veelvuldig voorkomend verschijnsel, dat pleit voor geringe secundaire functie.
Overmatige secundaire functie treffen wij aan
bij den melancholicus en den lijder aan paranoia,
aan vervolgings-, casu quo grootheidswaanzin.
Hier komen er andere factoren bij, zoodat wij
niet zullen stil staan bij deze ziektebeelden.
De nadeden eener zeer groote secundaire functie
zien wij trouwens ook voldoende geïllustreerd in
het gewone dagelijksche leven. Er zijn menschen,
met wie men niet van gedachten kan wisselen. Zij
zijn zoodanig met hunne eigene gedachten bezig,
dat zij de argumenten van een ander niet opnemen. In schijn heeft men een dialoog, in werkelijkheid is het een monoloog. Iemand, die
zóó secundair functioneert, is in het geheel
niet meer open voor nieuwe inzichten. Aan
theorieën, die in de jeugd aanvaard zijn, zal hij
trouw blijven, omdat zijn bewustzijn gesloten
is voor de nieuwe gegevens, die de theorieën
zouden moeten modificeeren. Secundaire functie
leidt aldus tot eene consequentie, die een gebrek
beteekent. Ook leeren wij hier de secundaire
functie kennen als een conservatief princiep, dat
nadeelig kan zijn.
Een te veel en een te kort aan secundaire functie is dus funest. Voor normale menschen is
derhalve de variatiereeks naar twee kanten reeds
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beperkt. Toch is er binnen het normale een
groote variatie. Wanneer wij nu opnieuw vragen,
of secundaire functie goed of slecht is, dan moeten
wij er aan denken, dat wij vragen naar nut :
is secundaire functie nuttig of niet j) Het nuttigheidsbegrip is een begrip van relatie, van betrekking, zoodat wij bij de vraag naar nut eerst
dienen te bepalen : nuttig ten opzichte waarvan ?
Een antwoord kan in abstracto niet worden gegeven, en het antwoord zal met het oog op verschillende relaties verschillend uitvallen.
Wij zagen reeds, dat voor eene geestige conversatie eene groote secundaire functie een storende
factor kan zijn. Ook is het na het voorafgaande wel
duidelijk, dat men dichter kan zijn en primairfunctioneerend. Hetzelfde geldt voor den redenaar. Ik let nu niet op den inhoud der rede, maar
op den vorm. Het is immers de vorm en niet de
inhoud, die in het verband met het begrip "redenaar" van belang is. Als men in een zakelijk betoog van een beeld gebruik maakt, zal men
soberheid betrachten, en het beeld geven, voor
zoover het noodig is, tot goed begrip. Een redenaar doet het bewust of onbewust anders. Hij
laat zich door het beeld meeslepen, en sleept op
deze wijze zijne toehoorders mee. Het koude en
onpersoonlijke van een zuiver logisch betoog
wordt aldus weggenomen. De redenaar laat zich
gaan ; hij openbaart zich aldus als het ware in
naïef sans-gêne aan den toehoorder. In naïeve
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poëzie, in de Ilias en Odyssee, vinden wij dergelijke uitgesponnen beelden. Men vraagt zich dan
wel eens af : waar wil de dichter heen ~ In het
beeld is het punt van vergelijking reeds lang genoemd, maar de beschrijving wordt voortgezet.Ook met het oog op het contact tusschen spreker
en auditorium kan groote secundaire functie
hinderlijk zijn.
Ook voor den werkkring van den journalist
geldt, dat groote secundaire functie storend kan
werken. Secundair-functioneerende menschen
zullen voor een dagblad hun onderwerp allicht
te grondig behandelen en dan voor het meerendeel der lezers vervelend zijn. De stijl zal het
pétillante van den conversatietoon moeten hebben, iets geestigs en luchtigs, zoodat de lectuur
niet eene taak is, maar veeleer uitspanning. De
journalist moet dikwijls schrijven zonder voldoende voorbereiding, soms à !'improviste, terwijl de zettersjongen op de copy wacht. Welk
een toestand voor den secundair-functioneerende, die moeilijkheden ziet, die zich afvraagt :
heb ik wel voldoende gegevens, om dit of dat te
beweren ~ De primaire, als de meer oppervlakkige, ziet de moeilijkheden niet, en aldus gaat
het vlot met het schrijven van het artikel. De
schrijver maakt zich geen zelfverwijt over het
eenzijdige of voorbarige karakter van zijne kroniek; de zetter krijgt tijdig zijne copy, en de
lezer behoeft den volgenden ochtend zijn hoofd
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niet te breken met een ingewikkeld betoog.
Met het oog op onderwerpen, die eene grondige behandeling verdienen, is dit voorbeeld
niet goed gekozen. Wij stellen dan terecht hoogere
eischen aan de t?ak van den journalist. Wie zal
echter in de gegeven omstandigheden het best
zijn weg vinden in de journalistieke loopbaan,
de secundair-functioneerende met "les défauts
de sa qualité" of de "primaire"? Ik geloof, dat
de primair-functioneerende in den strijd om
het bestaan een voorsprong heeft. Er zijn tallooze
beroepen, waarbij de primair-functioneerenden
niet achter staan bij de "secundairen", integendeel. Bij het telephoonbedrijf, waar reactiviteit
en snelheid van reactie vereischten zijn, zijn primair-functioneerenden op hunne plaats.
Wanneer wij de lijst van eigenschappen, die
samenhang toonen met de secundaire functie,
vergelijken met die der primaire, dan is het duidelijk, dat eene normale secundaire functie als
waardevolle qualiteit moet worden beoordeeld.
Men gaat echter in deze waardecring wel te ver.
Dan wordt eene overheerschende primaire functie, die ligt binnen de variatie van het normale,
opgevat als een gebrek. Deze depreciatie gaat
te ver, en zij vindt haar grond hierin, dat de
menschen, die zich voor het begrip der secundaire functie interesseercn, en zich zelf als
"secundair" of "primair" trachten te karakteriseeren, in het algemeen wetenschappelijke be-

-201-

langstelling hebben en het in de wetenschap tot
iets willen brengen. En nu vereischt studie en
wetenschappelijke applicatie eene vrij groote
secundaire functie. Voor den wetenschappelijken
mensch bestaat het gevaar om eene groote secundaire functie te eenzijdig te waardeeren. Wanneer
in artistenkringen evenveel over de secundaire
functie werd gedacht als onder studenten, dan
zou de waardecring waarschijnlijk eenigszins
anders zijn. Er zijn vele beroepen, en vele plaatsen
kunnen met succes worden ingenomen door de
meer "primairen". Bij de waardecring der secundaire functie moet men het individu niet
losmaken van de maatschappij, waarin hij leeft.
Eene overheerschende, maar nog binnen de
grenzen van het normale vallende primaire
functie kan - juist met het oog op het beroep eene waardevolle qualiteit zijn.
Door eene verkeerde beroepskeuze moeten
vele menschen in een tekort aan secundaire
functie voorzien door de willekeurige opmerkzaamheid, die telkens door de eischen van het beroep in het leven wordt geroepen. Voor deze
menschen is het leven zwaar en de concurrentie
moeilijk, omdat op grond van wilsbesluit telkens
bewust moet geschieden, wat voor anderen onbewust en als van zelf tot stand komt. Neurasthenie en de thans in ruimen kring bekende
"vlucht in de ziekte" kunnen het gevolg zijn.
Voor den primair-functioneerenden mensch
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is het leven overigens lichter. Wij hebben gezien,
dat door de secundaire functie het geheele voorafgaande leven en de vroegere ervaringen, om zoo
te zeggen, meedoen. Het gevolg is, dat de zeer
"secundaire" mensch zelden frisch tegenover de
buitenwereld staat. Hij beziet de dingen als
door een bril, en aangezien het leven vol van
onaangename ervaringen is, kunnen wij - om
bij het beeld te blijven - zeggen, dat het voor
menigeen een bril met donkere glazen is. Men
wil dien bril nu wel eens kwijt. Iemand met
groote secundaire functie heeft altijd wel iets,
dat hem verhindert om in het oogenblik te
leven : de nawerking van eene onaangename
bejegening, een probleem, een zelfverwijt, enz.
Hij wil nu wel eens vrij zijn, de vrijheid om het
onmiddellijke leven mee te leven.
Deze vrijheid krijgt hij soms. Wanneer wij
het menschelijk willen voorstellen, al te menschelijk, dan zouden wij kunnen zeggen, dat de
natuur soms medelijden krijgt met de gepreoccupeerde slachtoffers eener overmatige secundaire functie. In de psychopathologie ontmoeten
wij het ziektebeeld der alterneerende psychose,
waar perioden van sombere melancholie plegen
plaats te maken voor de door primaire functie
gekenschetste manie. In het normale leven, waar
het met onlust gepaard gaand secundair-functioneeren uit den aard der zaak zwakker is, vinden
wij minder sprekende maar toch analoge gevallen.
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HOOFDSTUK IX.
DE APPERCEPTIE.

Sedert Herbart neemt het begrip der apperceptie in de psychologie eene voorname plaats in.
Het woord is afkomstig van Leibniz, voor wien
apperceptie een tweeledig begrip is, dat zich
slechts voor een klein deel dekt met dat, wattegenwoordig onder apperceptie wordt verstaan. Kant's
conceptie der transcendentale apperceptie heeft
groote wijsgeerige beteekenis, maar aan haar is
het niet te danken, dat de leer der apperceptie
eene centrale plaats inneemt in handboeken der
psychologische paedagogiek. Herbart en zijne
school hebben het begrip populair gemaakt en
de methodiek van het onderwijs afhankelijk gemaakt van hunne theorie der apperceptie.
Het begrip heeft tegenwoordig zijn voor- en
tegenstanders. Ziehen bijvoorbeeld acht het
begrip overbodig, in de eerste plaats, omdat de
leer der associatie in princiep alles zou kunnen
verklaren, wat van apperceptie wordt afhankelijk
gemaakt, in de tweede plaats omdat z.i. apper-
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ceptie een mysterieus vermogen is en geen begrip,
dat betrekking heeft op eene empirische realiteit.
Apperceptie zou derhave een niet-wetenschappelijk begrip zijn, waaraan geen plaats dient te
worden toegekend in eene positieve wetenschap.
Tegen het laatste argument zou ik willen aanvoeren, dat ook "associatie" een begrip is, dat
niet betrekking heeft op onmiddellijk beleefde
ervaring. Prikkelwoord en geassociëerde voorstelling zijn gegeven, maar tot den associatieven
band wordt geconcludeerd. Het begrip associatie
is derhalve gegrond op ervaring, maar het heeft
betrekking op eene werkelijkheid, die niet onmiddellijk gegeven is. Wij zullen zien, dat het
begrip der apperceptie op dezelfde wijze is ontstaan, zoodat apperceptie en associatie methodologisch op één lijn staan. Ziehen ziet dit voorbij,
wanneer hij oordeelt, dat apperceptie eene fantasievoorstelling is, en de associatie eene realiteit.
-Mogelijk zou het verder zijn, dat na het begrip
der associatie dat der apperceptie overbodig is.
Voor Ziehen is deze mogelijkheid dan werkelijkheid. Voor Wundt, om een der grondvesters onzer
hedendaagsche psychologie te noemen, niet.
Wundt houdt vast aan het begrip der apperceptie. Apperceptie is het rijkere begrip. Wanneer wij het apperceptie-proces analyseeren,
zullen wij steeds associaties ontmoeten, maar
daarmee is het niet gezegd, dat appercipiëeren
niets anders is dan associëeren. Associëeren vol-
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zich bewust zijn van gelijkheid, van overeenstemming, en verschil. De analytische en synthetische functie van den menschelijken geest is
volgens Wundt niet zonder meer terug te voeren
tot associatie.
Bij dit oordeel zal men zich moeten aansluiten
op grond van de resultaten der psychologische
kennistheorie. Ter illustratie zou ik willen wijzen
op het causaliteitsprinciep, waardoor wij verschijnselen als oorzaak en gevolg appercipiëeren.
Het is hier niet de plaats om uiteen te zetten, dat
het causaliteitsprinciep geene abstractie is, gevormd op grond van bepaalde associatieve verbindingen. De belangstellende lezer zij verwezen
naar Heymans' "Die Gesetze und Elementedes
wissenschaftlichen Denkens", §§ 77-79 : Die
assoziationistische Theorie.
Het causaliteitsprinciep is eene categorie van
ons denken, waardoor onder bepaalde omstandigheden eene contiguïteitsassociatie wordt tot
eene verhoudingsassociatie, waarbij twee verschijnselen als oorzaak en gevolg worden geappercipiëerd. Apperceptie is het algemeene begrip van tal van apperceptievormen, en de
apperceptievorm van ons op eausalen samenhang
gericht denken is dan volgens mijn oordeel niet
tot associaties terug te voeren. Trouwens ik kan
volstaan met de mededeeling, dat de associatiepsychologie beweert de verschillende appercep-
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tievormen door de leer der associatie te kunnen
verklaren, maar dat zij het niet heeft bewezen.
Onder deze omstandigheden is er naast het
begrip der associatie plaats voor dat der apperceptie. Het is overigens eene vage conceptie,·_die
door verschillende schrijvers op zeer uiteenloopende wijze wordt gedefiniëerd. Dr. Karl
Lange geeft eene, wat ik zou willen noemen, zeer
courante bepaling. Voor hem is apperceptie:
"diejenige seelische Tätigkeit, durch die wir
einen Bewustseinsinhalt mittelst verwandter
VorsteHungen in den Zusaromenhang unsers
geistigen Lebens und Besitzes aufnehmen."
Voor Dr. August Messer, die ook eene monographie over de apperceptie heeft geschreven, is
deze definitie te eng ; hij wil de apperceptieve
werkzaamheid niet op dusdanige wijze tot voorstellingen beperkt zien. Terecht, maar deze te
enge definitie is tevens meer concreet, en daardoor geschikt om den zin der apperceptie duidelijk te maken.
Wanneer wij eene prent bekijken, bijvoorbeeld
eene teekening van Raemaekers, dan kunnen wij
begripmatig onderscheiden de zuivere waarneming (de zuivere perceptie) en de apperceptie. Wat de zuivere perceptie is, kan ik op
grond van zelfwaarneming niet uitmaken. Psychologische en kennistheoretische resultaten
stellen me in staat om veronderstellingen te
maken, om me eenigszins eene voorstelling te

-

20R-

vormen aangaande de perceptie zonder meer van
de teekening, maar de zuivere ervaring beleven
is onmogelijk. Een zuigeling zou bij het bekijken
van de prent de zuivere waarneming veel meer
benaderen. Alles, wat ik aan de teekening opmerk, en onder woorden kan brengen, is resultaat van apperceptie 1 ).
Een paar potloodlijnen zijn voor mij het beeld
van een man, omdat de eigenlijke waarneming
zich oogenblikkelijk associatief verbindt met een
voorstellingscomplex, dat afhankelijk is van
vroegere waarnemingen en ervaringen. De plaat
met hare twee afmetingen wekt bij mij de illusie
van diepte, weer op grond van tal van vroegere
ervaringen. De teekening met hare verschillende
personen, is verder voor mij eene eenheid ; ik
zie in haar de uiting van één centrale gedachte,
terwijl in de perceptie eene veelheid gegeven is.
In de meeste gevallen weten wij op grond van
het onmiddellijk zelfbewustzijn niet, dat wij
appercipiëeren. Een appel, dien wij aan den boom
zien hangen, is voor ons niet eene meer of min
ronde plek te midden van andere gewaarwor') Het resultaat van apperceptie wordt meestal ook aangeduid als apperceptie, zonder meer. Een dubbelzinnig
spraakgebruik wil, dat de geassociëerde voorstelling associatie wordt genoemd, dat perceptie zoowel het percipiëeren
als het resultaat van het proces aanduidt. Het woord apperceptie met zijne dubbele beteekenis is derhalve niet een
op zich zelf staand geval. Wij zullen het spraakgebruik volgen, maar achteneene waarschuwing niet overbodig. Apperceptie in den zin van resultaat der apperceptie is natuurlijk
bewustzijnsinhoud.
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dingen, zoodat wij op grond van herinneringsbeelden de andere qualiteiten bewust zouden
toekennen, maar hij is dadelijk voor ons een
appel. In dergelijke gevallen eischt het apperceptieproces, practisch gesproken, geen tijd.
Eerst, wanneer het proces langer duurt, en vooral
wanneer wij ons daarbij inspannen, onderscheiden wij perceptie van apperceptie. Van menige
teekening van Raemaekers is de zin aanvankelijk
niet duidelijk. Wij appercipiëeren wel personen
en verschillende dingen, maar beteekenis heeft
de plaat voorloopig voor ons niet, totdat wij de
afbeelding in verband brengen met de voorstelling van de eene of andere politieke gebeurtenis
die ons in gedachte komt. Deze apperceptie heeft
tijd gekost en eenige inspanning, en wij hebben
nu de gelegenheid om door introspectie op te
merken, dat een reeds aanwezige voorstellingscamplex eene rol heeft vervuld. Wij hebben nu
gelegenheid gehad om de perceptie, die eigenlijk
reeds eene apperceptie was, maar eene apperceptie van lagere orde, te onderscheiden van de
apperceptie van hoogere orde.
In de paedagogiek en de paedagogische psychologie spreekt men bijna uitsluitend over deze
apperceptie, die tijd vraagt en inspanning, willekeurige opmerkzaamheid of medewerking vanden
onderwijzer om haar tot stand te brengen. Men
wekt daardoor onwillekeurig de meening op, dat
appercipiëeren eene moeizame werkzaamheid is.
v. u.

B.~xvu.
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Niets is in den regel minder waar. Voor de zelfwaarneming zijn perceptie en apperceptie dikwijls niet te onderscheiden, zoodat wij van een
bewustzijnsinhoud niet weten, waar de apperceptie begint en de zuivere perceptie eindigt.
De apperceptie is eene werkzaamheid van onzen
geest, maar de perceptie is het ook. De waarneming is niet gelijk aan den prikkel, die van
buiten komt ; zij is eene reactie van onzen geest
op dien prikkel. Onze geest is niet passief bij de
waarneming. Daardoor heeft het geen zin, om
het passieve waarnemen te plaatsen tegenover
het actieve appercipiëeren. Deze tegenstelling
is een uitvloeisel van eene verouderde philosophie. Men zou nog kunnen wijzen op de moeizame apperceptie, de daarbij vereischte willekeurige opmerkzaamheid en het begeleidend gevoel van activiteit, maar daar tegenover kan worden geplaatst, dat ook waarnemen in den zin
van cbserveeren evenzeer groote opmerkzaamheid en inspanning vooronderstelt.
De apperceptie wordt onderscheiden in transcendentale en empirische apperceptie. De transcendentale apperceptie is de a-priorische. En
"a-priori" kunnen wij het best vertalen door
"aan de ervaring logisch voorafgaand". Minder
correct, maar duidelijker : de empirische apperceptie is afhankelijk van verworven voorstellingen, de transcendentale van wettelijkheden en
principes, die ons aangeboren zijn.
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Wanneer wij bijvoorbeeld een dier, dat wij in
de verte zien, herkennen en als:hond appercipiëeren, dan hebben wij de empirische apperceptie, omdat de appercipiëerende voorstelling,
de algemeene voorstelling "hond", door ervaring
verkregen is. Algemeene voorstellingen, als hond,
planeet, instrument, enz., zijn afhankelijk van
en ontstaan uit concrete herinneringsbeelden en
waarnemingen van honden, instrumenten, enz.,
en in zooverre empirisch. Het feit echter, dat
wij algemeene voorstellingen kunnen vormen,
dat wij gelijksoortige herinneringsbeelden kunnen
samenvatten tot het begrip "hond", "planeet",
is afhankelijk van de transcendentale apperceptie.
Door de analyse en synthese moeten overeenstemmende elementen worden los gemaakt van
het louter individueele. Eene algemeene voorstelling als die van "hond" is dus afhankelijk,
zoowel van de empirische elementen, als van de
transcendentale apperceptie. De bijzondere inhoud van het begrip is afhankelijk van ervaring.
Dat wij echter een dergelijk algemeen begrip
kunnen vormen is afhankelijk van de transcendentale apperceptie. Telkens, wanneer wij een
hond als zoodanig herkennen, hebben wij een
resultaat, dat zoowel van empirische apperceptie
als van transcendentale afhankelijk is.
De transcendentale apperceptie interesseert
den kennistheoreticus en den beoefenaar van
de theoretische psychologie. Eene psychologie,
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die meer de psychotechniek nadert, vermeldt de
a-priorische apperceptie niet. Dit is begrijpelijk,
omdat deze apperceptie ons allen aangeboren is
en niet geleerd behoeft te worden. Het begrip
der apperceptie lijdt echter onder deze eenzijdige
behandeling.
Lange, die in zijn begrip der apperceptie de
uit den aard der zaak verworvene voorstellingen
naar voren brengt, oordeelt, dat het begrip vaag
wordt en zijn bijzondere beteekenis verliest,
wanneer men de elementen der transcendentale
apperceptie opneemt. Hij ziet over het hoofd,
dat de empirische apperceptie slechts een uitvloeisel is, dat gedragen wordt door de fundamenten der transcendentale apperceptie. Het schijnbaar scherper omlijnde begrip der empirische
apperceptie wordt overigens gegeven in woorden,
die bij nadere bepaling alle moeilijkheden aan het
daglicht zouden brengen. Lange oordeelt bijvoorbeeld, dat geappercipiëerd wordt door middel van verwante voorstellingen. Waarin die
verwantschap gelegen is, kan niet op eenvoudige
wijze worden gezegd, omdat zij veelsoortig kan
ZlJn.

Bij de herkenning, wanneer wij een bewustzijnsinhoud als "bekend" appercipiëeren,heefthet
verwante betrekking op den inhoud ccner reeds
aanwezige voorstelling. De verwantschap is dan
gelegen in identiteit van inhoud, althans zij is
voor een deel in deze overeenstemming gelegen.
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- Als ik een appel aan den boom zie, dan is
deze apperceptie gedeeltelijk ook wel, evenals de
vorige, eene identificeerende apperceptie, maar
in dit geval is zij voornamelijk eene aanvullende
apperceptie, waardoor eigenschappen, die ik niet
onmiddellijk beleef (het min of meer bolvormige,
het gladde van het oppervlak, enz.), worden
toegekend. Thans hebben de verwante voorstellingen, die meewerken, een geheel anderen
inhoud dan de eigenlijke waarneming. De verwantschap is nu gelegen in eene contiguïteitsassociatie. - Wanneer de chemicus water en ijs
identificeert, daarbij dan afziende van verschil
in aggregatietoestand, doet hij dit op grond van
eene verwante voorstelling (H 2 0). De verwantschap is niet gelegen in gelijkheid naar inhoud,
ook niet in eene eenvoudige contiguïteitsassociatie. Zij is gelegen in alles, wat den chemicus
tot het begrip H 2 0 heeft gevoerd, en zij vooronderstelt analyse, synthese en apperceptie.
Bij de verwante voorstellingen, waarover
Lange spreekt, is de verwantschap natuurlijk geen
inhoud dier voorstellingen. Zij kan betrekking
hebben op den inhoud dier voorstellingen, eene
betrekking, die dan soms eene relatie van gelijkheid is, maar dikwijls ook niet. In deze betrekking zit nu juist het probleem der apperceptie,
zoodat de vermelde definitie niet veel meer dan
eene tautologie is.
Eene definitie van apperceptie, waarbij alle
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klippen ontzeild zijn, is zeer onbepaald. Rudolf
Eisler geeft in zijn "Handwörterbuch der Philosophie" de volgende formuleering, die vrijwel
onaantastbaar, maar weinig zeggend is : "Apperzeption bedeutet allgemein die besondere, bewusste Erfassung eines Inhalts, die Aufnahme
eines Inhalts in den Besitzstand des Bewusstseins." Zal eene dergelijke bepaling iets beteekenen, dan moet er commentaar bij geleverd
worden, hetgeen in de voorafgaande bladzijden
is geschied.
Het begrip der empirische apperceptie heeft
in de school van Herbart geleid tot eene techniek
van het onderwijs, tot de zoogenaamde vijf
"Formalstufen". De verwante voorstellingen, die
wij kennen uit de definitie van Lange, en waarover de leerling reeds beschikt, moeten de revue
passeeren. Dat is de phase der "voorbereiding".
Die voorstellingen kunnen in den loop van den
tijd geleden hebben en vervormd zijn. Eene
kleine repetitie is allicht niet overbodig, maar
hierin ligt niet de eigenlijke beteekenis van de
voorbereiding. Deze is gelegen in het mobiel maken van wat Herbart noemt de "Apperzeptionsmassen". Wij kunnen het begrip, dat wij in het
vorige hoofdstuk hebben leeren kennen, hier
toepassen en zeggen : de voorstellingen moeten
nog· eens in het bijzonder in de secundaire
functie van den leerling worden opgenomen. Het
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is dus eene tegemoetkoming aan eene gebrekkige
secundaire functie, zooals wij die bij kinderen
aantreffen.
De voorbereiding stelt hooge eischen aan den
tact van den docent. De leerling moet namelijk
eenige notie hebben van het doel, dat de onderwijzer beoogt, anders wekt de herhaling van het
gekende verveling op, en doet meer kwaad dan
goed. Legt de docent zijn oogmerk te veel bloot,
dan begint hij niet met de voorbereiding, dan
heeft hij reeds zooveel van de nieuwe stof verteld, dat hij straks niet meer op voldoende belangstelling kan rekenen.
De tweede phase is de "expositie van het nieuwe", dat geappercipiëerd moet worden. De apperceptie zelve valt ook in deze tweede periode, maar
om redenen, die ons na het voorafgaande duidelijk zijn, wordt dit proces niet verder onthuld.
De derde en vierde phase, die bij elkaar behooren, en slechts op zeer willekeurige wijze gescheiden kunnen worden, is die van "de associatie"
en "het systeem". Er zijn nog andere verwante
voorstellingen, die voordeapperceptieniet bepaald
noodzakelijk waren. Associaties worden nu gelegd tusschen deze meer verwijderde bewustzijnsinhouden, en de nieuwe apperceptie, waardoor
het geheel geconsolideerd wordt. - De nieuwe
apperceptie kan ook eene tweede harmoniseerende apperceptie eischen. Als het kind de voorstelling van ,.de aarde als een bol" heeft geassi~
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bewerken, dat het geneigd is, de apperceptie
weer op te geven. Systematiseeren is dus noodzakelijk.
Ab vijfde stadium wordt gegeven de "toepassing", ook wel "methode" genoerneL De leerling
moet over de nieuwe kennis gemakkelijk beschikken en haar weten toe te passen. Het resultaat der apperceptie moet dus worden opgenomen
in de secundaire functie, en ook moeten in sommige gevallen nog bijzondere associaties worden
gelegd, waardoor het handelen gemakkelijk gemodificeerd wordt door de nieuwe kennis.
De empirische apperceptie heeft dus plaats
door middel van verwante voorstellingen. Over
den onbepaalden aard dier verwantschap hebben
wij reeds gesproken. De verwantschap kan van
dien aard zijn, dat wij appercipiëerend .,begrijpen". Het onbekende op het bekende, het bijzondere tot het algemeene terug voeren, geeft
intellectueele voldoening. Bij het apperceptieproces brenp,-en nu Herbart en zijne school deze
soort van associaties tusschen het nieuwe en
het reeds aanwezige voorstellingsbezit naar voren.
In den tegenwoordigen tijd is er echter in het
onderwijs eene strooming, die Herbart's methode
als te intellectualistischverwerpt.Niet"begrijpen"
is het eerste noodige voor den mensch, maar een
zoodanig reageeren op prikkels van de buiten-
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wereld, dateene voor het individu en de gemeenschap nuttige handeling het gevolg is. Ten aanzien van dergelijke nuttige handelingen worden
nu de mogelijke "Apperzeptionsmassen" beoordeeld als verwant of minder verwant. Terwijl
voor Herbart de verwantschap meestal gelegen
was in gelijkheid, zoodat het nieuw geappercipiëerde bijvoorbeeld stond tot de appercipiëerende voorstelling in de verhouding van species
tot soort ("tijger" als "katachtig"), wordt nu gelet
op eene nuttige modificatie van de handeling, die
door de appercipiëerende voorstelling wordt ingeleid, door de voorstelling, die geappercipiëerd zal
worden. Deze apperceptievorm is in den grond
der zaak niet nieuw. Wanneer het beeld van een
paddestoel associatief verbonden wordt met de
voorstelling van "niet in den mond steken",
"gevaarlijk", dan hebben wij in wezen deze
soort van apperceptie. Deze nieuwe strooming,
waaraan de naam van William James eng verbonden is, wil dus eene eenvoudige contiguïteitsassociatie tusschen de waarneming, casu quo de
te appercipiëeren voorstelling, en bepaalde bewegingsgewaarwordingen, voorstellingen van spiergewaarwordingen, enz., en zij oordeelt, dat deze
voluntaristische apperceptie, die ten nauwste verbonden is met ons doen en laten, de voorkeur verdient boven de intellectualistische. Wij hebben
hier derhalve een op grond van contigu:iteitsassociatie aanvullende apperceptie, zooals wij
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deze hebben leeren kennen en geïllustreerdhebben
door een appel, dien wij aan den boom zien en als
bolvormigen, gladden appel appercipiëeren. De
aanvulling gaat nu echter nog verder : gewaarwordingen en voorstellingen, die eng S:lmenhangen met onze motorische functie zijn nu bij
uitnemendheid de verwante voorstellingen. In
den geest van James zou het zijn om te oordeelen,
dat een appel zeker niet in de laatste plaats gcappercipiëerd wordt door de gcwa:~rwordingen,
die samengaan met verhoogde speekselafscheiding.
James cum suis oordcelen derhalve, dat men
bij eene techniek van het appercipiëeren moet
beginnen, waJr Herbart eindigt. Herbart wil
ten slotte ook eene associatie met het handelen,
maar deze associatie komt in de vijfde plaats,
als de apperceptie reeds lang heeft pbats gehad.
James wil, dat het ~'-ppcrceptieproces tot stand
zal komen door nucldel van gewaarwordingen
en voorstellingen van gewaarwordingen, die
onmiddellijk voorafgaan aan, gepaard gaan met
en volgen op de handeling. Hij oordeelt, dat niet
alleen veel werk ongedaan kan blijven - de
processen van de vier voorafgaande plusen acht
hij vrij wel overbodig-, maar ook, dat de apperceptie veel meer fundamenteel zal zijn.
Dit laatste oordeel hangt samen met James'
psychologie en zijne gcheele philosophie. Zijn
geelachtengang is - heel in het kort -- de vol-
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gende : de werking van het zenuwstelsel, in zijn
eenvoudigen vorm, uit zich in reflexen. Een van
zijne hersenen beroofde kikker, die in den poot
geknepen wordt, springt. Hier hebben wij eene
eenvoudige reactie, waarvoor slechts het ruggemerg noodig is. Voor eene reactie in haar eenvoudigsten vorm zijn drie processen vereischte :
een sensorisch, waardoor de prikkel naar het
ruggemerg wordt geleid ; een motorisch, dat
van het ruggemerg uit de spieren in beweging
brengt; een intracentraal, dat de trait d'union
vormt tusschen het sensorische en motorische.
Een deel van het ruggemerg behoort tot het intracentrale zenuwstelsel. Vandaar, dat reacties
nog mogelijk zijn, wanneer de hersenen zijn
weggenomen.
Het is nu de taak van de hersenen, om die
eenvoudige reflexen te modificeeren. De hersenlooze kikker springt, als hij geknepen wordt,
maar hij gehoorzaamt aan eene blinde reflex,
zoodat hij onder alle omstandigheden springt,
ook wanneer hij zich daarbij ernstig zal beschadigen door bijvoorbeeld in een scherp voorwerp te springen. Wanneer wij de hersenen -of slechts een bepaald gedeelte der hersenenintact laten, blijkt, dat de reactie gemodificeerd
wordt. De kikker zal het obstakel vermijden door
er over heen te springen.
Wanneer wij van uit dergelijke gegevens de
hersenen en het daarmee functioneel samen-
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gaand bewustzijn beschouwen, dringt zich de
gedachte op, dat hun beteekenis gelegen is in
eene intracentrale functie van meer gecompliceerden aard. Bij slot van rekening ligt dan de beteekenis van ons bewustzijn in de modificaties
die wij in de oorspronkelijke reflexen kunnen
aanbrengen. Zoowel voor James als Ziehen bestaat een volledig zenuwproces uit de drie genoemde phasen der sensorische, motorische en
intracentrale functie. Laat het motorische deel
vervallen, en het intracentrale gedeelte heeft geen
zin ; want het verbindt niet meer. Maak bewustzijnsprocessen los van de motorische reacties aldus James - en ge schept het abnormale. Ge
wilt een intracentraal zenuwstelsel, dat niet verbindt. Het bewustzijn met zijne inhouden is dan
te vergelijken met een orgaan, dat tot niets dient,
en dat zal afsterven. Organen, die tot niets dienen,
gaan achteruit, en kennis, die zich niet uit in eene
gemodificeerde reactie, zal spoedig vervliegen.
Wilt ge - aldus ten slotte de practische raad dat kennis bij blijft, zorg dan voor een traitd'union met oorspronkelijke reacties en reflexen.
Leg dan eene associatie met motorische gewaarwordingen en wilsimpulsen. Niets mag worden
opgenomen, zonder dat daarop èene reactie
volgt ; geen indruk mag zonder correspondeerende uitdrukkingsbeweging blijven.
Kennis, die goed zal blijven, behoort dus-,;geappercipiëerd , te
volgens deze theorie -
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worden door middel van gewaarwordingen en
voorstellingen van motorischen aard. En men
zal goed doen door zooveel mogelijk direct aldus
te appercipiëeren, zoodat de reeks van tusschenliggende voorstellingen van anderen aard zoo
kort mogelijk zij. Het ligt toch voor de hand,
dat men de intracentrale verbinding niet langer
moet maken dan noodig is. Men zal toch willen,
dat de gemodificeerde reactie - in dit geval, de
bewuste handeling - zoo snel mogelijk volgt op
den prikkel. Men zou kunnen zeggen, dat door
die andere voorstellingen de apperceptie toch
rijker wordt en meer geconsolideerd. Tegen dit
argument voert James aan, dat een complex van
appercipiëerende voorstellingen op de meest
natuurlijke wijze ontstaat op grond der uitdrukkingsbewegingen. Deze toch zijn een nieuwe
prikkel, die in het bewustzijn nieuwe gewaarwordingen opwekt. De handeling heeft verder
gevolgen : de omgeving reageert bijvoorbeeld
met goed- of afkeuring ; de handelende ondergaat
deze gevolgen, en aldus ontstaat eene groote
groep van associatief verbonden voorstellingen,
die dan later als "Apperzeptionmassen" fungeeren, welke innig met de handeling verbonden
zijn.
Op de controverse, die kan worden aangeduid
met de namen van Herbart en James, zal ik niet
verder ingaan, omdat er in psychologischen zin
geen probleem is. Wij hebben bij het verschil
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verdiepen. Naast de meer intellectualistische
apperceptie, waarbij wij begrijpen en als het
ware belangeloos toeschouwer z:ijn, een toeschouwer, die zich overigens wel gaarne wil inspannen om duidelijk te zien - staat de meer
voluntaristische, waarbij het individuede ik, als
willend organisme, alles in betrekking brengt met
zijne nooden en begeerten, en dit zoo onmiddellijk doet, dat bepaalde wilsimpulsen en motorische voorstellingen in het bewustzijn onmiddellijk prevaleeren. In overdrachtdijken zin kan ik
het woord van Betz laten gelden : Wij appercipieeren soms met onze spieren. Beide apperceptievormen bestaan, en eerst, wanneer wij veranderingen willen aanbrengen, en ons afvragen, welke
apperceptievorm moet worden aangekweekt en
welke gesupprimeerd, ontstaat een probleem.
Op het terrein der didactiek ontmoeten wij het
begrip der "Arbeitsschule", dat geplaatst wordt
tegenover dat der traditioneele "Lehrschule". De
"Arbeitsschule" sluit zich dan aan bij James'
ideaal. De beide apperceptievormen hebben in
onzen tijd geleid tot eene soort van schoolstrijd,
waarbij het ondertusschen niet gaat om Of het een
of het ander, maar om een meer of minder. De
"Lehrschule" toch heeft ook altijd haar vaardigheicisvakken gehad. Men denke aan lezenenschrijven; terwijl de "Arbeitsschule" de theorie niet wil
buitensluiten, maar haar afhankelijk maken van de
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practijk. Psychologie en did1ctiek kunnen""'hier
adviseeren, maar in hoogste instantie valt de
keuze buiten de competentie der wetenschap.
Het is ten slotte eene kwestie van wil en idealen.
Is de zooveel mogelijk begrijpende mensch het
ideaal der paedagogiek, zoodat daar in de eerste
plaats naar moet worden gestreefd, of behoort
allereerst de mensch in zijn handelen aangepast
te zijn aan zijn min of meer toevallig milieu en
aan de plaats, die hij in de samenleving inneemt !'
Er is eene natuurlijke opeenvolging van apperceptievormen, welke door opvoeding wel eenigszins gemodificeerd kan worden, maar die zich
in het algemeen toch handhaaft, ondanks invloeden van buiten. Binet is de eerste, die hiervan
gebruik heeft gemaakt om zich rekenschap te
geven van de intellectueele ontwikkeling van
het kind. Onder de rttim vijftig vragen en "tests"
van zijn "échelle métrique de l'intelligence"
vinden wij de expositie van platen. Het kind
moet nu vertellen, wat het ziet, en hierbij kiest
het onwillekeurig. Wij komen aldus te weten,
wat hem vooral treft, waardoor het geleid wordt
bij het appercipiëeren.
Binet zegt van deze methode het volgende :
Deze test heeft het merkwaardige voordeel, om
te kunnen dienen voor de diagnose van drie verschillende intellectueele niveau's. Op grond van
de antwoorden van den proefpersoon kan men
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uitmaken, of hij zich bevindt op het intellectueele niveau van drie jaar, van zeven of van
twaalf jaar. Binet maakt gebruik van drie gravures, die afgedrukt zijn in "L'année psychologique" en ook in "La mesure du développement
de l'intelligence chez les jeunes enfants", een
"Bulletin de la société libre pour l'étude psychoiogigue de 1'enfant" (11 e jaargang, 5e deeltje,
April 1911). Men zou analoge platen kunnen
nemen, maar Binet wijst er op, dat bij de zijne
de moeilijkheid gedoseerd is ; de platen zijn in
successie moeilijker : zij bevatten personen en
één onderwerp. Men vraagt nu aan het kind:
"Wat is dit~" Soms antwoordt het kind naïef:
"een plaat". Dan moet men de vraag anders
inkleeden: "Vertel me, wat je daar ziet". De
antwoorden kunnen in drie groepen gebracht
worden:
1. Antwoorden, waarin eene opsomming gegeven wordt. Dat is het elementaire stadium.
Het kind noemt de afzonderlijke personen op en
de dingen, die het herkent. Van eenigen band
is geene sprake. Het kind zegt dus : een man,
eene vrouw, een kind, een wagen, eene tafel,
een ledikant, enz. Dingen worden genoemd,
geene handelingen. Een kind van drie jaar zal
zeggen : ,.een man", en hij zal niet zeggen :
"hij slaapt". Het kind van dezen leeftijd herkent
en identificeert "dingen". Dit is voor hem de apperceptievorm bij uitnemendheid. In het alge-

-225meen gaan personen voor bij levenlooze voorwerpen, maar dit is een regel, die uitzonderingen
toelaat. Het eene kind zal meer voor werpen opnoemen dan het andere, maar het karakteristieke
van dit stadium is, dat geene verbinding wordt
aangebracht, behalve dan hoogstens het nevenschikkende "en", "en ook" : "een man en eene
vrouw", "een wagen en ook een man".
Bij achterlijke kinderen van tien à twaalf jaar
kan men dit soort van antwoorden nog aantreffen.
Dan zullen zeer vele dingen opgenoemd worden
omdat veel herkend wordt op grond van de
langere ervaring. Maar de apperceptievorm is
in wezen dezelfde.
2. Antwoorden, die eene beschrijving geven.
Dat is het niveau van zeven jaar. Nu wordt de
aard der personen en dingen aangeduid. In
plaats van de losse woorden krijgen wij nu een
zin : "Een man en een jongetje trekken een
wagen", "een man, die op zijn bed is gaan staan
om door het venster te kijken."
3. Antwoorden met interpretatie. De beteekenis van de plaat wordt aangeduid of wel de
aard der personen, soms door een enkel woord,
soms door commentaar ; en dikwijls is er eene
emotioneele reactie. Droefheid of sympathie
wordt uitgedrukt. Het is zeer wel mogelijk, dat
eene dergelijke emotioneele reactie er ook is
op een lager niveau, maar zij wordt dan niet onder
woorden gebracht. Kortom, de apperceptie is nu
V. U. B.-XVII.
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interpretatie boven het gezichtsbeeld uitgaat,
waarbij oorzaken genoemd worden en situaties
beoordeeld. De man van de eerste plaat is nu een
voddenraper, een ongelukkige, enz., die van de
derde een gevangene. De man van de eerste
"verhuist".
Dit derde soort van antwoorden kunnen wij in
ieder geval verwachten bij normale kinderen van
vijftien jaar. Bij interpretatie kan men zich vergissen, en het is veiliger, om zich te houden aan
de beschrijving, zonder meer. Vandaar, dat er
eene wetenschappelijke strooming is, die zich in
de wetenschap tot beschrijving wil beperken.
Afgezien nog van het feit, dat dit werkprogram
niet streng is door te voeren, is het hier de plaats,
om er op te wijzen, dat in psychologischen zin
het stadium der interpretatie een hooger niveau
beteekent. Kennistheoretische overwegingen, op
grond waarvan door sommigen, met name positivisten, beschrijving verkozen wordt boven
interpretatie, mogen niet gelden bij het onderzoek
naar de natuurlijke apperceptievormen in hunne
opeenvolging. Een kind, dat in boven geschetsten
zin interpreteert, is rijper. Bij het onderzoek naar
het intellect zal men deze interpretatie natuurlijk
nader beoordeden ; zij is soms dom of door
niets gemotiveerd.
In verband met zijn onderzoek naar de getuigenis en hare betrouwbaarheid is William
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Stern tot resultaten gekomen, welke zich gedeeltelijk dekken met die van Binet, voor een deel
ook aanvullende beteekenis hebben. Ook voor
Stern is het eerste stadium gekenmerkt door
apperceptie volgens de categorie der substantie :
"das Substanzstadium". Zijne methode van
onderzoek heeft waarschijnlijk meegebracht, dat
over de derde groep van antwoorden niet nader
wordt gesproken. De tweede groep, die der
"réponses par description" wordt door Stern
nader bepaald. In het achtste jaar ontmoeten
wij het "Actionsstadium", waarin de kinderen op
de handeling en het gebeuren letten. Daarna
komt in het negende en het tiende jaar de apperceptie van betrekkingen van ruimtelijken, tijdelijken en ook wel van eausalen aard ("Relationsstadium"). Dan volgt het zoogenaamde "Qualitätsstadium", waarin de kinderen op eigenschappen letten en "het ding" derhalve geanalyseerd wordt.
Van het "Substanz- en "Actionsstadium"
geeft Stern eene soortgelijke beschrijving als
Binet. Een typisch representant van het "Relationsstadium" uit zich aldus : "In het midden
van eene kamer staat eene tafel. Hieraan zitten
een man en zijn zoon, de man op een stoel, de
zoon op een bank. De moeder zet eene kan op de
tafel ; links eene wieg, waarin een kind. Links
aan den wand een kruisbeeld eneene schilderij".
Voor het "Qualitätsstadium" wordt het vol-
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kamer. De zoldering is van hout, eikenhout
waarschijnlijk. Aan den muur hangt eene schilderij met vergulde lijst. Er staan huisjes op en
hoornen. Op de andere schilderij een landschap
met beekje. De kamer heeft één raam, een venster met rolgordijn. Het gordijn is niet heelemaal
opgetrokken, en hangt scheef", enz.
Deze resultaten hebben ons onwillekeurig
reeds geleid tot de kwestie van het onderzoek der
apperceptie langs experimenteden weg. Het
onderzoek k:an worden ingesteld met behulp van
geschikte platen. Op deze wijze moet men experimenteeren, wanneer men de natuurlijke apperceptievormen of de apperceptie, die voor den
proefpersoon tot eene tweede natuur is geworden,
wil leeren kennen.
Bij het nader onderzoek betreffende apperceptie diene men er zich rekenschap van te geven,
dat het hier gaat om eene zeer gecompliceerde
functie, zoodat men moet bepalen, wat men in
het bijzonder wil onderzoeken. De apperceptie
is natuurlijk afhankelijk van de verworvene voorstellingen, en in zooverre zou men zich in dit
verband rekenschap kunnen geven van den
rijkdom van voorstellingen, waarover de proefpersoon beschikt, want hiervan zijn apperceptiemogelijkheden grootendeels afhankelijk. Het
onderzoek naar den voorstellingsinhoud, die van
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groote beteekenis is voor het apperceptie-resultaat, heeft echter al zeer weinig te maken met
de apperceptie als functie. Evenals het onderzoek
naar het intellect iets anders is dan onderzoek
naar kennis, zoo is een onderzoek, dat op de
apperceptie betrekking heeft, te onderscheiden
van de vraag naar voorstellingen. Zal de apperceptie als functie onderzocht worden, dan mag
het resultaat van het experiment niet beïnvloed
worden door het element der min of meer toevallig aanwezig zijnde voorstellingen. Nu kan
men bij de apperceptie het voorstellingselement
niet elimineeren, maar men kan bij de proefinrichting er voor zorg dragen, dat bij alle
proefpersonen de vereischte voorstellingen met
recht verondersteld kunnen worden.
Van de aanvullende apperceptie kan men zich
rekenschap geven door een woord van verscheidene lettergrepen een korten tijd, bijvoorbeeld
1 / 25 seconde, te exposeeren. Zooals wij in het
volgende hoofdstuk zullen zien, kunnen in dien
tijd slechts 4 à 5 letters worden opgenomen, namelijk indien de letters geen woord vormen,
indien het dus bijvoorbeeld alle medeklinkers
zijn in toevallige volgorde. Is het een woord,
dat de proefpersoon kent, - en dit is hier veronderstelling - dan kan in denzelfden tijd op
grond van de aanvullende apperceptie veel meer
worden opgenomen. Men neme nu in verband
met den expositietijd een woord, dat in één
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expositie niet kan worden geappercipiëerd en
herbale nu de exposities. Groote individuede
verschillen treden dan aan den dag. De proefpersoon, die zich kenmerkt door aanvullende
apperceptie, zal waarschijnlijk reeds bij de eerste
expositie een woord noemen, dat ondertusschen
grootendeels op fantasie berust. Bij eene tweede
expositie zal hij zijne eerste vergissing herroepen
door eene tweede. Dan blijft hij daaraan misschien bij de derde en vierde expositie "kleven",
om bij de vijfde te reageeren met het goede
woord. Iemand met weinig aanvullende apperceptie zal zich in den regel niet vergissen ; hij
noemt telkens een paar letters, en wanneer hij
ten slotte - na de zooveelste expositie - het
woord kan noemen, dan heeft hij dat te danken
aan het combineeren van de letters, die hij telkens
ziet en door het geheugen vasthoudt. Lobsien
geeft de volgende resultaten van twee proefpersonen van tegenovergestelde mentaliteit in
dezen:
Leerling B.

Leerling A.

1ste expositie
2e
3e

4e
5e
(Je

7e
Xste
()e

lüe

Ka

............... .

.. , • • • • • V • • • • • • . • ••

...... en ......... .
.............. f .. ..
.................. r

............ ä ......

.................. er

Kast ............. .
Kastan
........ ver ....... .

Kl;~verkäufer

Klastverkäufer
Kastenverkä ufer
Kastenverkäufer
Kastenverl<ä ufer
Konstantinopel
Kansten verter
K.lllstenverkäufer
Kastenverkäufer
Kastaniënverkä ufer
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Leerling B illustreert hier het spreekwoord :
"wie niet waagt, die niet wint", en al dwalende
komt hij er ten slotte, en voldoet aan de opdracht.
A is er bij de lüe expositie nog heelemaal niet,
en het is - gezien het feit, dat hij zijne voorafgaande percepties weer vergeet - zeer twijfelachtig, of hij er ooit zou komen. Dit voorbeeld
geeft overigens van de beide typen in verband
met het eindresultaat een eenzijdig beeld. De
omstandigheden kunnen zóó zijn, dat A tot een
goed resultaat komt, en wel zonder voorafgaande
vergissingen, terwijl B al fantaseerende dupe
van illusies blijft. Dit entre parenthèses om eene
eenzijdige appreciatie van type B te voorkomen.
In dit verband is het belangrijke, dat op deze
wijze het aanvullend-appercipiëerend type onderkend kan worden van het zoogenaamde objectieve
type, dat in zijne reacties opprikkels van buiten
veel meer de perceptie benadert.
Volgens eene andere methode, die van Heilbronner, wordt hetzelfde onderzocht op nog
eenvoudiger wijze. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende series van teekeningen.
ledere serie bestaat uit ongeveer vier tot acht
afbeeldingen van hetzelfde ding, iedere afbeelding
op een apart papier. De eerste afbeelding geeft
alleen den omtrek, en is dus zeer onvolledig. De
tweede vult een weinig aan ; de derde is weer
vollediger, enz. De proefpersoon krijgt de teekeningen in successie, telkens één, en vastge-
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steld wordt, wanneer hij het voorwerp herkent,
bij de hoeveelste teekening de herkenning plaats
heeft. De herkenning veronderstelt aanvullende
apperceptie. Onderzocht wordt derhalve, met
hoe weinig gegevens de proefpersoon kan volstaan. De voorbeelden, die hier onder zijn weergegeven, zijn ontleend aan de series van Gustav
en Ada Schober, die de variatie in de teekeningen
meer gesystematiseerd hebben dan Heilbronner.
Het zijn teekeningen voor het onderzoek van
kinderen.

Fig. XIV.

Wiersnu heeft series samengesteld, waarbij
hij uitging van de gedachte, dat reeds in de
eerste teekening alles objectief aanwezig zou
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moeten zijn, zij het dan op vage en zeer onduidelijke wijze. Eene dergelijke serie kan men verkrijgen door hetzelfde voorwerp verscheiden
malen te fotografeeren, eerst bij zeer onscherpe
instelling, dan bij instelling, die iets beter is,
enz. Ook bij deze series heeft herkenning plaats
op grond van aanvullende apperceptie : bij
onscherpe instelling is alles niet objectief aanwezig, verre van dien. Onderstaande twee series,
die tot de zeer goed geslaagde behooren, illustreeren dit voldoende. De door Wiersma gevolgde methode heeft echter het groote voordeel,
dat niet meer een leegen omtrek gegeven wordt,
maar gevulde figuren, zoodat het apperceptievermogen wordt nagegaan onder omstandigheden, welke die van het werkelijke leven (men
denke aan waarneming bij mist, in de schemering)
meer benaderen.
Gegevens, die betrekking hebben op een speeialen apperceptievorm, namelijk op het op eausalen samenhang gericht denken, verkrijgt men
volgens de methode van Georg Ries, die ik hier
schets in een eenigszins gewijzigden vorm. Men
laat woorden van buiten leeren, die telkens paarsgewijze geordend geëxposeerd worden, zoodat de
proefpersoon gedurende een moment twee
woorden naast elkaar geplaatst ziet, daarna weer
twee andere, enz. Eene serie kan bijvoorbeeld
bestaan uit twaalf paren. Na de expositie gaat
men na, wat er van de woorden is onthouden vol-
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gens de zoogenaamde "treffermethode"; d.w.z.
de proefleider noemt van elk paar het eerste
woord, terwijl de proefpersoon dan zoo mogelijk
met het tweede moet reageeren. De proefleider
noemt ook telkens het eerste woord van een paar
in eene volgorde, die van te voren door het lot
is bepaald : de woorden mogen niet worden overhoord in de volgorde, waarin zij in successie
geëxposeerd waren. Van de twaalf paren der
serie zijn nu soms de beide woorden zonder
verband ; dan weer zijn ze van dien aard, dat
verband kan worden gelegd, omdat zij staan in
eene verhouding van oorzaak tot gevolg. Appercipiëert de proefpersoon in het laatste geval beide
woorden nu inderdaad op zoodanige wijze, dan
zal het hem gemakkelijk vallen met het tweede
woord te reageeren, als het eerste genoemd wordt.
Bij de paren van woorden, waar verband kan
worden gelegd, krijgt men meer treffers, en de
resultaten zullen in vergelijking met die bij de
andere paren, beter zijn naarmate vaker bewust
of onbewust causaal verband is gelegd. Dat
surplus aan resultaat is niet gevolg van het geheugen. maar van een anderen factor, namelijk
van de op eausalen samenhang gerichte apperceptie. Wanneer men het noodige vergelijkingsmateriaal bezit, kan men aldus vaststellen, of
iemand in meerdere of mindere mate de beschikking heeft over dezen apperceptievorm,
die ten nauwste samenhangt met het intellect.
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Ries geeft zijne methode dan ook als bijdrage
tot het onderzoek van het intellect.
Het is misschien niet overbodig in dit verband
te wijzen op de eischen van het psychologisch
experiment, in 't bijzonder op de herhaling :men
zal natuurlijk verscheidene series moeten toepassen, voor dat men tot een oordeel mag overgaan. Verder zal men bij de keuze van de woorden, die in verhouding van oorzaak tot gevolg
staan, rekening moeten houden met den leeftijd
en in het algemeen met het ontwikkelingsniveau
der te onderzoeken personen. Zal de proefreeks
geschikt zijn om bij zeer ontwikkelde menschen
verschil op te merken, dan moet de samenhang,
die van een verwijderd verband zijn, terwijl voor
kinderen de appercentie minder moeilijk moet
worden gemaakt. Voor kinderen geeft Ries
combinaties als : beweging - vermoeidheid ;
stoot -- smart ; luiheid - onwetendheid ; kracht
- moed ; hulp - redding ; arbeid - loon ; enz.
Het intellect hangt zoo eng samen met de apperceptie, dat alle onderzoekingen, die op het verstand betrekking hebben, hier ter sprake zouden
kunnen komen. In het voorafgaande is echter
het experimenteel onderzoek in verband met het
onderwerp van dit hoofdstuk voldoende belicht.
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HOOFDSTUK X.
DE OPMERKZAAMHEID.

Wat is het wezen der opmerkzaamheid!"
Verschillende antwoorden worden gegeven door
gezaghebbende mannen, theorieën, die onderling
hare eenzijdigheid demonstreeren. Zij geven
ondertusschen samen beter inzicht in den aard
der opmerkzaamheid dan eene formule, die in
haar abstraeten vorm alleen ingewijden iets
zegt.
Volgens de voluntaristische theorie der opmerkzaamheid zou ons wilsleven zich in en door
de opmerkzaamheid laten gelden binnen den intellectueelen sfeer van het waarnemen en denken.
Deze opvatting sluit zich aan bij de populaire
zienswijze : de onoplettende leerling wordt gestraft, terwijl men iemand niet zal straffen, omdat
hij dom is. Representant der voluntaristische
theorie is o.a. Wundt.- De emotioneele theorie
ziet in de opmerkzaamheid de fixatie van eene
voorstelling door een gevoel.- Voor de intellectualistische theorie is de opmerkzaamheid een-
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strijd om eene plaats in het bewustzijn. De voorstelling, die tot het klare bewustzijn doordringt
- de aard van ons bewustzijn brengt mee, dat
het slechts een enkele is - , bevindt zich daardoor per se in den toestand der opmerkzaamheid.
De voluntaristische theorie brengt naar voren,
dat wij ons in den toestand der opmerkzaamheid
actief voelen functioneeren. In het vorige hoofdstuk is er op gewezen, dat de passieve waarneming
geplaatst wordt tegenover de actieve apperceptie. Wij hebben op het eenzijdig karakter
dezer tegenstelling gewezen. Deze tegenstelling
moeten wij echter in het oog vatten in verband
met de voluntaristische theorie. Met de apperceptie gaat gepaard een spanningstoestand van
het bewustzijn, waardoor wij actief aandeel
hebben aan het psychisch gebeuren. Het richten
van de opmerkzaamheid is eene daad. Opmerkzaam-zijn is een willen en een streven.
Deze theorie is eenzijdig. Wij appercipiëeren
niet altijd op grond der willekeurige opmerkzaamheid, die wij richten. Onze opmerkzaamheid wordt ook dikwijls getrokken, en dan beleven wij ons meer als lijdend dan als actief.
Wanneer wij de gevallen, waarin onze opmerkzaamheid getrokken wordt, analyseeren, dan
bevinden wij, dat wij in die omstandigheid op
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emotioneele wijze hebben gefunctioneerd. De
emotioneele theorie der opmerkzaamheid past
bij deze onwillekeurige opmerkzaamheid, die
een uitvloeisel is van onze belangstelling en onze
neigingen. De belangstelling zouden wij verder
afhankelijk kunnen maken van een fundamentcelen wil, om aldus terug te keeren tot de voluntaristische theorie. Wij verlaten echter aldus de
introspectieve ervaring, terwijl wij een wilsbegrip invoeren, dat veel ruimer is en minder bepaald. Bij de onwillekeurige opmerkzaamheid
beleven wij geene wilsverschijnselen ; wij ondergaan veeleer en worden gefascineerd ; wij geven
toe aan onze natuurlijke neigingen op eene zoodanige wijze, dat van eenige inspanning, die als
zoodanig wordt beleefd, geen sprake is. Gevoelens
zullen echter met deze onwillekeurige apperceptie gepaard gaan, en hierop wijst de emotioneele theorie.
Is de opmerkzaamheid bewustzijnsinhoud ?
Of is zij, evenals de associatie, de secondaire
functie, de apperceptie, een onbewust proces,
waarvan slechts het resultaat in het bewustzijn
gegeven is ? In het eerste geval zouden wij dan
te maken hebben met twee groepen van bewustzijnsinhouden, met den bewustzijnsinhoud, die
geappercipiëerd wordt, en zich in den toestand
der opmerkzaamheid bevindt, en verder met
eene groep van min of meer vage gewaarwordingen en gevoelens, die het apperceptieproces zou-
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den begeleiden, als het ware de subjectieve kant
van het apperceptieproces zouden zijn, en als
opmerkzaamheid en concentratie zouden worden
beleefd. In het tweede geval zou opmerkzaamheid een ander woord zijn voor het onbewuste
apperceptieproces. En evenals het woord apperceptie wordt overgebracht op het gevolg der
apperceptie, op den resulteerenden bewustzijnsinhoud, zoo zou het woord opmerkzaamheid
dan ook betrokken worden op dat resultaat, aldus,
dat opmerkzaamheid zou zijn eene qualiteit van
het bewustzijn : bewustzijnsgraad. Bij "groote
opmerkzaamheid" bereikt een bewustzijnsinhoud
een "hoogen bewustzijnsgraad", en sommigen
identificeeren beide begrippen. De verschillende
graden van bewustzijn, die liggen tusscheri het
onbewuste en het bereikbare maximum, zouden
dan samenvallen met graden der opmerkzaamheid.
De voluntaristische theorie wijst op aparte
bewustzijnsinhouden ; voor haar is opmerkzaamheid onder meer bewustzijnsinhoud. Uitgaande van dezen inhoud zal zij misschien den
verhoogden bewustzijnsgraad van de geappercipiëerde voorstelling en het apperceptieproces
voluntaristisch willen verklaren. In eerste instantie is echter de voluntaristische theorie, volgens
mijn oordeel, geen verklaringshypothese, maar
phaenomenologie : zij "beschrijft" de opmerkzaamheid. Voor de emotioneele theorie geldt
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hetzelfde. Zij wijst ook op een aparten bewustzijnsinhoud, maar brengt dezen onder een ander
hoofd. Beide theorieën vullen elkaar aan, en zij
vermelden, wat introspectie ons aangaande de
opmerkzaamheid kan leeren.
De intellectualistische theorieën daarentegen
erkennen deze aparte bewustzijnsinhouden niet ;
zij negeeren deze althans als "quantité négligeable", voor haar is de verandering van bewustzijnsgraad het kenmerkende, en zij zoeken
het essentiëele der opmerkzaamheid in de onderlinge werking der voorstellingen en haar associatief verband. Deze theorieën zijn verklaringshypothesen.
Aan de hand van Meumann's werk over experimentede paedagogiek en Dürr's monographie
betreffende de opmerkzaamheid zal ik een drietal
dezer verklaringstheorieën schetsen.
Ebbinghaus geeft eene "Bahnungstheorie". Hij
merkt op, dat twee voorstellingen zich gemakkelijker associatief verbinden, wanneer zij met opmerkzaamheid worden opgenomen. Voor hem is
nu de opmerkzaamheid gevolg van het banen van
associaties. Zij is functioneel gebonden aan geconcentreerde en gedifferentiëerde processen der
hersenschors, waar tegenover worden geplaatst
diffusie en doodloopende innervaties. "Die Aufmerksamkeit ist also, wie ich annehme, eine Erscheinung, die bedingt wird vonder durch äussere
V. U. B.-XVII.

lu
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oder innere Reize hervargebrachten Erregungsverteilung auf der Grosshirnrinde, und diese Verteilung hängt wieder gesetzmässig ab von den
wechselseitigen Bahnungen und Hemmungen der
in einem bestimmten Moment varhandenen
Erregungsgruppen".
Eene voorstelling van hoogeren bewustzijnsgraad heeft eetcris paribus grootere associatieve
werking, en hierin bestaat dan blijkbaar voor
Ebbinghaus de opmerkzaamheid. Eene voor de
hand liggende vraag is, of oorzaak en werking
hier niet worden verward. De andere theorieën
sluiten overigens critiek in, en onthullen de
eenzijdigheid dezer "Bahnungstheorie", zoodat
wij ons tot het referaat kunnen beperken.
De remmingstheorie van Hetbart verklaart de
hooge bewustzijnsgraad door de remming, die
andere bewustzijnsinhouden ondergaan. Deze
remming is een feit. Wanneer wij met groote
opmerkzaamheid met iets bezig zijn, vallen allerlei indrukken, die anders tot ons bewustzijn
doordringen, weg. Sommige menschen kunnen
zelfs niet tegelijk loopen en spreken : wanneer
zij - op ecne wandeling - iets uiteenzetten,
blijven zij staan, zoodat zij motorisch geremd
blijken te zijn. De neurasthenie, die als eene
ziekte der opmerkzaamheid wordt beschouwd,
gaat gepaard met hyperaesthesieën, met overgevoeligheid voor lichtindrukken en geluiden, die
voor een normaalmensch niet hinderlijk zijn, waar-
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schijnlijk, omdat zij bij den normale geremd worden. Kortom, binnen zekere grenzen geldt, dat
de bewustzijnsomvang en de bewustzijnsgraad in
eene omgekeerde verhouding staan. Wanneer de
bewustzijnsgraad toeneemt, verengt zich het
bewustzijn, zoodat wij verschillende inhouden
kunnen beleven bij matige opmerkzaamheid,
en slechts zeer weinige in den toestand van groote
belangstelling.
Volgens de remmingstheorie bestaat de opmerkzaamheid in deze verenging. Descriptief is
hier niets tegen, maar de remming, die de andere
bewustzijnsinhouden ondergaan, eischt niet minder verklaring dan de opmerkzaamheid zelve.
Verklaard wordt er door de remmingstheorie
niet ; het probleem wordt verschoven, en op eene
wat andere wijze geformuleerd.
De "Unterstützungstheorie" vanG. E. Müller
voert, met wat andere woorden, het begrip der
"Apperzeptionsmasse" in. De opmerkzaamheid
is afhankelijk van herinneringsvoorstellingen,
die de perceptie ondersteunen, zoodat bepaalde
waarnemingsinhouden geselecteerd worden en
andere indirect verdrongen. Ter illustratie zou
ik er op willen wijzen, dat bijna iedere toon
boventonen bevat, die wij niet afzonderlijk kunnen
onderscheiden. Grondtoon en boventoon zijn
vermengd tot een bijzonderen klank, die verschilt bij de onderscheiden muziekinstrumenten.
Wanneer wij echter herinneringsbeelden hebben
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boventonen afzonderlijk hecfi laten hooren, dan
is het mogelijk, om dt-~Zc later uit d(èn samengestelden klank te appercipiëeren. Wij kunnen
dan later onze opmerkzaamheid richten op de
boventonen, hetgeen aanvankelijk onmogelijk was.
Deze ondersteuningstheorie is eene noodzakelijke aanvulling van de "Bahnungstheorie". De
"Bahnungstheorie" opent ons deoogen voor het
feit, dat de voorstelling in opmerkzaamheicistoestand meer dan ooit associatiecentrum is.
Maar waardoor is zij associatiecentrum ~ De
ondersteuningstheorie wijst er nu terecht op,
dat er reeds een ander associatiecentrum was,
waardoor de voorstelling in kwestie juist met
opmerkzaamheid wordt beleefd.
Zonder de opmerkzaamheid op ccne bevredigende wijze te verklaren, geven deze theorieën verschillende gezichtspunten, die van belang zijn. In de eerste plaats hcbbeP 'vVij -- om te
rcsumeeren - gezien, dat bij het zoogenaamde
concentrecren der aandacht de bewustzijnsgraad
toeneemt. Voorstellingen in den engeren zin van
het woord kunnen bij gelegenheid door concentratie der opmerkzaamheid het brakter van
waarnemingen verkrijgen. Dit is een buitengewoon geval. De normale mensch zal zich echter
.introspectief wel rekenschap kunnen geven van
verzwakking der gewaarwordingen, zoodra de
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opmerkzaamheid er niet meer op gericht is. Een
niet te hevige pijn kan door "afleiding" der opmerkzaamheid uit het bewustzijn verdwijnen.
En omgekeerd kan ook eene zwakke gewaarwording door de opmerkzaamheid merkbaar
worden versterkt. Van een reuk, dien wij aanvankelijk niet opmerkten, worden wij ons bewust, wanneer de aandacht er op gevestigd wordt.
Met de verhooging van den bewustzijnsgraad
gaan dan samen de remmingsverschijnselen.
Andere bewustzijnsinhouden worden verdrongen, omdat de bewustzijnsomvang afneemt.
In de derde plaats kunnen wij wijzen op de
verhoogde psychische werkzaamheid, die van
de voorstelling, waarop de aandacht geconcentreerd is, uitgaat. Ook is de werking van langeren
duur, zoodat er meer nawerking is.
In verband met de "Unterstützungstheorie"
kan ten slotte worden gereleveerd, dat eenc waarneming sneller bewust wordt, wanneer de aandacht van te voren op haar is gevestigd. Wanneer
wij twee prikkels gelijktijdig op den proefpersoon laten inwerken, dan zal de prikkel, die
door eene voorafgaande bijpassende voorstelling
ondersteund wordt, sneller bewust worden.
Hierop berust de persoonlijke fout van den observeerenden astronoom, die in het begin der
19e eeuw is ontdekt. De astronoom moet moest in dien tijd althans - bij het waarnemen
letten op het passecren van de ster in het gezichts-
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veld van den kijker, op haar plaats ten opzichte
van den draad van den micrometer, en tevens
op het tikken van eene klok. Naarmate nu meer
op het een of ander wordt gelet, zal er eene tijdsverschuiving plaats hebben in positieve of negatieve richting. Let men op de ster, die den draad
passeert, dan zal de gelijktijdige geluidsindruk
later worden gehoord, zoodat de observator in
de meening verkeert, dat het gezichtsverschijnsel
tijdelijk voorafgaat. Let men op het geluid, dan
ontstaat de tegenovergcstelde meening. Een
natuurlijke dispositie, die den een meer doet
letten op visueele gewaarwordingen en een ander
op auditieve, leidt tot individueele verschillen
in de observatie.
Een eigenaardig vcrschijnsel zijn clc oscillaties,
de schommelingen der opmerkzaamheid. Een
hooge opmcrkzaamheidsgraad kan slechts korten
tijd worden gehandhaafd. Van het hestaan dezer
schommelingen kan men zich gemakkelijk rekenschap geven. Men luistere bijvoorbeeld aandachtig naar het tikken van een horloge, dat verplaatst
wordt, totdat men het tikken nog juist kan waarnemen. Men zal dan bemerken, dat met tusschenpoozen van ongeveer twee seconden het geluid
niet wordt gehoord.
Voor gezichtsgewaarwordingcn geldt hetzelfde.
Het onderzoek kan worden ingesteld met behulp van de zoogenaamde schijf van Masson,
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waarvan fig. XVI een verkleind beeld geeft.

Fig. XVI.

Op een wit cirkelvormig uitgesneden stuk
bordpapier zijn zwarte rechthoekjes aangebracht,
op eene zoodanige wijze, dat bij draaiïng der
schijf een aantal concentrische cirkelomtrekken
ontstaan, die in tint van donker grijs tot zeer
licht grijs variëeren. Men plaatst zich nu op een
willekeurigen afstand van de roteerende schijf,
vrage zich af, welken cirkelomtrek nog juist even
van het omgevende wit te onderscheiden is, om
dezen cirkelomtrek dan met aandacht te fixeeren.
Ook dan zal men bemerken, dat men van tijd
tot tijd den cirkelomtrek niet ziet.
Als tusschenvorm van waarneming en voorstelling kunnen wij nemen eene geteekende
pyramide of kubus (fig. XVII). Ook onder deze
omstandigheden treden oscillaties in. De pyramide zullen wij aanvankelijk appercipiëeren met
de punt b naar ons toe, zoodat adc achtervlak is.
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Fig. XVII.

Wanneer wij eenigen tijd naar de figuur kijken,
zal plotseling adc voorvlak worden, zoodat b
het punt is, dat het verst van ons is verwijderd.
Hier kunnen wij door onzen wil influenceeren
in zooverre, dat wij na eenige oefening willekeurig van opvatting kunnen veranderen, echter
niet zoo, dat wij ons naar believen aan één
interpretatie kunnen houden.
Op het terrein der voorstellingen doet zich
hetzelfde voor. Wij kunnen geen halve minuut
werkelijk aan één ding denken. Ook hier zullen
wij, wanneer wij ons goed rekenschap geven,
bevinden, dat er in dien tijd een achttal inzinkingen voorkwamen.
Psychologen, die in dit verband één zintuig
onderzochten, hebben geoordeeld, dat de oorzaak niet van psychologischen aard was, en hunne
argumentatie klinkt aanvankelijk ook plausibel.
De spieren, waardoor het oog geadapteerd was,
zouden moe worden en natuurlijk is de cirkelomtrek dan niet meer duidelijk te zien. Het ver-
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dan weer minder zouden zijn aangepast. Deze
veronderstelling moet worden opgegeven. Men
heeft in het oog atropine gedruppeld, waardoor
de accommodatie werd buitengesloten, en toch
de schommeling gevonden. Ook heeft men geluidsproeven genomen op menschen zonder
uitwendig oor. Het onder deze omstandigheden
ingesteld experiment heeft dus tot resultaten
geleid, die niet pleiten voor deze physiologische
hypothese. Wanneer wij ons er echter rekenschap
van geven, dat de schommelingen niet alleen
voorkomen bij waarnemingen, maar eveneens
bij de fixatie van eene herinneringsvoorstelling,
dan wordt het duidelijk, dat wij hier een centraal
proces moeten aannemen.
Het aantal der schommelingen in een bepaalden_ tijd wordt verschillend opgegeven. Ik heb
gevonden, dat oscillatie zich om de 3 à 4 seconden
voordoet, maar ook heb ik in de litteratuur aangetroffen 11 à 2 seconden. Dat men niet tot
eene nauwkeurige bepaling is gekomen, is overigens begrijpelijk. Wanneer men bij hetvaststellen
van den nog juist merkbaren prikkel, van de
"Reizschwelle", hoogere eischen stelt, dan zal het
aantal der schommelingen vermeerderen.
Naast deze schommelingen binnen korten
termijn zijn er variaties in de opmerkzaamheid
naar de tijden van den dag en van het jaar. Deze
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kunnen door allerlei andere omstandigheden laten wij haar in dit verband storende factoren
noemen, die bij gelegenheid campenseeren en
overcompenseeren - niet door een paar onderzoekingen aan één individu worden geconstateerd. Vele gegevens, die ontleend zijn aan vele
proefpersonen, kunnen hier slechts tot een resultaat leiden.
Schuyten heeft een dergelijk onderzoek ingesteld op schoolkinderen volgens eene eenigszins
primitieve methode, maar het ging moeilijk
anders. Hij liet in de verschillende maanden van
het jaar kinderen in de klas lezen, niet hard op,
maar elk stil voor zich, en daarbij liet hij nagaan,
op grond van de uitdrukkingsbewegingen, hoe
vaak de kinderen afdwaalden in een bepaalden
tijd. De kinderen kregen dus lectuur, telkens
zooveel mogelijk even interessant. Zij werden
onder het lezen streng geobserveerd, en de zichtbare afdwalingen werden genoteerd. De resultaten heeft hij in percenten uitgedrukt, zóó,
dat het hoogere getal wijst op meer opmerkzaamheid:
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Augustus i de vacantie maakte het onderzoek
September\ onmogelijk.
48 °/0
October
November 62 %
67 %
December
Er is derhalve eene vrij wel geleidelijke stijging
van October tot April. Alleen Februari geeft
eene kleine inzinking. Maart blijkt de gunstigste
maand en Juli verreweg de ongunstigste. Deze
interessante resultaten mogen overigens nog wel
eens nader bevestigd worden door een nieuw
onderzoek, dat ook op andere categorieën van
menschen moet worden ingesteld.
Voor eene psychologische diagnose is het onderzoek naar de opmerkzaamheid eene eerste vereischte. In de opmerkzaamheid hebben wij eene
algemeene functie, die zich doet gelden in elk
bewust psychisch proces. Bij het van buiten
leeren is het resultaat niet minder van de opmerkzaamheid dan van het geheugen afhankelijk.
Gebrekkige schoolprestaties kunnen gevolg zijn
van een gering intellect, maar evenzeer van eene
gebrekkige opmerkzaamheid. Het is van belang
om zich rekenschap te geven van de opmerkzaamheid op zich zelve, zooveel mogelijk los van de
eene of andere speciale functie.
Er zijn verschillende kanten aan de opmerkzaamheid, welke experimenteel kunnen worden
onderzocht. De "omvang der opmerkzaamheid"
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kan worden bepaald door de hoeveelheid der
indrukken vast te stellen, die een mensch kan
opnemen. Wanneer gezichtsgewaarwordingen
worden opgewekt, is de omvang der opmerkzaamheid bepaald door het aantal der enkelvoudige indrukken, die in een zeker tijdsmoment
1/ JOO
1 2 c,,
seconde) kunnen worden opgenomen.
Gewoonlijk maakt men bij dit onderzoek gebruik van den tachistoscoop, "Kurzseher", een
instrument, dat ons in staat stelt, een visueclen
indruk gedurende korten tijd te laten inwerken.
In fig. XVIII zijn de samenstellende deden van
een eenvoudigen tachistoscoop afgebeeld. Hij bestaat uit een scherm met een opening, dat rechts
op de afbeelding is weergegeven, en een ander
ijzeren scherm met een even groote opening
(links). De linksche plaat valt nu langs het eerst
genoemde scherm, waardoor de opening een
oogenblik zichtbaar wordt. In de opening van het
eerste scherm kunnen kartons met verschillende
teekens worden aangebracht, die ak{us steeds
even lang gedurende een korten tijd worden
geëxposeerd.
De teekens, waarop men laat reageeren, zijn
punten of streepjes, of ook wel letters. Het komt
er op aan, dat het enkelvoudige indrukken zijn
en niet samengestelde. Voor menschen met ecnige
ontwikkeling vallen letters ook onder de enkelvoudige indrukken. Ook figuurtjes als kleine
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F1g. XVIII.

V.1ltacllistoscoop.

driehoeken, vierkanten, cirkeltjes, worden wel
als enkelvoudige indrukken gegeven.
Men gaat nu na, hoeveel van dergelijke een-
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worden beleefd. Het is van belang om den tijd
kort te nemen, omdat daardoor complicatie wordt
vermeden. Gebleken is, dat volwassenen van 4
tot 6 dergelijke eenheden opnemen, kinderen
van zes jaar 2 à 3, twaalfjarige kinderen 3 tot 4.
Ik heb gedurende eenige jaren dit onderzoek
ingesteld op studenten, met letters, en telkens
kom ik tot een gemiddelde van ongeveer 4,2.
Onze proeven op een veertiental telephonisten
gaven· als gemiddelde ongeveer 4,1 ; het getal van de beste bij dit experiment was 4,6,
van de slechtste 3, 1. De expositietijd bedroeg
ongeveer 1 / 2 ,, seconde. Deze getallen zijn natuurlijk ook gebonden aan het lettertype, waarvan
gebruik werd gemaakt. Fig. XIX geeft in natuurlijke grootte eene reproductie van het door ons
gebruikte type .

.

JQZC
Fig. XIX.

Het getal der waargenomen elementen stijgt,
wanneer de punten of streepjes in een zeker
rythme geordend zijn. De resultaten worden nog
beter, wanneer de streepjes zóó geordend zijn,
dat zij elementen van hoogere orde vormen.

11 I 11

111 11
11 I I I
lil 11
Het wordt dan echter eene kwestie van min of
meer bewuste berekening, en deze complicatie
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moet vermeden worden bij het onderzoek naar
de opmerkzaamheid. Voor de letters neme men
uitsluitend consonanten. Komen er klinkers
tusschen, dan worden ongeveer 10 letters opgenomen. Vormen de letters woorden met zin, dan
kan een volwassene het tot 20 à 25 brengen. Men
make ook geen gebruik van cijfers ; want deze
worden onwillekeurig gegroepeerd in eenheden
van hoogere orde. Vandaar, dat voor cijfers het
gemiddelde ongeveer 8 bedraagt.
Nauw verwant met het begrip van den omvang
der opmerkzaamheid is dat der "Merkfähigkeit".
Bij het onderzoek der "Merkfähigkeit" neemt
men meestal gecompliceerder figuren, welke
langer geëxposeerd worden, en dan daarna uit
een groot aantal figuren moeten worden herkend.
Het onderzoek heeft aldus betrekking op een
meer gecompliceerd psychisch proces, hetgeen
met het oog op:~practische doeleinden een voordeel kan zijn. Opmerkzaamheid, een zekere
apperceptie, en retentievermogen worden te
zamen door middel van eenvoudige gezichtsbeelden onderzocht. Het apparaat van Bernstein
bestaat uit een plankje, waarmee men uit eene
collectie figuren telkens negen kan vertoonen,
en eene tafel voor de herkenning (fig. XX).
Van den omvang der opmerkzaamheid wordt
onderscheiden de "intensiteit der opmerkzaamheid". De ervaring leert namelijk, dat menschen
met een geringen omvang van opmerkzaamheid
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dikwijls niet achterstaan, wanneer het er op aan
komt, om de aandacht gedurende een zekeren
tijd op één ding te bepalen. De methoden, volgens welke men zich rekenschap tracht te geven
van de intensiteit, zijn te verdeden in twee
groepen.
De eerste groep sluit zich aan bij hetgeen is
opgemerkt over de remmingsverschijnselen, die
samengaan met eene geconcentreerde opmerkzaamheid. In het weerstand bieden aan storende
factoren, d.w.z. derhalve: in het remmen van
storende factoren, heeft men een symptoom gezien, waardoor op indirecte wijze de opmerkzaamheid kan worden bepaald. Men geeft den
proefpersoon eerst eene taak onder gunstige omstandigheden. Men laat hem bijv. uit het hoofd
vermenigvuldigen, gedurende 5 minuten, in een
rustig vertrek. Het resultaat is gedeeltelijk afhankelijk van opmerkzaamheid, gedeeltelijk ook
van andere factoren. Daarna laat men hem opnieuw vermenigvuldigen, maar nu onder storende
omstandigheden : een metronoomslag, het geluid van een claxon, of een electrische huidprikkel, is ingevoerd. In het verschil in prestatie
kan men, in verband met het benoodigde vergelijkingsmateriaal, eene maat vinden voor de
concentratie. Uit den aard der zaak wordt meer
dan één experiment ingesteld, en om den invloed
van de vermoeidheid op te heffen, begint men
nu eens met de proef onder de gunstige, dan
v. u. B.-xvn.
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Op dit onderzoek is wel het een en ander aan
te merken. Er wordt zorgvuldig voor gezorgd, dat
de storende prikkel voor alle personen, die onderzocht worden, dezelfde is. Maar dit kan alleen
gelden voor den physischen prikkel. Of dezelfde
physische prikkel gelijke gewaarwordingen bij
de verschillende menschen opwekt, is zeker
twijfelachtig. Op een electrischen prikkel reageeren de menschen zeer verschillend, en op
geluid eveneens, hoewel misschien niet zoo uiteenloopend. In de afstomping is verder een in
dit verband hinderlijke factor gelegen : aan een
aanvankelijk zeer storend geluid hebben sommige
menschen zich in eene minuut reeds grootendeels
aangepast. Vandaar, dat continue prikkels minder
geschikt zijn. Een metronoomslag is reeds beter
dan het geraas van een motor.
De beste methode is om den prikkel, die moet
storen, zoo nu en dan in te voeren op ongeregelde
tijden. De remmende invloed is dan echter
klein, omdat de remmende prikkel telkens slechts
kort inwerkt. Men moet onder deze omstandigheden de remming en het weerstand bieden
daaraan, om zoo te zeggen, op den voet volgen.
Het gevolg is, dat de proefinrichting veel gecompliceerder wordt. Het werk, waarop de
proefpersoon zich concentreert, moet nu zooveel
mogelijk homogeen zijn, en van dien aard, dat
ieder oogenblik een resultaat wordt neerge-
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optellingen, telkens van twee getallen van twee
cijfers, terwijl de opgaven gedrukt voor den
proefpersoon liggen, en hij slechts heeft in te vullen, altijd slechts twee cijfers. Door hem met de
schrijfstift van Kraepelin of Bourdon te laten
schrijven, is het mogelijk langs electrischen of
pneumatischen weg de vereischte tijden te registreeren. De ingevoerde storende factor kan ook
telkens geregistreerd worden, en op deze wijze
kunnen de tijden der gestoorde en ongestoorde
optellingen vergeleken worden.
In deze eerste groep zijn dus samengevat
methoden van onderzoek, die storingen meten.
Bij groote opmerkzaamheid kan men eene geringe storing verwachten, bij weinig concentratie-vermogen groote remming. Daarnaast staan
methoden, waardoor de intensiteit en tenaciteit
(de taaiheid, de vasthoudendheid) der opmerkzaamheid meer direct in cijfers wordt uitgedrukt,
eene tweede groep van onderzoekingsmethoden
derhalve.
De gedachte, die aan deze methoden ten grondslag ligt, is de volgende. Voer eene werkzaamheid
in, die geen bijzondere kennis vooronderstelt,
geene speciale geschiktheid of handigheid, zoodat
alle menschen dat werk even goed zouden volbrengen, wanneer zij niet in concentratie verschilden. De verschillen in het quanturn der
prestatie of - wanneer men eene bepaalde pres-
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uitsluitend afhankelijk van de verschillen in
opmerkzaamheid. Gewoonlijk maakt men gebruik van den Bourdon-test, in meer of minder
gewijzigden vorm. De proefpersoon moet bijvoorbeeld van getallen, van 2 tot 8 cijfers, die
getallen aanschrappen, waarin eene 3 en eene
7 beide voorkomen. De hoeveelheid der beoordeelde getallen in een zekeren tijd, in bijv. 3
minuten, geeft dan eene maat voor de opmerkzaamheid. Een anderen vorm van den gewijzigden
Bourdon-test geeft fig. IX op blz. 98. De proefpersoon krijgt nu de opdracht, puntcomplexen
van 4 stippen verticaal door te schrappen, die
van 5 horizontaal. Ook nu wordt weer op het
quanturn der beoordeelde puntcomplexen gelet,
die in een voor alle proefpersonen gelijken tijd
worden gegeven. De proefpersoon wordt er op
gewezen, dat het werk zoo vlug mogelijk moet geschieden, maar dat ook op het maken van fouten
zal worden gelet. En inderdaad heeft de experimentator niet alleen rekening te houden met het
quanturn der prestatie, maar ook met de hoeveelheid der fouten. Men verkrijgt aldus twee getallen,
die betrekking hebben op de qualiteit en de quantiteit van het werk, en dit beteekent eene moeilijkheid ; want qualiteit en quantiteit staan soms in
omgekeerde verhouding. Om nu toch tot één eindcijfer te komen, gaat men soms de qualiteit op
de eene of andere wijze tot quantiteit reduceeren,
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maar deze pogingen zijn gegrond op willekeur.
Daarom onderzoeken wij in Groningen bij
voorkeur de concentratie der opmerkzaamheid
met behulp van het zoogenaamde "dottingapparaat.,, dat door den naam zijn Engelsehen
oorsprong aanduidt. Wij krijgen hierbij één
eindcijfer, dat betrekking heeft op den tijd,
waarin een bepaald quanturn werk wordt volbracht, op eene zoodanige wijze, dat het even
niet voldoet aan een bepaalden qualiteitseisch.
Het quanturn werk bestaat telkens in het prikken
juist binnen den omtrek van cirkeltjes, waarvan
een 25tal, op een papierlint gedrukt, aan den
proefpersoon achtereenvolgens voorbijgaan. Wat
de qualiteit betreft, stellen wij als eisch, dat er
geen 3 op de 25 gemist mogen worden. De gang
van zaken is nu, dat aanvankelijk de cirkeltjes
met een geringe snelheid voorbij schuiven, zoodat
alle proefpersonen aan de taak kunnen voldoen.
Dan geeft men eene iets grootere snelheid, waarna
men toeziet, of de 25 cirkeltjes door den proefpersoon behoorlijk worden aangeprikt. Daarna
weer grootere snelheid, enz., totdat de proefpersoon 3 van de 25 mist. De snelheid van dit
laatste 25tal wordt dan genoteerd.
Fig. XXI geeft het apparaat met opgeklapt
scherm weer, zoodat men het papierlintkan zien. De
cirkeltjes zijn naardelengtevanhetlinttelkenseven
ver van elkaar verwijderd, maar naar rechts en
links wijken zij quasi toevallig van de middellijn af.

-
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Fig. X XI.

Dotting-apparaaL

a scherm met open in g b; c rem ; d knop voor hel
variëeren van d e snelheid ; e pap ie r~; trnok .
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Bij gebruik van dit toestel wordt het scherm neergeklapt, en door de opening kunnen hoogstens
3 cirkels tegelijk worden waargenomen. Fig.
XXII toont het operatieterrein van den proefpersoon vrijwel in natuurlijke grootte.

Fig. XXII. Dotting-apparaat.
De opening van het scherm (XXI, b) en de papierstrook (XXI, e).

Van studenten is me gebleken, dat zij het gemiddeld kunnen brengen tot eene snelheid van
9 seconden, d.w.z. dat voor hen gemiddeld de
taak te zwaar wordt, wanneer 25 cirkeltjes (die
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zich bevinden op eene strook-lengte van 12,5
c.m.) in 9 seconden voorbij schuiven. De interindividuede variatie voor ontwikkelde volwassenen
ligt ongeveer tusschen 11 ,5 en 7 seconden.
LITTERATUUR.
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NAYRAC: Physiologie et psychologie de l'attention.
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HOOFDSTUK XI.
FUNDAMENTEELE QUALITEITEN EN HARE
SYNTHESE. KARAKTERTYPEN.

De voorafgaande hoofdstukken over associatie, secundaire functie, apperceptie en opmerkzaamheid behandelen den samenhang van den
menschelijken geest. Wij hebben over psychische
functies gesproken, die algemeen menschelijk
zijn, want een ieder beschikt over opmerkzaamheid, een ieder verbindt voorstellingen associatief, ondervindt daarbij ook de nawerking van
vroegere ervaringen, en appercipiëert. Wij hebben ons daar dan bewogen op het gebied der
"algemeene psychologie", die de wettelijkheden
nagaat, welke onze psyche beheerschen, en begrippen vormt, die betrekking hebben op het
bewustzijn van een ieder onzer.
In verband met de associatie is er echter ook
op gewezen, dat de gelijkheidsassociatie bij den
eenen mensch meer overheerscht dan bij een
ander ; den primair-functioneerenden maniacus
hebben wij geplaatst tegenover het van de buiten-
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nieuwe indrukken ; apperceptievormen zijn
besproken, de intellectualistische is onderscheiden van de voluntaristische, en aan deze
vormen beantwoorden menschen in dien zin,
dat de een meer intellectualistisch en de ander
meer practisch appercipiëert. Proefinrichtingen
zijn beschreven, waardoor individuede verschillen in omvang van opmerkzaamheid en in concentratie kunnen worden nagegaan. Kortom,
wij hebben in het voorafgaande eveneens gesproken over menschelijke verschillen, wij hebben ons m.a.w. ook op het terrein der .,speciale
psychologie" bevonden. De speciale psychologie
richt zich juist op verschillen: in de .,psychologie
der geslachten" op de verschillen tusschen man
en vrouw, in de .,kinderpsychologie" op hetgeen
den onvolwassene van den volwassene onderscheidt,in de .,karakterleer" op de uiteenloopende
temperamenten.
Wij hebben in het voorafgaande gesproken
over het algemeen menschelijke, en- zonder ons
onderwerp te verlaten - ook over menschelijke
verschillen. Het is van belang, dat wij hier
even bij stilstaan. Hoe is dat mogelijk geweest i'
Doordat het verschillen waren van quantitatieven
aard. Ieder mensch heeft secundaire functie en
ook primaire functie, maar bij den een overheerscht de eerste en bij een ander de tweede.
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De verschillen tusschen de menschen berusten
niet in functies en eigenschappen, die de een
zou hebben en de ander niet, maar in een meer
en een minder. De taal goochelt ons dikwijls
qualitatieve verschillen voor. Wij noemen iemand
auditief, omdat hij boven het gemiddelde reageert op en appercipiëert naar aanleiding van
akoustische indrukken, maar dit beteekent toch
niet, dat hij niet visueel is~ Hoogstens is hij iets
minder visueel dan de gemiddelde mensch.
Wanneer "auditieven" tegenover "visueelen"
worden geplaatst, dan worden quantitatieve verschillen geformuleerd door twee woorden, die
verschillende qualiteiten aanduiden. Vele menschen, die meer in woorden dan zakelijk denken,
worden slachtoffer van dit spraakgebruik.
Individuede verschillen kunnen aldus worden
teruggebracht tot quantitatieve, en tot verschillende onderlinge verhouding van psychische
functies, die gevolg is van de quantitatieve verschillen. De onderlinge verhouding der functies
is eene zaak van gewicht in dit verband. Wanneer
de secundaire functie sterk is, dan overheersebt
zij de primaire functie, en wij zullen dan vinden,
dat eene eigenschap als bedachtzaamheid, die
overigens op eene doorzichtige wijze met de
secundaire functie samenhangt, aan den persoon
in kwestie moet worden toegekend. Is de secundaire functie gering, dan overheerscht daarentegen de primaire functie, en de persoon zal
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zich kenmerken door impulsiviteit, door eene
reactie op prikkels van buiten, die weinig geremd
is op grond van de geringe secundaire functie.
De een is bedachtzaam en de ander impulsief.
Beide personen zijn in zooverre tegenstellingen,
en toch is er na analyse van een qualiteitsverschil geen sprake : het is een verhoudingsverschil.
In dit laatste hoofdstuk zullen wij nu
onze aandacht richten op eenige psychische
functies of eigenschappen, die quantitatief variabel zijn, en wier verschillende onderlinge verhouding l~idt tot en samengaat met tal van
qualiteiten. De bedoeling hierbij is om te komen
tot eene classificeering, die ons in staat stelt
om de menschen met hunne uiteenloopende qualiteiten en karaktereigenschappen in te deelen.
Het zwaartepunt hierbij is gelegen in de keuze
der indeelingsgronden. Men moet als het ware
door de verscheidenheid van qualiteiten, waarin
de karakters zich uiten, heen zien, om de diepere
gronden op te merken. Zal de classificatie practisch zijn - en om het te zijn zal zij in dit geval
eene natuurlijke classificatie moeten benaderen
- , dan gaat het niet aan om min of meer willekeurig een paar eigenschappen als fundamenteel
naar voren te brengen. De indeelingsgronden
kunnen niet genomen, maar moeten gevonden
worden.
Beymans is bij deze exploratie uitgegaan van
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de traditioneele karakterleer bij uitnemendheid,
van de oude temperamenten-leer van Galenus.
Vier temperamenten werden onderscheiden : het
melancholische, het cholerische, het phlegmatische en het sanguinische. Deze indeding is
levensvatbaar gebleken : wij vinden haar bijvoorbeeld bij Kant nog terug. Zij berust op intuïtieve
menschenkennis en de vóórwetenschappelijke
inductie van het dagelijksch leven. Later heeft
men een grooter aantal temperamenten onderscheiden, maar alle systemen van eenige beteekenis hebben de traditioneele vier opgenomen.
Beymans heeft zich nu afgevraagd : op welke
indeelingsgronden berust ten slotte deze naar
allen schijn waardevolle onderscheiding? Mede
lettende op de psychopathologie vond hij, dat
de melancholici en ook de cholerici boven het
gemiddelde uitgaan in emotionaliteit, dat daarentegen sanguinici en phlegmatici beneden het gemiddelde staan. Zoo werd "emotionaliteit" het
eerste criterium. Op een tweede criterium had
Wundt reeds gewezen, zij het dan ook in een
vorm, die niet ruim genoeg bleek. Wundt spreekt
namelijk in dit verband van de "nawerking der aandoening". "Nawerking" in het algemeen, de "secundaire functie", is het tweede criterium, waardoor melancholici en phlegmatici als "secundaire" typen staan tegenover de "primaire"
cholerici en sanguinici. Als derde criterium werd
de "activiteit", door Kant naar voren gebracht,
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in activiteit.
Deze drie criteria zijn voor Heymans indeelingsgronden geworden. Naar de emotionaliteit
worden de menschen onderscheiden in emotioneelen en niet-emotioneelen. De woorden suggereeren weer een qualiteitsverschil, maar de bedoeling is natuurlijk eene gradueele onderscheiding, want geen mensch is zonder emotiviteit. Op dezelfde wijze worden de actieven tegenover de niet-actieven geplaatst, en de secundairen
tegenover de niet-secundairen. Deze laatste
groep wordt meestal aangeduid als die der primairen. In het geheel dus zes indeelingsgronden.
Voordat wij overgaan tot de bespreking der
8 groepen, die aldus verkregen worden, moeten
wij stilstaan bij de begrippen der activiteit en
emotionaliteit.
Over de emotionaliteit is trouwens, wat het
begrip betreft, niet veel te zeggen. Wanneer wij
oordeden : emotionaliteit is "de mate van vatbaarheid voor aandoeningen", dan geven wij
eigenlijk slechts eene vertaling. Bij het vaststellen, of iemand al of niet boven het gemiddelde
emotioneel is, moet er op gelet worden, of de
emotioneele reacties sterker of zwakker zijn dan
onder gelijke omstandigheden van een gemiddeld
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worden gelett of iemand spoedig heftig is in het
gesprekt spoedig toornigt angstigt enz.
De emotionaliteit wordt in hare uitingen
natuurlijk gewijzigd door al of niet secundaire functiet al of niet activiteit. Wanneer wij
echter voorloopig afzien van deze andere invloedent dan kan - evenals bij de secundaire
functie - eene lijst van eigenschappen worden
gegevent die door de emotionaliteit bevorderd
blijken volgens het correlatie-onderzoek van
Beymans en W iersma.
emotionaliteit
niet-emotionaliteit
impulsief (handelen of besluiten onder oogenblikkelijken
indruk)
heftig (in gesprek bijv.)
koel en zakelijk
prikkelbaar
onverdraagzaam
verdraagzaam
zwaarmoedig, wisselend van
stemming
oppervlakkig, dom
menschenkenner
onpractisch
beslist in meeningen
zich voorwaardelijk uitlaten
heerschzuchtig
anderen vrijheid latend
goed voor ondergeschikten
vaderlandslievend
demonstratief
gesloten
in geldzaken betrouwbaar
eerlijk binnen de grenzen van
de wet
godsdienstig
liefde voor dieren
veel lachen

Met de niet-emotionaliteit gaan bijna altijd
samen eigenschappent die tegengesteld zijn aan
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de onder emotionaliteit vermelde. Wij houden
ons echter aan den regel, om alleen die eigenschappen te geven, die zoowel op grond van het
biographieën- als van het enquête-materiaal gevonden zijn.
Het begrip der activiteit eischt eene wat
langere uiteenzetting. Wij noemen iemand meer
of minder actief, naarmate hij gemakkelijker of
moeilijker tot handelen komt. Hoewel er eene
zekere correlatie is tusschen activiteit en bewegelijkheid, moeten wij ons er voor wachten om
deze beide begrippen te verwarren.
De toepassingvanhet begrip brengteene bijzondere moeilijkheid mede. Als van twee menschen
A en B, die geplaatst zijn in dezelfde uitwendige
omstandigheden, A handelt en B niet, dan mogen
wij daaruit niet afleiden, dat A actiever is dan B.
"De richting der belangstelling" bij de respectieve personen is een innerlijke factor, die in verband met ons oordeel een zwaar gewicht in de
schaal dient te leggen. Wanneer wij handelen,
hebben wij eene doel voorstelling, een motief. Als
de verwezenlijking van de doelvoorstelling A nu ter
harte gaat en B niet, dan handelt A wel en B niet.
Toch kan B actiever zijn dan A. De motiefkracht
van eene doelvoorstelling hangt af van onze neigingen. Heeft nu voor "den weinig actieven A"
eene doelvoorstelling op grond van zijne neigingen groote motiefkracht, dan zal hij handelen,
terwijl "de zeer actieve B" niet handelt, omdat
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koud laat.
Wanneer wij ons derhalve over de act1v1te1t
willen uitspreken, dan dient het "ceteris paribus"
(onder overigens gelijke omstandigheden) meer
dan ooit in het oog te worden gevat ; dan moeten
niet alleen de uiterlijke omstandigheden gelijk
zijn, maar ook de motiefkracht moet even groot
zijn.
De emotionaliteit is een storende factor bij het
vaststellen der activiteit. Sterk emotioneele naturen als Byron en Multatuli zien wij - ondanks
hunne g~ringe activiteit - bijna voortdurend
in beweging. Voor dergelijke menschen hebben
bijna alle intredende voorstellingen een sterk
emotioneel karakter en daardoor groote motiefkracht. Zij zijn inderdaad traag. Zij hebben sterke
prikkels noodig om in beweging te komen. De
sterke prikkels zijn er echter voor hen bijna altijd
op grond van hunne groote vatbaarheid voor aandoeningen.
Hoe komen wij dan te weten, dat dergelijke
menschen in den grond niet-actief zijn? Door
de langere of kortere perioden van inzinking,
die zich voordoen, zoodra voorstellingen met
een sterk emotioneel karakter ontbreken. Ontbreken deze, dan voelt de persoon in kwestie
zich tot niets geschikt, en dan handelt hij inderdaad niet. Wanneer dus een emotioneel mensch
groote activiteit schijnt te op::nbaren, dan moeten
v. u. B.-xvn.
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dan komt dat wel uit in de gevallen, waar eene
normale, gemiddelde motiefkracht niet leidt tot
handelen.
Uit het volgende lijstje van eigenschappen, die
door activiteit bevorderd worden, zal blijken,
dat de activiteit, van uit moreel en maatschappelijk gezichtspunt, eene zeer waardevolle qualiteit is.
niet-activiteit

activiteit
bewegelijk
doorzettend bij tegenspoed,'

verdraagzaam
vroolijk en opgewekt

bij tegenspoedspoedtguit het
veld geslagen
impulsief (tegenover: bedachtzaam)
prikkelbaar
zwaarmoedig
wisselend van stemming

na oneenigheid spoedig weer
verzoend
bevattelijk
menschenkenner
practisch
ruim van blik
zelfstandig in denkbeelden
teekentalent

strijd tusschen theone
practijk
oppervlakkig, dom
geen menschenkenner
onpractisch

en

naprater

zich voorwaardelijk uitlaten
gemakkelijk in 't publiek
spreken
goede waarnemer
slechte waarnemer
slecht geheugen
goed geheugen
op sexueel gebied ingetogen op sexueel gebied losbandig
ijdel
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royaal in geldzaken
in de opvoeding vrijheidlatend
goed voor ondergeschikten
op politiek gebied radicaal
vaderlandslievend
gedwongen, geaffecteerd
gesloten
intrigant
verzamelaar
sportliefhebber
accuraat en punctueel

Wij gaan nu over tot de synthese. De drie
eigenschappen geven, wanneer wij telkens de
uitersten van de variatiereeks nemen, zes indeelingsgronden, die leiden tot acht typen, aldus :
emotionaliteit

/\
/\ /\
activiteit

niet-activiteit

secundaire primaire secundaire primaire
functie
functie
functie
functie
I
II
lil
IV
niet-emotionaliteit

activiteit

secundaire
functie
V

niet-activiteit

primaire
functie
VI

secundaire primaire
functie
functie
VII
VIII
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Van deze groepen zijn II, III, V en VI de temperamenten van de Galenische indeding :
II de cholerici,
III de melancholici, door Heymans "de sentimenteelen" genoemd,
V de phlegmatici,
VI de sanguinici.
De overige vier groepen dankten in eersten
aanleg hun bestaan aan de fundamenten der
indeeling, en empirisch onderzoek moest uitmaken, of zij inderdaad voorkomen. Dat onderzoek is door Heymans ingesteld het eerst op
biographieën-materiaal : ruim 100 biographieën
zijn door hem geanalyseerd. Van de beschreven
personen konden slechts 8 moeilijk worden ingedeeld; 16 cholerici werden gevonden, 14 sentimenteelen, 21 phlegmatici en 10 sanguinici.
Tot groep IV bleken 20 personen te behooren,
en onder I vielen 21. Beide typen vertoonen een
zeer karakteristiek beeld, op grond waarvan
groep I die der gepassioneerden of hartstochtdijken werd genoemd, en
groep IV den naam ontving van het nerveuze
type.
Vertegenwoordigers van de beide overblijvende
groepen zijn bij het biographisch onderzoek niet
opgespoord, hetgeen overigens niet te verwonderen is. Menschen, die niet actief zijn, en bovendien in emotionaliteit beneden het gemiddelde
staan, zullen het in de wereld zelden zoo ver
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brengen, dat eene biographie over hen geschreven wordt. In het enquête-materiaal (herediteitsonderzoek, men zie blz. 130) zijn zij echter later
gevonden ; zij vormen :
VII de groep der apathen, en
VIII die der amorphen.
De acht typen bleken karakteristieke beelden
te geven, die wij in de practijk van het leven
kunnen verificeeren. Maar het is van te voren
in te zien, dat niet een ieder binnen eene bepaalde groep kan worden gebracht. Evenals eene
kleur tusschen groen en blauw in kan staan, zoodat wij spreken van groenachtig blauw, of blauwachtig groen, zoo kan iemand, - of liever, zoo
zullen de meeste menschen - moeten worden
geplaatst tusschen twee of meer typen. Met de
classificatie is niet bedoeld, en kan niet bedoeld
zijn, om de menschen "in hokjes te brengen",
zooals de populaire meening het voorstelt. Ieder
mensch heeft ten slotte, lichamelijk en psychisch,
iets, dat hem van alle anderen onderscheidt.
Het individu als zoodanig is het "Unaussagbare",
niet, omdat hij eene qualiteit heeft, die hem
eigen is en verder aan niemand behoort, maar
doordat in hem verwezenlijkt is eene bepaalde
verhouding van functies en eigenschappen, die
"eenig" is. De individuen, die onder een der
acht hoofden vallen en dan "typisch" zijn, staan
tot de groep in verhouding van exemplaar tot
soort, maar in deze onderscheiding kunnen
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alleen menschen, die niet weten, wat classificeeren is, een aanslag zien op de individualiteit.
Trouwens de meeste menschen behooren niet
tot de extreme typen, en veel beter dan die voorstelling der acht hokjes is een ander beeld. Aan
ieder individu kan eene plaats worden toegekend
in een kubus, waarvan de drie ribben de fundamentede eigenschappen der classificatie voorstellen.
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Fig. XXIII.

De punt van den kubus, waarbij 0 is aangebracht, is het uitgangspunt. De verticale lijn
duidt aan de variatiereeks naar emotionaliteit,
zoodat naar boven toe de emotionaliteit toeneemt. De horizontale lijn verbeeldt de variatiereeks naar activiteit, die naar rechts toeneemt.
Deze beide lijnen begrenzen het voorvlak van
den kubus. De lijn, die naar achteren loopt, geeft
de secundaire functie op analoge wijze. De acht
hoekpunten van den kubus geven nu de acht
typen als grensbegrippen : de amorphen moeten
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geplaatst worden in den kubus vóór-links-beneden ; de nerveuzen, die van de amorphen
slechts verschillen door hunne groote emotionaliteit, vóór-links-boven ; de sanguinici, die van de
amorphen verschillen door de activiteit, vóórrechts-beneden; de apathen moeten geplaatst
worden aan het achtervlak, achter-links-beneden ; de gepassioneerden staan diametraal
tegenover de amorphen, achter-rechts-boven.
In dezen kubus is plaats voor een ieder : hij
demonstreert den geleidelijken overgang van het
eene type tot het andere. Evenals ieder willekeurig punt in den kubus bepaald kan worden

Fig. XXIVa. Uit Stewart: "the bilious temperament",
het cholerische temperament der G alenische indeeling, h et
gepassioneerde {ype volgens H eymans' indeeling.

-
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Fig. XXIVb.Uit Stewart: "the nervous and sanguine temperament", het nerveuze type volgens Heymans' indeeling.

door de drie coördinaten, casu quo de acht
hoekpunten, zoo bestaat de mogelijkheid om
ieder atypisch individu ten opzichte van de
grensbegrippen te bepalen.
En hiermee kunnen wij, in het vertrouwen,
dat misverstand is buitengesloten, overgaan tot
de beschrijving der typen.

Het nerveuze type (emotioneel, niet-actief,
primair).
De representant van het nerveuze type behoort tot de gevoelsmenschen. Hij zal meer dan
de gemiddelde mensch genieten, maar door de

-- 281 --Fig. XXIVc.
Uit Stewart :
"the sanguine temperament", het sanguinische type.

Fig. XXIVd.
Uit Stewart: "The
lymphatic temperament", het phlegmatisch-apathische type
volgens Heymans'
classificatie.
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groote, ongeremde emotiviteit in verband met
de geringe activiteit, is hij ook vrijwel weerloos
overgeleverd aan alle misère van het leven. Naast
het genot staat dus het lijden, en als wij zijn leven
globaal n ~men en naar beste krachten de lustbalans opmaken, dan overweegt het lijden. In
overeenstemming hiermee is de gemoedstoestand, hoewel wisselend, overwegend somber.
Sterke aandoeningen remmen wat bij anderen
minder gestoord functioneert, zij oefenen een
storenden invloed uit op het voorstellingsverloop. Wij wezen trouwens reeds op de correlatie
tusschen emotionaliteit en oppervlakkigheid of
domheid. De emotiviteit leidt in het bijzonder
hier tot verblinding, tot groote eenzijdigheid
in het oordeel. De richting der opmerkzaamheid is
ook telkens eenzijdig. Eene alzijdige apperceptie
en verwerking van beschikbare gegevens is zoowel
door de verengende emotie als de versplinterende
primaire functie onmogelijk gemaakt. Oppervlakkige en domme meeningen zijn het gevolg.
Ook zijn de nerveuzen slechte waarnemers.
Het geheugen is eenzijdig affectief, mede een
gevolg van de eenzijdige apperceptie. De fantasie
is sterk en levendig. Het handelen heeft vrijwel
uitsluitend plaats onder den invloed van sterke
emoties. Ontbreken deze, dan treedt onmiddellijk
verslapping in. De handeling heeft daardoor een
krampachtig, reactief karakter. Het is een werken
met horten en stooten. Niet zelden wisselen
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perioden van koortsachtigen arbeid af met andere
van een volstrekt niets-doen. Op de school behooren de luie leerlingen grootendeels tot de
nerveuzen en tot de amorphen.
De neiging om zich in uitersten te bewegen
is karakteristiek. Deze eigenschap is gegrond in
emotiviteit. Bij secundair-functioneerende emotioneelen wordt zij echter gedempt, zooals bij
de sentimenteelen. Ook wordt dan een uiterst
standpunt blijvend ingenomen, zooals veelal bij
de gepassioneerden. Bij de nerveuzen ontmoeten wij daarentegen de schommelingen tusschen het eene uiterste en het andere, en op het
terrein van het gemoedsleven wisselt een allesbeheerschende "joie de vivre" af met het somberste pessimisme. De nerveuze heeft intusschen
juist door de primaire functie groote elasticiteit, d.w.z. blijvend uit het veld geslagen is hij
niet. Wel zijn voor hem botsingen met de buitenwereld zeer pijnlijk, teleurstellingen worden ondergaan als grievende decepties, maar hij komt
er spoedig weer overheen en herstelt zich.
Om tot handelen te komen, heeft de nerveuze
- zooals gezegd - motief-voorstellingen noodig,
die gegrond zijn in sterke neigingen. Op grond
van de gebrekkige secundaire functie is er nu
tusschen die neigingen weinig hiërarchisch verband. De sentimentede beschikt in den regel
over deze hiërarchie, en wij vinden, dat zijn
handelen gewoonlijk geleid wordt door een
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den nerveuze, waar komende en gaande affecten
en gemoedsbewegingen zich ongeremd uiten.
De nerveuzen zijn bewegelijk. Wij zien hier,
dat bewegelijkheid kan samengaan met luiheid
zelfs. Zij zijn spoedig uit het veld geslagen, impulsief, heftig, prikkelbaar, onverdraagzaam, besluiteloos. Na eneenigheid spoedig weer verzoend. Wisselend in sympathieën, met zucht naar
verandering en naar iets nieuws. Op grond der
niet-activiteit en der emotiviteit gemakkelijk te
overreden, zoodat zij in het algemeen napraters
zijn. Zij maken groote plannen, waarvan gewoonlijk weinig verwezenlijkt wordt, omdat
andere motieven tusschenbeide komen, en ook,
omdat de nerveuze spoedig resultaten wil zien.
Verandering van beroep komt veel voor.
Het nerveuze type is rijk aan innerlijke tegenstrijdigheden. Er is geen overeenstemming in
theoretische overtuigingen, en er is tegenstrijdigheid tusschen theorie en practijk. Scherpzinnigheid kunnen wij bij de nerveuzen wel verwachten;
deze vorm van intellect kan overigens samengaan
met oppervlakkigheid en zelfs met domheid, die
afhankelijk is van niet-activiteit en emotionaliteit. Zij zijn geborneerd, onpractisch, geen
menschenkenner.
Speciale begaafdheid komt ondertusschen bij
deze groep van menschen veelvuldig voor.
Muziek kan in de eerste plaats worden genoemd,
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zijn geestig, spraakzaam, hebben de neiging om
zich van de leiding der conversatie meester te
maken, vertellen gaarne en goed anecdoten en
zelfverzonnen verhaaltjes, maar ook vaak hetzelfde, en breedsprakig zijn zij ook. De zoogenaamde vitale neigingen zijn sterk ontwikkeld :
zij houden van lekker eten en drinken, geven
zich meer dan de gemiddelde mensch over aan
drankmisbruik, en ook op sexueel gebied zijn zij
losbandig.
Zij zijn ijdel, eerzuchtig, heerschzuchtig. Toch
zijn zij gemakkelijk te leiden, omdat zij gemakkelijk te overreden zijn. Door hun gebrek aan
zelfbeheersching zijn zij voor ondergeschikten
niet goed. Medelijdend en hulpvaardig zijn ze
wel, maar soms ook wreed. Zij houden van dieren.
In gezelschap zijn zij gedwongen of geaffecteerd, complimenteus, demonstratief, en ook
intrigant en huichelaar. Zij zijn zeer onbetrouwbaar, want zij overdrijven, sieren op, meestal
onbewust, maar leugenachtig zijn zij ook meer
dan de gemiddelde mensch. Zij spreken liever
over personen dan over zaken, en ook veel over
zich zelf. Zij lachen veel, ook om zelf gedebiteerde aardigheden. Van het genre der gewaagde
anecdoten zijn zij niet afkeerig. Op politiek
terrein zijn zij radicaal of onverschillig, niet
vaderlandslievend. Op godsdienstig gebied ook
meestal onverschillig, of spotter.
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Boven het gemiddelde zijn zij echter vreesachtig en laf. Bij ziekte angstig en ongeduldig.
Om de schets te voltooien kunnen wij wijzen
op het groote verschil in gedrag tegenover
hooger- en lager geplaatsten, op de attractie,
welke hazardspel uitoefent, de verstrooidheid en
het weinig punctueele, en op de neiging om verstrooiing buitenshuis te zoeken.
Het is niet overbodig te vermelden, dat van
al deze door empirisch onderzoek verkregen
eigenschappen geldt, dat zij vooral voorkomen
bij nerveuzen, maar niet dat zij bij iederen nerveuze zouden worden aangetroffen. Voor de
percentcijfers, die telkens met het gemiddelde
percentage moeten vergeleken worden, raadplege
men het reeds eerder genoemde artikel van Heymans en Wiersma in het "Zeitschrift für Psychologie .., Bd. 5 L Dan zal men zien, om een paar
voorbeelden te geven, dat 78,2% der 174 onderzochte nerveuzen "impulsief.. is, terwijl volgens
dezelfde enquête 38,5% der menschen in het
algemeen "impulsief.. zijn. Uit deze getallen
blijkt, dat wij het volle recht hebben om het
nerveuze type impulsief te noemen, maar ook,
dat bij 38 nerveuzen de impulsiviteit niet geconstateerd is.
Van alle typen is het nerveuze het meest
leugenachtig. Toch bleken van de onderzochte
nerveuzen slechts 20 deze eigenschap te bezitten
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van iemand niets anders weten, dan. dat hij tot
het nerveuze type behoort, dan is de kans, dat
hij leugenachtig is, 3 maal zoo groot als bij den
gemiddelden mensch, maar dit wil niet zeggen,
dat de kans op zich zelf groot is.- Voor "volkomen geloofwaardig" is het algeroeene percentage 63,8 %; de nerveuzen brengen het slechts tot
32,8 %. Terwijl derhalve van de menschen in
het algemeen geldt, dat twee van de drie volkomen geloofwaardig zijn, verdient slechts één
van de drie nerveuzen dat vertrouwen.
Door deze voorbeelden is duidelijker dan door
eene abstracte redeneering aangeduid in welken
zin de eigenschappen aan de typen moeten
worden toegekend.
De samenhang van de empirisch gevonden
qualiteiten met de drie grond-eigenschappen
is dikwijls zonder meer duidelijk. Verklaring~kan
in de meeste gevallen worden gegeven. Zoo kan
de grootere leugenachtigheid van het nerveuze
type verklaard worden uit de grootere emotiviteit,
waardoor zij pijnlijker de gevolgen, die het
waarheid spreken onmiddellijk kan hebben,
ondergaan. Daardoor zal voor den nerveuze de
verleiding grooter zijn dan voor den gemiddelden
mensch. De levendige fantasie maakt het
vinden van een noodleugen gemakkelijk. De
verzoeking wordt daardoor nog groot er. Door
de gebrekkige secundaire functie werken te-
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genmotieven, als de gedachte aan ontmaskering, minder.
Het sentimenteele type (emotioneel, niet-actief,
secundair).
De naam aan deze groep gegeven, wekt vaak
misverstand op. Men denke aan sentiment, gevoel, en niet aan sentimentaliteit, waarin de gevoeligheid soms wel ontaardt. Het sentimentede
type verschilt sterk van het nerveuze, vooral in
de karaktereigenschappen in engeren zin van
het woord, in zedelijke en maatschappelijke
qualiteiten.
De naam "melancholici" is niet te handhaven,
omdat de psychiaters reeds beslag hebben gelegd op dit woord. Melancholie is de ziekelijke
afwijking, of zoo men wil, de ziekelijke versterking van het sentimentede type. Evenals de
hysterie zich aanpast bij het beeld der nerveuzen,
zoo behoort het ziektebeeld der melancholie bij
de groep der sentimenteelen. De sentimenteden
z;ijn echter volkomen normaal, en daarom moet
een woord vermeden worden, dat doet denken
aan ziekelijke afwijkingen, te meer, omdat de
groote somberheid en dyskolie, zelfs in minder
sterke mate, aan alle sentimenteden niet kan
worden toegekend. Wel zijn de meeste sentimenteden zwaarmoedig, maar sommigen komen
door hun religieuzen zin daar boven uit, en daarom is het niet wenschelijk om in den naam het
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element der zwaarmoedigheid zoo sterk naar
voren te brengen.
Reeds als kind valt het rsentimenteele type
op. Kinderen zijn in het algemeen cholerici, maar het sentimentede kind toont reeds
eene grootere secundaire functie en ook minder
activiteit. Het zijn eenzelvige kinderen, die
weinig deelnemen aan het spel hunner kameraadjes, en die vragen stellen, welke niet van hun
leeftijd zijn. Kortom, zij maken een eenigszins
ouwelijken indruk.
Reeds zeer vroeg voelt de sentimentede zich
geïsoleerd. Dit vindt voornamelijk zijn grond in
de sterke emotionaliteit en secundaire functie.
Hetzelfde kunnen wij bij de gepassioneerden
aantreffen. Maar deze hebben door hunne grootere
activiteit veel meer strijdlust. De sentimenteden
zijn timide; zij trekken zich terug, en hebben
meestal een moeilijk innerlijk leven.
Het isolement gaat meestal samen met verfijning
van gemoedsleven, en beide versterken elkaar
op den duur. De verhouding tot de buitenwereld
wordt als pijnlijk beleefd. Zij hebben sterk het
gevoel van alleen te staan en niet te worden begrepen. Dit alles gaat dikwijls samen met een
grooten innerlijken trots op hun rijker gemoedsleven. Zij voelen meer dan anderen te zijn, maar
minder te kunnen.
Bij hen vormt zich veelal eene samenhangende
groep van voorstellingen van somberen aard,
V. U. B.-XVII.
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eene pessimistische wereldbeschouwing. Het
lijden is opgenomen in hun levensprogram. Zij
kunnen zich zelfs hierin min of meer verlustigen
(die Wonne des Leidens). Geluk wordt wel met
een zekeren argwaan ontvangen. Soms groeit
uit dezen zwaarmoedigen ondergrond een godsdienstig geloof, waardoor de conflicten intentioneel eene oplossing vinden. Dan kan de stemming ook overwegend blijmoedig zijn.
Groote fantasie, waarvan afhankelijk is de
neiging tot droomen en dweepen, die door de
niet-activiteit in de hand wordt gewerkt. Hunne
verbeelding kan leiden tot sentimentaliteit in den
gewonen zin van het woord, en krijgt dan een
ziekelijk karakter.
Besluiteloos en onderhevig aan scrupules.
Vrees voor eene onherroepelijke beslissing. Ook
de uitvoering van het eindelijk genomen besluit heeft nog voeten in aarde : naast de aboulie
staat dus eene zekere apraxie. Zelfwantrouwen,
beschroomdheid, vrees voor de verdediging van
e1gen op1me.
Een eigenaardig verschijnsel, dat karakteristiek
is voor sentimenteelen, is gelegen in het aanvaarden van "faits non-accomplis". De toestand,
waarin men tusschen hoop en vrees geslingerd
wordt, is voor de sentimenteden zóó pijnlijk, dat
zij er de voorkeur aan geven om het gevaar als verwezenlijkt voor te stellen. Zelfs zijn gevallen bekend, waarin een sentimentede zich overgeeft aan
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zijne vervolgers om verlost te zijn van de onzekerheid. Dit verschijnsel is van uit de fundamentede
eigenschappen van den sentimentede te verklaren. Groote emotionaliteit en fantasie geven
bij voorbaat een levendig beeld van het dreigend
onheil, dat op grond van de secundaire functie het
slachtoffer geen rust laat. Bij actieve naturen
komt onder deze omstandigheden de strijdlust
boven ; het sentimentede type is niet alleen
veel meer weerloos, maar het gevoelt zich ook
als zoodanig. Menschen, die vrouw en kinderen
dooden, om ze te bewaren voor een gevreesden,
maar nog niet eens dreigenden ondergang, behooren tot het sentimentede type.
De sentimenteden hebben zwakke en onzekere
bewegingen. De associatietijd en in het algemeen de reactietijden, zijn verlengd. Deze
uitdrukkingsverschijnselen vinden waarschijnlijk
hunne oorzaak in de dyskolische stemming.
Het gemoedsleven is de sterke kant aan den
sentimenteele. Verstandelijk staan zij beneden
het gemiddelde. In hun denken is meer overeenstemming dan bij den nerveuze ; ook zijn zij
minder oppervlakkig. Niet-menschenkenner, onpractisch, bekrompen, naprater, slechte waarnemer, slecht geheugen. Voor wiskunde en talen
hebben zij eene bijzondere begaafdheid; geestig
zijn zij echter niet. Met de nerveuzen stemmen
zij overeen in prikkelbaarheid, impulsiviteit,
onverdraagzaamheid, vreesachtigheid, verstrooid-
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heid. Daarnaast staan echter groote verschillen.
De sentimenteden zijn eerlijk, betrouwbaar,
geloofwaardig ; niet ijdel, eer- of heerschzuchtig ; zij zijn spaarzaam en tevens belangeloos ;
de vitale neigingen als gastronomie en libido
sexualis zijn zwakker ; zij zijn zeer religieus en op
politiek terrein dikwijls conservatief.

De sanguinici (niet-emotioneel, actief, primair).
De sanguinici staan volgens de indeelingsgronden tegenover de sentimenteelen, en de
empirisch gevonden eigenschappen sluiten zich
hierbij aan. De sanguinicus is vroolijk en luchthartig, moedig, resoluut, demonstratief, ijdel en
eerzuchtig, met zich zelf en de wereld tevreden,
gastronoom, niet altijd eerlijk en betrouwbaar.
Hij is niet impulsief, maar bedachtzaam en in
den omgang koel en zakelijk. Liefhebber van
sport, practisch, steeds wakker en dus het tegengestelde van verstrooid, goed observator, steeds
bezig, geeft hij een van het voorafgaand type
geheel verschillend beeld.
De sanguinicus is ruim van blik, mede doordat
hij vele punten van aanraking heeft met andere
menschen. Hij kent de eenzijdigheid niet, die
voortvloeit uit emotionaliteit verbonden met
secundaire functie. Voor nieuwe inzichten is de
sanguinicus open ; hij neemt gemakkelijk op,
maar "inconsistency" in denkbeelden kunnen
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wij bij hem wel aantreffen op grond van de primaire functie. Kortom, hij leeft meer in de
breedte dan in de diepte. Het geheugen is zeer
goed. Van de bijzondere gaven moet vooral het
teekentalent worden vermeld.
Op grond van zijne geringe emotiviteit waarschijnlijk, is de sanguinicus voorwaardelijk in
zijne uitlatingen. Toch belooft hij meer dan hij
gestand doet. Veel medegevoel kent hij niet :
met de apathen en amorphen behoort hij tot
de egoïstische typen.

De phlegmatici (niet-emotioneel, actief, secundair-functioneerend).
De phlegmatici zijn kalm en gelijkmatig ;
zij kenmerken zich door eene rustige, kalme,
doorzettende werkzaamheid. Gewoonten van
denken en handelen vormen zich bij hen gemakkelijk. Zij zijn verstandig, hoewel niet boven
het gemiddelde bevattelijk. Door den invloed
der secundaire functie staan zij namelijk niet
oogenblikkelijk open voor nieuwe inzichten.
Maar zij zijn ruim van blik en zeer waarheidslievend, en sterke sympathieën en antipathieën
staan hen bij het streven naar waarheid niet in
den weg. Het geheugen is buitengewoon goed.
Het mathematisch talent wordt onder hen nog
al aangetroffen; geestig zijn zij (van de apathen
afgezien) minder dan de andere groepen.
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De groep der phlegmatici vormt een zeer respectabel type. Wij kunnen eene lange reeks van
eigenschappen geven, die tevens deugden zijn.
Sommige daaronder zijn echter "la qualité de
leur défaut" : de geringe emotiviteit vervlakt het
gemoedsleven, waardoor excessen voorkomen
worden, maar ook alles meer gelijkvloers wordt.
Zij zijn goedmoedig, verdraagzaam, gelijkmatig
van stemming, trouw, zelfstandig ; de vitale
neigingen treden op den achtergrond, critisch
zijn ze tegenover zich zelf, niet ijdel, bescheiden,
belangeloos, spaarzaam, goed voor ondergeschikten,medelijdend en hulpvaardig, natuurlijkinhun
doen en laten, eerlijk, geloofwaardig, betrouwbaar, huiselijk, zakelijk, voorkomend, ordelijk
en punctueel, bij ziekte en ongevallen moedig en
geduldig.
De phlegmaticus verdient respect en waardeering. Hij zal echter zelden het warme gevoel
opwekken, dat bijvoorbeeld de nerveuze- veelal zeer ten onrechte -bij zijne medemenschen
kan wakker roepen. Hij is koel en zakelijk, gesloten, moeilijk te verzoenen, ironisch. Hij is
routine-mensch, en in verband daarmee kan de
zucht naar orde leiden tot "pietlutterigheid".
Uit het bovenstaande is duidelijk, dat inderdaad het phlegmatische type tegenover het nerveuze staat. De nerveuze staat op de grens van
het pathologische : bij hem komen psychische
stoornissen veelvuldig voor ; het phlegmatische
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type is zeer evenwichtig en psychisch gezond.
Ten slotte kunnen wij nog eenige kenmerkende
tegenstellingen tegenover elkaar plaatsen :
nerveuzen
leugenachtig
pessimist
royaal in geldzaken
erotisch
weinig conscientieus
fantasie, zin voor symboliek
spelers en komedianten
zwerflust

phlegmatici
waar heidslievend
optimist
zuinig
sexueel koel
zeer punctueel en betrouwbaar
weinig fantasie
geen hazardspel, eerlijk in
hun optreden
hokvast

De cholerici (emotioneel, actief, primair).
De cholerici der Galenische indeding worden
door Heymans gebracht in twee groepen, die
emotionaliteit en activiteit gemeen hebben, maar
uiteen gaan tenaanzien van de secundaire functie.
De oude groep der cholerici wordt dus gesplitst
in die der cholerici en der gepassioneerden.
Heymans heeft hierbij een voorganger gehad in
Malapert, die de "passionnés instables" onderscheidt van de "passionnés unifiés".
De cholerici staan tot de gepassioneerden in
eene soortgelijke verhouding als de sanguinici tot
de phlegmatici. Van deze vier typen z;ijn de
secundair-functioneerende meer vasthoudend
en eerlijker, de primaire vroolijker en luchthartiger, gemakkelijker te verzoenen, meer wisselend in sympathieën, oppervlakkiger, meer met
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zich zelf tevreden, eerzuchtiger. De analogie gaat
echter niet volkomen door : de sanguinicus is
bedachtzaam. Zijne primaire functie zou impulsiviteit meebrengen, maar deze wordt opgeheven,
in de eerste plaats wel door de geringe emotiviteit.
Vandaar ook, dat de emotioneele cholericus niet
bedachtzaam is, maar impulsief en heftig.
Kortom, eigenschappen, die zoowel door emotionaliteit als primaire functie bevorderd worden,
als wisselende stemming, oppervlakkigheid en
geestigheid, treden bij den cholericus aan den
dag, en daardoor is zijne verhouding tot het gepassioneerde type eene eenigszins andere dan
die van den sanguinicus tot den phlegmaticus.
De cholerici zijn bewegelijk, impulsief, heftig, ongeduldig en onverdraagzaam. Wantrouwend zijn zij echter niet, en evenmin menschen van lange rancune. Zij zijn opgewekt
en tot lachen geneigd. Bevattelijk, maar oppervlakkig, niet verstrooid, practisch, beslist in
oordeel en daad. Speciale talenten komen bij hen
veelvuldig voor : in het bijzonder kan worden
vermeld, dat zij goede sprekers zijn. Op financiëel
gebied zijn zij royaal, waarmee echter niet gezegd
zal zijn, dat zij niet op geld letten. Zij zijn hulpvaardig, goed voor ondergeschikten, en kenmerken zich door liefde voor kinderen en dieren.
Zij zijn demonstratief en wat aanstellerig. Zij
houden van lekker eten en drinken en zijn liefhebbers van sport. De gastronomische en spor-
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tieve ne1gmgen hebben zij trouwens met alle
primaire typen gemeen. De zucht tot verzamelen,
waarin zij overeenkomen met de gepassioneerden, kan hier in het bijzonder nog worden vermeld.
De activiteit is ten slotte de grond, waardoor
de cholerici zich gunstig onderscheiden van de
nerveuzen. Voor de zeer actieve choleric(kunnen
wij aan bovengenoemde eigenschappen nog toevoegen : doorzettingsvermogen, moed, overeenstemming tusschen denken en handelen, ruime
blik, goed observatievermogen. De groote eerlijkheid is ook gevolg van de activiteit: daardoor
kennen zij minder vrees en komen ook
minder in de noodzakelijkheid om te moeten
knoeien.
De activiteit vermindert bij den cholericus het
gevaar, dat in groote emotiviteit gelegen is. De
cholericus is de man van de daad, en daardoor
houdt hij voeling met de werkelijkheid, waardoor
wij bij hem minder dan bij de andere emotioneele
typen psychische stoornissen aantreffen. Daardoor is hij meer critisch, meer op het concrete
gericht, maar ook meer opportunist. Cholerici
zijn practisch, tot zelfs in hunne emoties. Zij reageeren niet sterk op dingen, ·waaraan zij toch
niets kunnen veranderen. Daar hunne emotie zich
in daden moet omzetten, vinden wij bij hen eene
groote zucht naar vrijheid. Zelf h~bben zij echter
wel de neiging om door hunne heerschzucht de
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vrijheid van anderen aan banden te leggen, en
van bemoeizucht zijn zij ook niet vrij. Zij hebben
wel de neiging om hunne meening op te dringen,
en zijn daardoor goede propagandisten.

De hartstochtelijken of gepassioneerden (emotioneel, actief, secundair).
Bij den naam "hartstochtelijken.. moet men
niet denken aan hartstocht in den dagelijksehen
zin van het woord. Hetgeen men in het gewone
spraakgebruik hartstocht noemt, heet in de psychologie "affect,. : toornaffect, enz. In de wetenschap verstaat men onder "hartstocht,. eene diep
gewortelde gewoonte van begeeren of gevoelen.
Men denke in verband met den naam ook niet
aan eene sterke sexueele libido ; de gepassioneerden zijn evenals alle secundair-functioneerenden op sexueel gebied ingetogen : op het
phlegmatische na, zijn zij van alle typen het
meest "koel...
De karakteristieke hartstochtelijke kenmerkt
zich door eene hiërarchie· van neigingen in dien
zin, dat één motief voor hem tot levensmotief is
geworden, waaraan al het andere ondergeschikt
wordt gemaakt. Wij moeten hier denken aan mannen als Carlyle, Nietzsche, Pascal, Flaubert,
Zola, Tycho Brahé, Newton, Gladstone, Napoleon, Pasteur. De gepassioneerden zijn menschen, die eene roeping of levenstaak hebben :
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het hartstochtelijke type geeft ons een beeld van
den mensch in dienst van de idee. De motiefvoorstellingen kunnen van den meest verschillenden aard zijn: naast de groote religieuze figuren staan geleerden, groote kunstenaars en
politieke hervormers. Dat wij de hartstochtdijken
in de eerste plaats onder de grooten van ons geslacht kunnen vinden, spreekt van zelf : groote
activiteit, duurzame concentratie en een heftig
begeeren zijn voorwaarden, waaronder zelfs een
middelmatig begaafde veel tot stand kan brengen.
De maatschappelijke beteekenis van den gepassioneerde is in dit verband overigens irrevelant,
voor verreweg de meesten is zij uit den aard der
zaak beperkt tot engen kring. De motieven, die
den gepassioneerde leiden, kunnen natuurlijk
ook schadelijk zijn. In het bijzonder is dit het
geval, wanneer hij slachtoffer is van een waandenkbeeld. Ook in het krankzinnigengesticht
zullen wij den gepassioneerde niet vruchteloos
zoeken.
De gepassioneerde is doorzettend, beslist,
heftig, bevattelijk; in het algemeen verstandig,
maar in verband met zijn leidend motief heeft
hij vastgeroeste meeningen, zoodat hij daar
moeilijk of niet voor rede vatbaar is; ruim van
blik, zelfstandig, practisch. Hij neemt goed waar
en onthoudt goed; is medelijdend en hulpvaardig, goed voor ondergeschikten, vaderlandslievend, spaarzaam. Hij geeft zich, zooals hij is,
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en kenmerkt zich door eerlijkheid, betrouwbaarheid, punctualiteit. Hij is religieus en houdt van
dieren.
De vitale neigingen treden op den achtergrond. Ook voor sport, beeldende kunst en muziek is er in zijn bewustzijn weinig plaats. Weinig
eerzucht en ijdelheid, vreesachtig bij oogenblikkelijk gevaar. De conservatieve neiging op
politiek gebied heeft hij met alle secundaire typen
gemeen.

De apathen (niet-emotioneel, niet-actief, secundair).
Het apathische type heeft twee hoofdkenmerken gemeen met de sentimenteden en eveneens
twee met de phlegmatici. De kenmerken van het
empirisch onderzoek stemmen echter meer met
die der sentimenteden overeen dan met de eigenschappen van het phlegmatische type. De apaath
is dus het beste te beschrijven als een sentimenteele, wiens emotionaliteit beneden het gemiddelde is gedaald. Den sentimentede hebben wij
gekarakteriseerd als een gevoelsmensch. Dit kenmerkende vervalt nu. Door het verschil in emotiviteit hebben verder de impulsiviteit, heftigheid,
prikkelbaarheid en wisselende stemming plaats gemaakt voor bedachtzaamheid, koelheid, goedmoedigheid en eene gelijkmatige stemming. Het intellectueele leven ondergaat minder den storenden
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invloed der emotie ; vandaar dat de apathen
iets minder dom zijn. Toch staan de intellectueele prestaties beneden het gemiddelde : zij
zijn minder bevattelijk en verstandig, oppervlakkiger, dommer.
Met de sentimentcelen hebben zij eene geheele reeks van eigenschappen gemeen : zij zijn
onverdraagzaam, zwaarmoedig, aarzelend en onbeslist, moeilijk te verzoenen, bekrompen, onpractisch, onhandig. Zij hebben vastgeroeste
meeningen, en sleur en routine doen hier, wat
bij den sentimentede het plichtsgevoel bewerkt.
Deze eigenschappen komen tegemoet aan het te
kort aan activiteit. Verder slecht waarnemingsvermogen, slecht geheugen, zwakke vitale neigingen. Geloofwaardig en betrouwbaar, spaarzaam, conservatieve neiging, gedwongen in gezelschap en gesloten. Verstrooid, niet-punctueel,
vreesachtig.
Met de geringe emotiviteit hangen tal van
eigenschappen samen, waarin zij bij de sentimentcelen achter staan : de apathen zijn lui, egoïstisch, niet medelijdend en niet hulpvaardig, niet
idealiseerend, niet vaderlandslievend ; zij houden
noch van kinderen, noch van dieren. Zij zijn
gierig, eerder onbeschoft dan voorkomend ; in
de opvoeding zijn zij niet alleen streng, maar
ook hard.
In de maatschappij worden de apathen meer
gewaardeerd dan hunne psychologische analyse
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zou doen denken. Uit het voorafgaande is ondertusschen duidelijk, dat hunne ondeugden niet van
dien aard zijn, dat zij den bezitter buitengewoon
schaden. Aan sexueele uitspattingen en drankmisbruik gaan zij zich niet te buiten. Zij hebben
geen schulden, en al mag hun al te zuinige aard
worden gelaakt, de welstand, die het gevolg is,
wordt des te meer gewaardeerd. De activiteit,
die gering is, wordt vervangen door sleur en
gewoonte. Vele functies kunnen aldus behoorlijk
worden vervuld. Kortom, buitensporige dingen
doen zij niet, en buitensporige ideeën hebben zij
ook niet. In hun denken weerspiegelen zij de
,;common-sense" van hun tijd en hun milieu.
Den dikwijls genialen nerveuze met zijne overigens onbekookte plannen en ideeën wordt verstand ontzegd, maar de apaath gaat vrij algemeen
voor verstandig door. Wel staat hij iets beneden
het gemiddelde in verstand, maar dit vindt zijne
oorzaak in de hooge percentgetallen van de
phlegmatici en de gepassioneerden. De overige
vijf typen worden als minder verstandig beoordeeld dan de apaath. Het milieu - in casu de
berichtgevers van het enquête-onderzoek beloont derhalve aldus, door een gunstig oordeel,
het feit, dat de apathen ook in intellectueel opzicht niet uit den band springen. Op deze wijze
zullen wij het verstand van de apathen moeten
opvatten, want volgens diezelfde berichtgevers
moet aan het apathische type een relatief hoog
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percentgetal worden toegekend voor domheid.
Van alle typen blijken- na de sentimentedende apathen het domst te zijn.

De amorphen (niet-emotioneel, niet-actief,
primair).
Evenafs wij bij de beschrijving van de apathen
zijn uitgegaan van het type, dat alleen in emotionaliteit van hen verschilt, zoo zullen wij ook de
amorphen leeren kennen, terwijl wij uitgaan van
het emotioneele, niet-actieve, primaire type, van
de nerveuzen.
Door het verschil in emotionaliteit hebben ook
hier heftigheid, prikkelbaarheid en wisselende
stemming plaats gemaakt voor eene koele en
zakelijke reactie,voor eene gelijkmatige stemming,
die blijft in omstandigheden, waarin menigeen
in affect-toestand geraakt. Zij zijn ondertusschen
eer impulsief dan bedachtzaam, dit wel op grond
van de niet-activiteit en de primaire functie,
die hier samenwerken in de richting der impulsiviteit.
Ook weer op grond van de geringe emotiviteit
staan de intellectueele prestaties hooger dan bij
de nerveuzen, hoewel zij ver beneden het gemiddelde blijven. Evenals de nerveuzen zijn zij
derhalve oppervlakkig, dom, bekrompen, geen
menschenkenners, onpractisch en onhandig, napraters, slechte waarnemers met een slecht geheugen.

-304-

Met de nerveuzen hebben de amorphen verder
eene geheele reeks van neigingen en gedragingen
gemeen : drankzucht, sexueele uitspattingen,
speelzucht (ook om groote sommen), gastronomie,
voorliefde voor anecdoten van twijfelachtig gehalte. Zij zijn huichelaars en intriganten, gedwongen of geaffecteerd, zij sieren op en dikken aan,
zijn oneerlijk of slechts binnen de grenzen der
wet eerlijk, ijdel en met zich zelf ingenomen,
verkwistend en schuldenmakers, onordelijk, niet
punctueel, verstrooid. Zij lachen veel, ook om
aardigheden, die zij zelf lanceeren.
Deze bedenkelijke eigenschappen komen bij
den amorph grootendeels in minder sterke mate
voor dan bij den nerveuze. Uitzondering moet
echter worden gemaakt voor de drankzucht, de
sexueele uitspattingen, de speelzucht (ook om
groote sommen), het schulden-maken, het onordelijke en niet-punctueele. Zooals nader nog zal
blijken, heeft de amorph minder dan de nerveuze
motieven, die op objectieve doeleinden gericht
zijn. Drank, spel en sexueele avonturen moeten
de leegte vullen. Op hetzelfde wijst de overigens
onschuldige neiging voor sport. De niet-actieve
amorphen staan hier maar weinig ten achter bij
de actieve sanguinici. Sport zal in het gemis aan
een dieperen levensinhoud moeten voorzien.
In godsdienstige en maatschappelijke vraagstukken stellen de amorphen minder belang dan
de nerveuzen : van alle typen staat hun belang-
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stelling het laagst. Zij zijn egoïstisch, veel mir.der
medelijdend en hulpvaardig. Lui zijn ze in de
hoogste mate : het procentgetal is voor hen dubbel zoo hoog als voor de nerveuzen. Deze verschillen zijn te verklaren uit de geringe emotiviteit.
De amorphen zijn voorwaardelijk in hunne uitspraken, en dit op grond van hunne niet-activiteit
en geringen graad van emotiviteit. Met de nerveuzen en trouwens met alle primair-functioneerende typen hebben zij gemeen, dat zij spoedig weer verzoend zijn. Bij moeilijkheden en
tegenslag zijn de amorphen echter koppig (voor
goeden raad niet toegankelijk, tegen beter weten
in bij het voornemen blijven). Deze eigenschap
is moeilijk te verklaren bij den voor suggestie
ontvankelijken amorph.
Verder zijn zij moedig. - Met de nerveuzen
zoeken zij hunne verstrooiïng buitenshuis ; met
de sentimenteden en apathen hebben zij echter
ook kluizenaarsneigingen gemeen : zij zijn eenzelvig. - In musicaliteit staan zij boven het gemiddelde; ook hebben zij talent voor tooneelspel.
De amorphen zijn te karakteriseeren als indolent en onverschillig. De onverschillighûd, die
uitvloeisel is van de geringe emotiviteit, versterkt de indolentie : de nerveuzen zijn veel minder lui op grond van hun sterk emotioneel leven.
En de indolentie versterkt omgekeerd de onverschilligheid.
v. u. B.-xvn.
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Hiermee eindigen wij ons uit den aard der
zaak schematisch overzicht. De biographieën
toonen ons menschen van vleesch en bloed, die
aan de geschetste typen beantwoorden. Voor de
lijst van biographieën, waarbij telkens vermeld is,
tot welk type de beschreven persoon behoort,
verwijs ik naar Heymans' artikel in "Zeitschrift
für angewandte Psychologie", Bd. 1: "Ueber
etruge psychische Korrelationen".
LITTERATUUR.
G. HEYMANS: Ueber einige psychische Korrelationen
(Zeitschrift für angewandte Psychologie, Bd. 1); G. HEYMANS u. E. WIERSMA : Die Korrelationen der Aktivität, der
Emotionalität und der Sekundärfunktion. Die Charaktertypen (Beiträge zur spezieHen Psychologie auf Grund
einer Massenuntersuchung, Zeitschrift für Psychologie,
Bd. 51) i F. PAULHAN: Les caractères i P. MALAPART:
Le caractère.
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(betrekkings-). 168 .
(bij het kind). 168 v.
(concrete). 164 v.
(contiguïteits-). 151 vv.
(contrast-). 150.
(definitie). 155 v.
("Erregbarkeit" der).
169.
- (heterosensorische). 167
v.
- (homosensorische). 167
V.

-

(in verband met apperceptie). 204 vv.
(in verb. m. belangstelling). 158 v.
(in verb. m. herhaling).
157 v.
(in verb. m. introspectie). 150, 170.
(in verb. m. reproductie).
161 vv.
(in verb. m. retrograde
amnesie). 160.
20

308(object). 167.
(partialiseerende). ]()8.
(recente). 157.
(totaliseerende). 168.
(van gelijkheid). 150,
152.
- (woordassociatie). 16ri
v., 169.
Associatiecentrum. 163, 194.
Associatietijd. 16ó vv.
Atomisten. 4.
Auditief. 97, 267.
Augustinus. 12.
"Ausdrucksmethode". 87.

B.
"Bahnungstheorie". 241 v .,
244.
Becher. 38.
"Begabungslehre". 133 v.
Bergson. 38, 88.
Bernstein. 255.
Beroepskeuze. 143, 201.
Betz. 146, 222.
Bewustzijn (eenheid van het)
28 vv.
- (wezen van het). 28 vv.
Bewustzijnsgraad. 240, 243,
244.
Bewustzijnsomvang. 243,
245.
Binet. 133, 223 vv.
Biographieën. 185.
BiographieënmateriaaL 276.
Bourdon. 259.

Bourdon-test. 97 vv., 2ó0.
Bravais. 138.
Brugmans. 146, 203.
Busse. 38.
Byron. 273.

c.
Carlyle. 298.
Causaliteitsprinciep. 206.
Cholerici. 295 vv.
Christelijke dogmatiek. 9.
Claparède. 47, 78, 169.
"Composite portraiture".
53 v.
Comte. 44.
Correlatieonderzoek. 132 vv
- (in verb. m. de algemeene psychologie). 141 v.
- (in verb. m. paedagogiek,
psychotechniek en adviezen in zake beroepskeuze).
143 v.
Correlatieberekening. 138
vv.
Correlatiecoëfficient. 138 vv.
Crépieux Jamin. 57, 63.

D.
Darwin. 55, 63, 129.
"Deckungsmethode". 84.
Democritus. 4, 14.
Dessoir. 19.
Didactiek. 222; zie ook "Formalstufen",

-
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F.

"Dotting"-apparaat. 261 vv.
Drempelwaarde. 92.
Droomen. 46.
Drukgewaarwordingen. 85 v
Dualisme (ten aanzien v.
substantie). 15.
- (v. waarden). 12 v.
Dürr. 241, 264.

Fechner. 112.
Flaubert. 298.
Fout (systematische). 121.
- (waarschijnlijke). 140.
"Formalstufen". 214 vv.
Freud. 45, 163.

E.

G.

Ebbinghaus 36,241,242.
"Einfühlung". 40 v.
Eisler. 214.
Empedocles. 8.
Emotionaliteit. 270 vv.
- (eigenschappen begunstigd door). 271.
Empirische apperceptie. 210
vv.
Empirische psychologie.
1 vv., 16 vv.
Enquête ; zie ook herediteit
en puberteit.
- (algemeene). 119.
- (bijzondere). 119.
- (directe). 119 v.
- (indirecte). 119 v., 129.
- (school-). 130 vv.
Enquête-materiaal. 129,277.
Epicurus. 4, 7.
Erdmann. 38.
Ervaring (eenzijdig karakter
der). 123.
Experiment. 113 vv.

Galenus. 269.
Galton. 53, 129.
Gassendi. 15.
Geesteswetenschappen. 29.
Geestigheid. (in verb. m.
secundaire functie). 177
vv.
Gelaatkunde ; zie physiognomiek.
Generalisatie (voorbarige).
122.
Gepassioneerden. 283, 298
vv.
Getuigenis (v. kinderen).
47.
Gewaarwordingsminimum.
92, 104.
Gladstone. 298.
Goethe. 52.
Graphologie. 57 v.
"Greifmethode". 82.
Griesbach. 85.
Groos. 55, 156.
Grootheidswaanzin. 1q7.
Gross, Otto. 172, 188, 203.

310 H.

J anet. 164.

Jaquet(chronometer van). 67.

Hartenberg. 63.
Hartstocht. 298.
K.
Hartstochtelijken ; zie gepassioneerden.
i Kant. 204, 269.
Heilbronner. 231.
' Karakterleer : percentcijfers
Heraclitus. 4, 8.
in verb. m. de door empiHerbart. 148, 204, 214, 21b,
risch onderzoek verkregen
217, 218, 221, 242.
eigenschappen. 286 v.
Herediteitsenquête. 129, 130
- (de acht typen van Beyv., 185.
mans' karakterleer in verb.
Herinnering (foutender). 47.
m. de indeelingsgronden).
- (lacunes der). 45.
275 vv.
Hersenen. 6, 21 vv.
- (de indeelingsgronden v.
Heymans. 20, 22, 28, 38,
Heymans' karakterleer).
103, 112, 130, 131, J4(J,
2il9 v.
172, 185, 203, 206, 2il8
- (in verb. m. indeelingsvv., 306.
gronden), 268, 269.
Hugo. 132.
Kennistheorie. 206.
"Hulè". 13.
Kerschensteiner. 23().
Hume. 126.
Kind (onderscheidingsverHyperaesthesieën. 242.
mogen voor kleuren). 82
vv.
I,
Klages. 63.
Ideeënvlucht. 1% v.
Kleur (onderscheidingsverIntellect (in verb. m. fanmogen). Hl vv., 93 vv.
tasie). 134 vv.
Kraepelin. 259.
Introspectie. 39 vv.
Krukenberg. 52, 63.
Introspectieve methode. (in
..Kurzseher"; zie tachistoverb. m. maat). H9.
scoop.
Irrationalisten. 29.

J.
James. 217, 218, 220, 221,
236.

L.
Lange, Kar!. 207, 212, 213,
236.

311 "Latenzzeit" (in verb. m.
den psychogalvanischen
reflex). 71.
Lavater. 51, 63.
Lehmann. R7, 112.
"Lehrschule". 222.
Leibniz. 204.
Levenskracht. 5 v.; zie ook
ziel (als levensprinciep).
Libido. 298.
Lipps. 112.
Lobsien. 230.

M.
Maat. 88 vv.
Maateenheid. 106 vv.
- (in verb. m. psychologie).
lOR.
- (in verb. m. psychotechniek en paedagogiek). 109,
111.
Malapert. 295, 306.
Manie. 194 vv.
Marey. 64.
Marey'sche tambour. 65.
Masson (schijf van). 246 v.
Materialisme. 23 v., 27.
Melancholie 197 ; zie ook
sentimenteele type.
Merkel. lOf>.
"Merkfähigkeit". 255 v.
Messer. 207, 236.
Meten (door middel van
den prikkel). 91 vv.
- (door middel v. d. tijd).
96 v.

-

(door middel v. h. uitdrukkingsverschijnsel).
95 v.
- (het indirecte). 90
vv.
"Method of agreement". 116
vv.
Methode {enquête-methode). 119 vv.
- (introspectieve). 39 vv.
- (natuurwetenschappelijke). 2H.
·~ {objectieve). 51 vv.
Methode der gemiddelde
schakeeringen. 106.
Methode v. overeenstemming. 116 vv.
Meumann. 241.
Michon. 57, 63.
Mil!. 116.
Mimiek. 55 v.
"Mind-stuff"-theorie. 33.
Müller, G. E. 243.
Multatuli. 179, 183, 273.
Myers. 20.

N.
"N achfunktion". IRH.
Napoleon. 298.
Nayrac. 264.
Nelson. 20.
Nerveuze type. 280 vv., 294
v., 303.
Neurasthenie. 201, 242.
Newton. 298.
Nietzsche. 298.

-312"Noes". 11.
Normen. 10, 19, 48 vv.

0.
Occulte verschijnselen. 18.
Onderbewuste. 170 vv.
Onderscheidingsminimum.
92, 101, 103, 104 v.
- (voor geluid). 101.
- (voor licht). 101.
Opmerkzaamheid. 86, 97,
237 vv.
- (emotioneele theorie der)
237, 239, 240.
- (intellectualistische theorie der). 237, 241.
(intensiteit). 255 vv.
(omvang). 252 vv.
(onwillekeurige). 239.
(tenaciteit). 259.
(verklaringstheorieën).
241 vv.
- (voluntaristische theorie
der). 237 v., 240.
- (willekeurige). 238.
Oscillaties (bij opmerkzaamheid). 246 vv.

P.
Paedagogiek (in verb. m. associatie). 159, 161.
- (in verb. m. correlatieonderzoek). 144 v.
Pantomimiek. 56 v.
Parallelisme (het empirische). 21 vv.
- (interpretatie en verkla-

1

ring v. h. empirische parallelisme). 24 vv.
Paranoia. 197.
Pascal. 298.
"Passionnés instables". 295.
"Passionnés unifiés". 295.
Pasteur. 298.
Paulhan. 306.
Pawlow. 77.
Pearson. 138.
Percentcijfers in verb. m.
Heymans' karakterleer.
286 v.
Phlegmatici. 293 vv.
Physiognomiek. 51 vv.
Physiologie. 5; zie ook parallelisme.
Piderid. 63.
Plato. 8, 13, 14.
Plethysmograaf. 67 v.
Pneumograaf. 64 vv.
Pols. 66 vv.
- (schema v. Wundt). 68.
Postulaten. 11.
Preyer. 63.
Primaire functie. 170 vv.
- (definitie). 172, 174 v.
"Psychical Research". 18.
Psychisch monisme. 28.
Psychische remming. 103 vv.
Psychoanalytische richting.
163.
Psychegalvanisch reflexphenomeen. 69 vv.
Psychologie (algemeene).
265 v.
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(als bijzondere wetenschap). 18.
- (als
ervaringswetenschap) ; zie "empirische
psychologie".
- (de natuurwetenschappelijke). 28.
("der Aussage"). 47.
- (der dieren). 77.
- (speciale). 266 v.
"Psychologie ohne Seele".
17.
Psychologisme. 18.
Psychophysica. 100 vv.
Puberteitsenquête. 130 vv.
Pythagoras. 7.

Q.
"Qualitätsstadium". 227.
Quantitatieve opvatting der
interindividueele verschillen. 266 vv.
R.

"Raumschwelle". 85 vv.
Reactieproeven. 96.
Realiteit (eene onbekende en
diepere realiteit achter bewustzijns- en hersenverschijnselen). 25 v.
Reflexen (modificatie van).
219 vv.
Reïncarnatie. 9.
"Reizschwelle". 92.

"Relationsstadium". 227.
Remming. 148.
Remmingstheorie. 242.
Retrograde amnesie. 45.
Révész. 20.
Ribot. 129.
Ries. 233 v.
Rohde. 20.
Rousseau. 124 v.

s.
Sanguinici. 292 vv.
Schob er. 232.
Scholen voor begaafden.133.
Schommelingen ; zie oscillaties.
Schulze. 55.
Schuyten. 250.
Secundaire functie. 170 vv.
- (appreciatie der). 194 vv.
- (criteria voor). 180 vv.,
186 vv.
- (definitie). 172, 174 v.
- (eigenschappen begunstigd door). 185 v.
- (graad der). 188 vv.
- (individueele verschillen). 175 vv.
-(in verb. m. activiteit).182.
- (in verb. m. emotionaliteit). 179 v., 181.
- (in verb. m. het geheugen). 173 v.
- (quantitatief experimenteel onderzoek). 188 vv.

-314Sentimentede type. 2R3,
288 vv., 300.
Simon. 133.
"Society for Psychical Research". 129.
Spanningstoestand. 238.
Spearman. 145, 146.
Sphygmograaf. G7 v.
Spiritisten. 5.
Stanley Hall. 129.
Starbuck. 130.
Stern. 47, 130, 14h, 227.
Stoa. 4, 14.
Stof. ("Aristotelisch stofbegrip"). 13.
- (begrip bij Democritus).

14.
- (begrippen aangaande).
12 vv.
- (wezen der). 1().
,.Stream of consciousness".
30.
Subject (het kennende). 19.
- (het zedelijke). 19.
"Substanzstadium". 227.
Symptoom ; zie uitdrukkingsverschijnsel.
(kunstmatig). 74 vv.
(natuurlijk). 74.
T.

Taal (als kunstmatig symptoom). 74.
-- (als uitdrukkingsverschijnsel). 60 vv.

Tachistoscoop. 2fi2 v.
"Tatbestands" diagnostiek.

47.
Telephoonbedrijf. 200.
Temperamenten. (bij Galenus). 269.
Tertullianus. 14.
Theosophie. <J.
"To mè on". 13.
Transcendentale apperceptie. 204, 210 vv.
Treffermethode. 235.
Tycho Brahé. 298.
lJ.

U itdrukkingsverschij nselen;
zie .. Objectieve methoden", Hfdst. III, IV.
"U nphilosophical probability". 126 vv.
"Unterschiedsschwelle".
101, 103.
"U nterstützungstheorie".
243 v., 245.

V.
Valphonometer. 102.
Variatieonderzoek. 132 vv.
Veraguth. 71.
Verdeelingstafel. 135.
Verdringing. 45, 14R, 1()4.
Verenging. 24:>.
Vergeldingstheorie. 7.
Vermoeidheid (methode
Griesbach). 85 vv.

315Vervolgingswaanzin. 197.
Visueel. 97,267.
V oorlichting bij de beroepskeuze. 49 v., 112, 133,
Voorstelling (associëerende).
149 vv.
- (geassociëerde). 149 vv.
- (herinnerings-). 148.
- (reproductie van). 148.
- (vrij-opstijgende). 148.
Voorstellingsmechanisme.
194.
"Vlucht in de ziekte". 201.

w.
Waarschijnlijkheid (onwetenschappelijke). 126 vv.
Weber (wet van). 103.
Werkelijkheid; zie realiteit.
Wiersma. 68, 98, 100, 130,
131, 172, 185, 188, 191,
203, 232, 306.
Wil. 73 v.
- (de wil in verb. m. de
uitdrukkingsverschijnselen). 60 v., 66, 12.

Woordassociatie. 194 ; zie
ook onder associatie.
Wundt. 67, 71, 87, 102, 205,
206, 269.

z.
Zelfanalyse. 42.
Zelfwaarneming ; zie introspectie.
Ziehen, 20, 147, 167. 168,
169, 204, 220.
Ziel (als levensprinciep). 3 v.
- (als stof). 4, 14.
- (begrippen aangaande).
Hfdst. I : het biologische
zielsbegrip 3 vv. ; het
axiologische zielsbegrip 6
vv.; de immateriëele ziel
12 vv.
- (in verb. m. onsterfelijkheid). 5, 7.
- (praeëxistentie}. 9.
- (waarde der). 7.
- (zelfstandigheid der). 6 v.
Zielsverhuizing. 7.
' Zola. 298.

