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VOORWOORD
Wij trachten hier de prolegomena te schrijven tot die toekomstige graphologie, welke
als wetenschap zal kunnen optreden. Wij
trachten de graphologie uit haar toestand
van al te primitieve, mechanische vereenvoudiging over te brengen naar het meer ingewikkelde, dock beter bij haar passende gebied
van de biologie. Wij combineeren haar met
den nieuwsten vorm van psychologie, de Gestalte-psychologie, voornamelijk met de onderzoekingen van Jaensch, Kretschmer en
Jung, en brengen er iets in wat reeds lang,
hoewel onopgemerkt, aan de graphologie ten
dienste stond: de bijzonder verhelderende
werken van Rutz. Maar wij streven er naar
van deze uit andere gebieden ons toevloeiende inzichten den tot nu toe onbekenden gemeenschappelijken wortel te vinden en gelooven dien gevonden te hebben in wat het
middelpunt van alle levensuitingen is en dus
ook van het handschrift: het RH Y THME.
Munchen, Maart 1933
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C. en C.

BEWEGINGEN ENj BEELDEN
In ieder handschrift zijn de uiterst kleine
bewegingen van de vingers en de hand zichtbaar geworden. Geen twee menschen schrijven op dezelfde wijze, ieder voegt de letters
juist uit die bewegingen samen, welke hem het
gemakkelijkst liggen; evenals de gang van
ieder mensch anders is dan die van alle anderen, omdat hij de opeenvolging is van individueele beenbewegingen en lichaamshoudingen.
Wie het vermogen bezit deze bewegingen op
te merken, ziet uit iemands gang zonder
meer, of hij laksch dan wel voortvarend is,
vreesachtig of moedig, gauw verlegen of zelfbewust-breedsprakig. Evenzoo leest iemand,
die gewend is zich in de kleine bewegingen van
het handschrift te verdiepen, daarin zeer veel
van het zieleleven van den schrijver. Want
de mimiek van de beweging der pen heeft
op andere gebaren twee dingen vOcir : het zijn
mikrobewegingen, die de schrijver grootendeels in 't geheel niet als een zielsuiting beschouwt en die, gelijk vanzelf spreekt, eerder
als de makrobewegingen aan de aandacht
9
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ontsnappen. En ten tweede, en dat is van
zeer veel belang, deze gebarentaal is in het
schrift vastgelegd; men kan haar zoo lang
beschouwen, als men verkiest, men kan haar
al naschrijvend zoo dikwijls herhalen als men
wil of met de mikroskoop vergrooten ; men
kan haar dus op verschillende manieren net
zoo lang op zich laten inwerken totdat men
begrepen heeft, wat zij uitdrukt.
Maar het handschrift is niet alleen beweging, het is, omdat het zich vastgelegd aan ons
oog voordoet, ook beeld; en ook als zoodanig
openbaart het iets van de ziel. Bij het handschrift dient men dus onderscheid te maken
tusschen de symboliek van de beweging en die
van het beeld. Wij stellen dat onderscheid
zoo scherp als wij kunnen : want alle en
dan, wanneer het ons gelukt elk
voor zich te laten spreken, zal het
ons mogelijk zijn elk afzonderlijk
inderd aad te doorzien en te beg r ij pen. Beeldsymbolisch zegt ons het handschrift welke bewegingen en in de eerste plaats
welke opeenvolging van bewegingen den schrijver eigen zijn en daaruit trekken wij ooze conclusies. Beeldsymbolisch zegt ons het schrift :
welke beeldvormen gebruikt de schrijver bij
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voorkeur ? Of welke beeldvormen houden
zijn onderbewustzijn bezig? Door welke
beeldvormen wil hij op andere menschen een
bepaalden indruk maken? Dit laatste levert
weer andere gevolgtrekkingen op.
Heeft men geleerd beeld- en bewegingsymboliek van elkaar to scheiden, dan behooren
kenmerken, die in de gebruikelijke vocabulaire
van de graphologische handboeken gegroepeerd zijn, niet weer bij elkaar; bijv. regelmatigheid en onregelmatigheid : de eerste
behoort dan tot de beeldsymboliek, de tweede
echter hoofdzakelijk tot de mimiek van het
schrift.
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BEELD SYMB OLIEK
Met de bewegingsymboliek houden wij ons
later uitvoerig bezig. Over de beeldsymboliek
zullen wij hier slechts een paar korte beschouwingen geven.
De beeldsymboliek, die er op doelt een
bepaalden indruk bij anderen te wekken, zal
voornamelijk bij het begin van een woord,
een zin of een regel het sterkst naar voren
treden en evenzoo bij alle opvallende letterteekens, dus voornamelijk bij de hoofdletters.
Daarentegen komt de beeldsymboliek van
het onderbewuste eigenbelang en van de
verdrongen complexen eerder voor in de
eind- en tusschenhalen van het schrift. Bij
een jonge tennisspeelster b.v. vinden wij de
punten op de i, ook bij vlugger schrift, zorgvuldig tot kleine balletjes gerond, echter
onregelmatig geplaatst, zoodat zij als ballen
rond lijken te vliegen. In de handteekening
van legeraanvoerders zien wij lussen en uitgangen dikwijls uitgegroeid tot omsingelingen.
Jacquard, de uitvinder van het kunstweefge12
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touw, heeft in zijn paraaf duidelijk zichtbaar
een weefspoeltje met draden.
Rafael Scherman ziet in het schrift van
vliegeniers en luchtvaarders onderdeelen van
een vliegtuig, ja zelfs heele schepen afgebeeld.
In het schrift van menschen, die met zelfmoordplannen rondloopen, het dwangbeeld
van een revolver en bij hypochonders het
angstveroorzakende lichaamsdeel.
D eze handschriftonderzoeker schijnt v6Or
alles beeldsymbolisch begaafd to zijn en dat
in zoo hooge mate, dat het ons als helderziendheid voorkomt. Hij ontmoet professor
Dessoir, dien hij niet kent en wiens schrift
hij nooit gezien heeft; hij schrijft zonder
aarzelen een zin tegelijk met den terzijde
zittenden professor en de beide handschriften
lijken in beeldvorm verwonderlijk veel op
elkaar; de oningewijde ziet er een merkwaardige gelijkenis in, maar -- en dat is
wellicht even opvallend — bewegingsymbolisch loopen zij wijd uiteen: het origineele
schrift vertoont alle kenmerken van een fijn,
geestig denker, het andere die van een ondergeschikt ambtenaar.
Als in het handschrift bepaalde trekken
uit den algemeenen stijl van het geheel der
13
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bewegingen vallen, hebben deze in den regel
een bizondere beeldsymbolische beteekenis.
Nemen wij b.v. het schrift van een moordenaar, waarin op het eerste gezicht de lus in
de A opvalt; het is als de voorstelling van
een waste omklemming; als men weet, dat hij
een moordenaar is, zal men hem op grond
daarvan de wurgmethode toeschrijven.
Bij aanteekeningen die alleen voor den
schrijver zelf bestemd zijn, valt een deel van
de beeldsymboliek weg, vooral dan, wanneer
hij gewend is zelf notifies te maken; er vallen
dan n.l. gedeeltelijk die beelden weg, die erop
berekend zijn indruk op anderen te maken;
en des te sterker kunnen bier nu de onbewuste verlangens optreden, des te vrijer ook
de symboliek der bewegingen. Men zal dus
ook altijd potloodaanteekeningen, uitsluitend
voor eigen gebruik bestemd, voor de verklaring van het handschrift moeten trachten te
verkrijgen.
Bizonder verhelderend is de beeldsymboliek voor de intensiteit en den aard van verdrongen sexueele wenschen. Natuurlijk zijn
deze goed verborgen en dikwijls moet men
het schrift 90° of 180° omdraaien om ze te
ontdekken. Er zijn een bepaald soort beeld14
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raadselen, puzzles, waar midden in de een
of andere voorstelling een andere figuur is
gevlochten, die er eigenlijk niet hoort; zulke
beeldraadselen vormen een goede oefening
voor den grapholoog.
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De gebarentaal kan zich in het handschrift
nooit geheel ontplooien; en het grootste beletsel daarvoor ligt in het bewust of onbewust willen bereiken van een bepaald schriftbeeld. De sterkste belemmering is wel het gedwongen voorbeeld van de eerste schooljaren,
de wil om het schoolvoorbeeld zoo getrouw
mogelijk na to bootsen. Vergelijkt men de
eerste schoolschriften met de vrije krabbels
van voorafgaande jaren dan ziet iedereen,
dat deze laatste ten opzichte van de bewegingsymboliek veel verhelderender zijn dan de
eerste. Later wordt het schrift vrijer en vrijer
in zijn bewegingen, en de mate van die vrijheid en de wijze en plaats waarop en waar
de vrije beweging doorbreekt, zijn van groote
beteekenis.
'Wanneer men handschriften uit den laatsten tijd met die uit vroegere perioden vergelijkt moet men toegeven, dat de schrijfbeweging hoe langer hoe vrijer is geworden en
het benauwende ideaal van het schoonschrift
16
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meer en meer is verdwenen. Veel belemmerende beeldsymboliek is nog in het kanselarijschrift, in de representatieve onderteekeningen van heerschers en vooraanstaande persoonlijkheden, en natuurlijk ook in allerlei
ornamentale handschriften. Toch wordt ook
Kier de gebarentaal nooit geheel verdrongen.
Tot de beeldsymboliek behooren ook de
verbeteringen, die, als zij gewoonlijk in het
schrift voorkomen, een zelfcontrOle uit gewoonte verraden met den volgenden ondergrond: de schrijver wenscht zich zelf anders
dan hij is, er bestaat bij hem dus een instinctmatig vooroordeel tegen zijn natuurlijke bewegingen. Hoe hij zich zelf wenscht, de geheime
verlangens van zijn eigen ik zal men uit den
aard der verbeteringen kunnen afleiden en
hoogstwaarschijnlijk bevestigd vinden in op
figuren gelijkende versieringen van het schrift.
Moeilijk leesbaar schrift kan voortkomen
uit de onbeheerschtheid der beweging, doch
dikwijls heeft het beeldsymbolische beteekenis, bijv. in de meestal vrijwel onleesbare
doktersrecepten. Terecht zou men veronderstellen dat recepten juist zeer duidelijk geschreven moesten worden, uit verantwoordelijkheidsbesef, ter voorkoming van vergis17
Grondslagen Graphologie.
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singen. Doch haast altijd is het tegendeel het
geval, zoodat zelfs in Zweden een wet is
aangenomen, die de leesbaarheid van recepten nadrukkelijk eischt. De reden van deze
onleesbaarheid is waarschijnlijk een onbewust streven, gelijk aan dat, waardoor vele
geleerden hun stijl ingewikkeld maken, of aan
de geheimzinnigheid van Oostersche medicijnmannen. Hierdoor wordt natuurlijk de
doktersfiguur in het algemeen niet bezwaard,
evenmin als een bepaalde vrouw door de
onderbewuste sexueele aantrekkingskracht
van de een of andere mode. In andere gevallen
komt moeilijk leesbaar schrift voort uit een
soort onzekerheid : men vermijdt bepaalde
uiteenzettingen, men vermijdt, zich duidelijk en onomwonden te binden. Ook moet
er steeds rekening mee gehouden worden,
voor wie de schrijver zijn moeilijk leesbaar
schrift bestemt : voor zijn vrouw, de een of
andere bekende, de brievenbesteller of wel
voor zijn weer ere ?
Pasteusheid van het schrift kan uit de beweging voortkomen: uit een bijzonder nonchalante wijze om de pen vast te houden;
doch zij kan ook onder de beeldsymboliek
vallen en beteekent dan iets anders : vreugde
18
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aan zinnelijke kleuren, aan kleurige zinnelijkheid en een daarmee gepaard gaande levendige gevoeligheid voor de vokalische zijde
van de taal. Op dezelfde manier zijn ook de
andere hoedanigheden van de „haal op zich
zelf", zooals die onlangs door het fijngevoelige werk van Hartge-Muthmann „Striche
in sich" aan de graphologie werden toegevoegd, te onderscheiden naar hun bewegingsymbolische en beeldsymbolische uitdrukking.
Als iemands handschrift lijkt op dat van
een ander, kan dat voortkomen uit een algemeene gelijkenis van beweging, zooals die
b.v. tusschen man en vrouw mogelijk is;
meestal echter uit een behoefte tot navolging
van het schriftbeeld. Wij kregen het schrift
van een echtpaar te beoordeelen: z ij verbond
de punten op de i met de naar boven gaande
eindhaal en daar haar schrift pasteus was,
kwamen de punten op de i weinig uit, en daarom plaatste zij . uit drang naar duidelijkheid
er nog een tweede punt boven: dat had
zin. Bij het schrift van haar man hetzelfde
liedje : maar in zijn schrift was het verschil
in dikte tusschen op- en neerhalen regelmatig
en de met de eindhaal verbonden punt op de
i kwam daardoor duidelijk uit, zoodat bier
19
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de tweede punt overbodig was en dus Been
zin had. Dit eene trekje bracht duidelijk de
verhouding tusschen beiden aan het licht: de
onderworpenheid van den man.
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Er zijn drieerlei grenzen. Ten eerste : niet
het geheele zieleleven komt in het handschrift
tot uiting; voor alles komen aan het licht,
de tendenzen en mogelijkheden, echter niet
de vormen, waarin zij zich verwerkelijken,
daar deze immers afhankelijk zijn van de
omgeving. Het reeds eerder genoemde handschrift van den moordenaar stemt overeen
met zijn wijze van moorden, maar wij kunnen
er niet uit afleiden, dat hij beslist een moordenaar moet zijn; in een andere omgeving
opgegroeid, zouden dezelfde neigingen anders
tot uiting hebben kunnen komen, misschien
in het uitblinken als tandarts of chirurg.
Wel echter zien wij uit zijn schrift dat, als
hij inderdaad een moordenaar is, hij niet
doodt om laarzen te stelen, doch uitsluitend
om den moord zelf. Inderdaad steelt hij bij
den moord een paar schoenen; maar zijn
schrift verraadt ons, dat hij dat alleen doet
om voor zichzelf het onverklaarbare van den
moord te motiveeren en er zin aan te geven.
Zoo kunnen wij ook uit Lenin's handschrift
21
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niet opmaken, dat hij een nieuwen Russischen
Staat wilde stichten, maar alleen: dat de
revolutie meer in zijn lijn ligt dan de evolutie,
dat hem overal het negatieve nader staat dan
het positieve, dat waar hij opbouwt, dit door
afbreken moet geschieden, dat wanneer hij
een staat sticht, deze rationeele kenteekenen
moet vertoonen, dat, wanneer hij voor een
levensdoel der menschheid werkt, de menschen zelf hem onverschillig zijn, zoo zeer,
dat hij door sadistische neigingen bijna tot
wreedheid wordt gebracht. Altijd is toch de
ontplooiing van den aanleg afhankelijk van
omgeving en lot. En al put ook ieder mensch
daaruit voor zich zelf datgene wat het
meeste met hem zelf overeenstemt, toch
vindt hij niet altijd voldoende dat wat hem
past in voldoende mate noch de juist voor
z ij n ontplooiing gunstige omstandigheden.
Hier hoort ook de volgende beschouwing
thuis : veel van wat wij uit een gevoelig hand.schrift kunnen opmaken, geldt alleen dan,
wanneer deze gevoelige natuur in een grove
omgeving leeft. Bijv. dat zijn gevoelsschaal
zich m e r k b a a r -vvijzigt, bovenal dat de mazer, waarop hij zich uitdrukt, als 't ware een
22
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vertaling in de hem vreemde taal der anderen wordt. Vergelijk het schrift van een sensibele natuur in een Beiersch provinciestadje
met dat van eenzelfde natuur uit een gecultiveerd Parijsch milieu — en dezelfde schriftsymbolen duiden op iets anders.
De tweede grens van de graphologische
verklaring is de subjectieve: de mate van
begaafdheid, die den uitlegger ten dienste
staat. Hij heeft behalve de beheersching van
de wetenschap der menschelijke uitdrukkingsvormen en technische oefening ook een zekere
mate van intuitieve begaafdheid noodig. Wat
is intuitie? Probeert men dit te verklaren,
dan merkt men met verwondering dat er
minstens drie soorten intuitie zijn, die ieder
een verschillende mate van diepte en betrouwbaarheid hebben. De eerste soort zouden wij kunnen omschrijven als een warm
a a n v o e l e n: de gave om in sympathie met
anderen mede te trillen: wat in een ander
omgaat en door hem wordt uitgesproken,
vindt een onmiddellijke resonnantie in het
gemoed. Het is een warm meeleven met de
gemoedsbeweging van den ander. Dit soort
contact komt slechts voor bij menschen met
23
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een sterken cyklothymen inslag. Vooral moederlijke warmvoelende vrouwen ondergaan
op deze wijze het schrift van anderen als
een beweging in zichzelf: zij begrijpen het
handschrift met hun hart. In de tweede plaats
het k o el e aanvoelen. Hieronder verstaan
wij, dat iemand zich zonder bizonder hartelijk medeleven, als een acteur in den vreemden vorm van een ander kan verplaatsen,
zich zelf zoo verandert, dat het kleed van
de vreemde uiting hem nu zelf precies past.
Zooals Serkin zich voor de piano als een
acteur metamorphoseert en speelt als Schubert, Beethoven of Mozart. Een dergelijke
intultie mogen wij voornamelijk bij graphologen verwachten, wier schrift rijkelijk versierd is met dubbele bogen of draadverbindingen. Deze zelf-metamorphose voltrekt zich
misschien door onwillekeurige omschakeling
van bepaalde spierspanningen op de wijze,
als Rutz die beschrijft. De derde soort is
eveneens een koel aanvoelen, echter geen zich
zelf veranderen als een tooneelspeler, maar :
de uitdrukkingsvorm wordt met de fijnste sensibiliteit afgetast, en daarbij vindt men een
ziel u i t, die bij dezen vorm past. Het zielsbeeld dat daardoor ontstaat, is dus niet ergens
24
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op de een of andere wijze gevoeld, gevonden
en afgelezen, maar uitgevonden; het is een
reconstructie. Vreemd genoeg geeft deze
derde soort intuitie niet slechts de fijnste
resultaten, doch zij dringt ook het diepst in
iemands wezen door en geeft verrassende
uitkomsten. In de poezie is het de wijze van
dichten van Rilke: hij trilt niet sympathetisch
met de jonge meisjeszielen mede, hij dringt
ook niet als een acteur in hun wezen door,
maar hij vindt ze uit, doch zoo, dat het
meisje voor dit spiegelbeeld terugschrikt,
hoewel zij het moet beamen. In de medische
psychologie is het de methode van Freud.
Onder de graphologen noemen wij Ludwig
Klages als een meester in dit opzicht. Het
is de fijnste, de diepste, maar ook de gevaarlijkste van de drie intultiemethodes. Men behoeft slechts aan Freud to denken om to begrijpen welke misgrepen hierbij mogelijk zijn.
De meest betrouwbare intultie is het warme
aanvoelen; maar zij merkt het minst fijn op
en heeft haar grenzen overal daar, waar
antipathieen ontoegankelijk maken. Natuurlijk vindt men deze drie methoden ook vermengd bij een en dezelfde uitlegger.
25
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De derde grens : de graphologie is een eerst
sedert kort bestaande wetenschap. De situatie, die Klages vond, was, afgezien van eenige
onvoldoende pogingen tot dieper doordringen,
de volgende : Men was in het bezit gekomen
van een nauwkeurig, bizonder uitvoerig vocabulaire, dat aan elk schriftkenmerk een zielkundige beteekenis toeschreef; in een verbeterde oplage kregen niet alleen de enkele
kenmerken, doch ook groepen van twee en
drie kenmerken hun verklaring. Met behulp van dit vocabulaire scheen het mogelijk
het uiterlijk van elk geschrift in de psychische
taal over te brengen. Een graphologische
verklaring geleek een mechanisch arbeidsproces. Ludwig Klages bracht veel nieuws
op dit gebied; in de eerste plaats betrok hij
de graphologie. in een algemeene wetenschap
der uitdrukkingsvormen en schiep daardoor
de mogelijkheid de schriftmimiek werkelijk te
begrijpen. Meer revolutionnair was echter het
volgende : Klages stelde vast, dat geen enkel
schriftkenmerk een enkelvoudige beteekenis
heeft. Zoo kan b.v. de onregelmatigheid van
een handschrift het bewijs zijn van gebrek
aan zelftucht; het kan echter ook juist uit
kracht voortkomen en uitdrukking zijn van
26
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een bizonder levendig gevoelsleven. Hierdoor
scheen het bestaan en de bruikbaarheid van
de oude graphologie onherstelbaar getroffen.
Maar Klages vond tegelijkertijd den weg tot
een nieuwen grondslag. Hij constateerde, dat
de meervoudige beteekenis van de schriftkenmerken altijd dezelfde is : dat altijd de
tegenstelling van kracht en zwakheid er aan
ten grondslag ligf. Elk teeken heeft dus een
plus- en een minus-beteekenis. Wanneer wij
nu weten of bij den schrijver kracht dan wel
zwakheid domineert, heeft men een sleutel
en krijgen de teekens bij dezen schrijver een
enkelvoudige beteekenis. En dit, hetzij kracht
of zwakheid, is uit het schriftbeeld in zijn
geheel intuitief of to leiden. Men komt intuitief zelfs tot zeer fijne schakeeringen; men
ziet dat deze mensch een krachtgraad 1 heeft,
geene een krachtgraad 2, een derde een zwakheidsgraad 1, een vierde een zwakheidsgraad 2. Er is dus wel een irrationeele hulp
noodig, de intuitie, doch die is pier tot een
minimum beperkt. Deze individueele graad
van kracht of zwakheid is het, die Klages
„niveau" noemt.
Dat was een grandiose vereenvoudiging,
maar zij houdt noch in de praktijk, noch
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tegenover de theoretische overweging stand;
doch juist daardoor wordt zij vruchtdragend
en brengt zij verder. De praktijk vertoont
heel dikwijls, in plaats van kracht of zwakheid, een samengaan van beide. Er zijn onregelmatige handschriften, waaraan zoowel
overvloed van gevoel, als zwakheid van wil
ten grondslag ligt. En in 't algemeen is in
geen enkel mensch een homogene mate van
kracht aanwezig, evenmin als men aan het
totaalcijfer van een schoolrapport de maatstaf van de afzonderlijke prestaties van
den leerling kan ontleenen; de mogelijkheid
blijft bestaan van een individueele figuratie
van plus en minus: zoo heeft ieder mensch
zijn oogenblikken van sterkte, middelmatige
kracht en zwaltheid; en bij ieder is de verdeelingsfiguur anders. Eerst wanneer men
deze verdeelingsfiguur al had, zou de vatbaarheid voor meervoudige uitlegging van de
schriftkenmerken overwonnen zijn. Wij moeten een psychische gestalte reeds in haar geheel doorgrond hebben, voordat wij van de
bizonderheden een verklaring kunnen geven.
En zoo is de toestand, waarin de graphologie thans verkeert, de volgende: Er zal
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wel geen enkele grapholoog zijn, die er niet
den nadruk op legt, dat de graphologie geen
vocabulaire-wichelarij is, doch dat iedere
verklaring moet uitgaan van het geheel; maar
hoe nu dat geheel begrepen moet worden,
daarvoor wordt geen hulp geboden. Dat men
experimenteele methodes invoert, brengt ons
natuurlijk geen stap verder, want het experiment wordt Loch altijd alleen aan het detail
vastgeknoopt. Veel weer dan naar aansluiting aan de experimenteerkunst van vroegere
psychologengeneraties verlangt de graphologie dringend naar die aan de meest moderne
ontwikkeling van de grondwetenschap : naar
aansluiting aan de psychologie van het Geheel, aan de Gestaltepsychologie. Juist door
het ontoereikende van Klages' niveau-begrip
wordt het ons duidelijk, dat wij voor alles
een sleutel noodig hebben tot het begrijpen
van de verschillende psychische gestalten:
want wij weten nu, dat voor iedere psychische
gestalte hetzelfde graphologische teeken een
verschillende beteekenis kan hebben.
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leder mensch is als „gestalte" een wezen
op zich zelf, dus ondeelbaar, slechts eenmaal
voorkomend, verschillend van alle andere,
niet herhaalbaar. Maar dit op dezelfde wijze
als waarop een bepaalde hond of kat een
slechts eenmaal voorkomende verschijning is.
De beste manier, om zulke levende verschijningen te begrijpen, is altijd geweest, de
eigenaardigheden aan te geven op den ondergrond eener grondgestalte. De zooeven genoemde hond bijv. behoort tot de een of andere soort, heeft echter die of die bepaalde
eigenaardigheden. Zoo is er ook voor het
verklaren van individueele psychische gestalten geen andere manier, dan om zielkundige grondgestalten te zoeken als ondergrond
voor het aangeven van individueele eigenaardigheden.
Het ligt dus voor de hand gegevens te
ontleenen aan de „typenpsychologie" der
laatste jaren: daar hebben wij allereerst de
duidelijk omschreven typen van Rutz, Sievers, Kretschmer, Jung en Jaensch. Welke
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van deze typen zullen wij kiezen? Als wij
ze met elkaar vergelijken, dan bemerken wij
dat zij in veel trekken overeenstemmen, ja
zelfs dikwijls elkander dekken. Dat zij echter ieder — en dat is opmerkelijk uitgaan van de toevallige beschouwing van een
aan de peripherie gelegen punt. Rutz ging
uit van muziekpaedagogische overwegingen
van zijn vader: sommige menschen zingen
gemakkelijker Mozart, andere Brahms, weer
andere Massenet. Bij Sievers waren het weer
eischen van de tekstkritiek. Kretschmer gaat
uit van zijn ervaringen op het gebied van het
krankzinnigenwezen: er komen typologisch
verschillende geestesstoringen voor. Jaensch
gaat uit van een verscheidenheid van het
voorstellingsvermogen, dat zich bij kinderen
en volwassenen openbaart. Derhalve ligt het
vermoeden voor de hand, dat het mogelijk
moet zijn om van een kernpunt uit de
typologische onderscheiding van het
zieleleven door to voeren. En als deze
voor de graphologie vruchtbaar zal worden,
moet het een oerfenomeen zijn, dat net zoo
goed op het levende lichaam als op de levende
ziel betrekking heeft; het onderscheid moet
even goed in de lichamelijke uitdrukkings31
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teekenen zich openbaren als in dat wat uitgedrukt is.
Er is inderdaad zoo'n oerfenomeen van al
wat leeft: het is het rhythme; en als zich nu
in het rhythme zelf een grondcontrast voordoet, mogen wij verwachten dat daarin de
natuurlijke onderscheiding van de grondgestalten is gegeven. En wij zouden een zeer
gewenschte bevestiging hebben als wij, wat
de andere typenonderzoekers van peripherische punters uit verzameld hebben, terug
zouden vinden bij onze grondgestalten en nu
als noodzakelijk zouden kunnen begrijpen.
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'Wat is rhythme ? Allereerst dit : de opeenvolging van kleine eenheden, die op elkaar
gelijken. De rhythmische vorm van een hexameter b.v. bestaat uit een opeenvolging van
dactylen, het rhythme van een drama in
verzen uit een herhaling van jamben. Deze
op elkaar gelijkende eenheden, die in het
rhythme aaneengeschakeld zijn als parelen
aan een ketting, zullen wij rhythmische cellen
noemen. Als het rhythme grondverschillen
vertoonen kan, mod dit komen, doordat de
rhythmische cellen in wezen verschillend
kunnen zijn.
De rhythmische cel is altijd een eenheid
van twee deelen, die ten nauwste bij elkaar
behooren. En wel zoodanig, dat het eerste
deel altijd een „uitwijking" 1) is en het tweede
de terugkeer. Een uitwijking uit een normalen
stand en de terugkeer tot de norm. Als er
1 ) Met dit woord meenen wij pier en in 't vervolg het Duitsche „Ausgriff" het best to kunnen
weergeven, denkend aan het beeld van een slinger.
VERT.
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rhythmische verschillen zijn, moeten wij die
zoeken in grondverschillen van den normalen
stand, waarvan de uitwijking zich verwijdert
en waartoe de terugkeer terugvoert.
Bij den daktylus zijn de beide deelen: de
geaccentueerde spanning van de eerste lettergreep, de ontspannen lichtheid van de beide
volgende lettergrepen: I —. De oorspronkelijke stand, waartoe de terugkeer
plaats vindt, is hier dus de ontspanning. De
eerste lettergreep wijkt van de ontspanning
naar de spanning, de volgende voeren ons geleidelijk terug tot de rust van de ontspanning.
Bij den jambe is het juist omgekeerd: aan
het begin staat een niet geaccentueerde lettergreep en het eindigt met een gespannen
zwaar accent: — I . De oorspronkelijke
stand bij de jambe, waartoe de terugkeer
geschiedt, is de spanning; de eerste lettergreep brengt de afwijking van de gespannen
grondhouding en is als het ware een springplank naar de volgende spanning.
Er zijn menschen wier grondhouding
zoowel uiterlijk als innerlijk rustige ontspanning is; iedere spanningsuitwijking geschiedt bij hen alleen om daarmee de har34
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monie van de ontspanning to betalen: „Zure
weken, vroolijke feesten". Het rhythme van
menschen bij wie deze grondhouding domineert is zoowel uiterlijk als innerlijk dactylisch of trochaeisch ( I —).
Maar zijn alle menschen eigenlijk niet zoo ?
Is bij iedereen niet altijd het doel : de rust,
de harmonische ontspanning? De ondervinding leert ons, dat bij de meeste menschen
de grondhouding juist anders is : het gespannen zijn; en wel omvattend de lichamelijke
zoowel als de psychische spanning. Hun
rhythme zal zoowel uiterlijk als innerlijk
jambisch of anapaestisch zijn (— — .1). Het
zijn menschen wier week niet met den Zondag eindigt, doch daarmede begint. En zoo
onderscheiden wij een ontspannen en een gespannen levenstype.
Bij het ontspannen type vertoont iedere
rhythmische cel een wegglijdende beweging
van de spanning naar de ontspanning; zulk
een rhythme is een telkens herhaald decrescendo. In het rhythme van het gespannen type
bevat iedere cel de stijging van de lichtheid
van accent naar de gespannen zwaarte van
accent : derhalve is het rhythme een steeds
hernieuwd crescendo.
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Lezen wij jamben van Schiller, dan bemerken wij: dat is het gespannen rhythme,
dat hem het beste ligt. Doch lezen wij hexameters van Schiller, dan gebeurt het volgende: wij voelen dat de dichter onder den
dwang van den uiterlijken vorm eerst toegeeft aan het ontspannen rhythme van den
dactylus, dock al spoedig omzwenkt naar
zijn eigen gespannen rhythme; en als onze
stem leest, zooals de zin het eischt, voelt
zij het crescendo als een opgang van anapaesten.
Als wij Goethe's „Hermann and Dorothea"
lezen, voelen wij, dat het ontspannen rhythme van den daktylus hem het meest eigen is.
Als wij echter drama's uit Goethe's rijpere
dichterjaren lezen, merken wij bij het volgen
van onze stem, dat hij uit de stijgende
jambentred langzamerhand overgaat in het
hem meer eigen ontspannen rhythme van
trochaeen; wij voelen een opeenvolging van
decrescendo's. In het muziekschrift plaatst
iedere maat den klemtoon aan het begin
van de maateenheid en daarna volgen de
lichtere toners; maar als men Beethoven's
muziek naar haar wezen speelt, dan is het
resultaat een verschuiving: de rhythmische
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cel valt niet met de maat-cel samen: de
rhythmische cel van Beethoven begint met
de lichtere toners en eindigt met de zware:
-1 1-,_
----_751
Beethoven's en Schiller s grondhouding is er
een van spanning, Goethe's grondhouding uit
zijn rijpere jaren is er een van ontspanning.
Als kinderen hadden wij een rhythmisch
spel uitgevonden: wij moesten zoo vlug
mogelijk achter elkaar het woord „Apfel,
Apfel, Apfel" herhalen. Bij sommigen lukte
het, maar bij de meesten — het was in NoordDuitschland — sloeg al heel gauw de rhythmische celdeeling om in: fell ab I fell ab 1
fell ab 1 of zelfs dikwijls in: flapp 1 flapp 1
flapp 1 (een scheldwoord, verwant met het
Amerikaansche „flapper"). De aardigheid
was de onweerstaanbaarheid, waarmee zich
de verwisseling der rhythmische celvorming
voltrok; voor de gespannen naturen — en dat
waren de meeste — was het absoluut onmogelijk het afglijdende rhythme van het
grondwoord vast to houden, al heel gauw
voltrok zich de wending naar het crescendo.
37

DE RHYTHMISCHE CEL

Wij trokken hieruit als kinderen natuurlijk
geen psychologische conclusies; maar die
zijn er ongetwijfeld uit te trekkers.
Jets dergelijks gebeurt, wanneer een ex
treem spanningstype als Moissi gedichten
van Goethe declameert; hij brengt dan het
ontspannen rhythme van Goethe over in den
vorm van zijn eigen gespannen rhythme; en
de zinvolle klank van Goethe's schepping
gaat verloren. En dezelfde verwringing ontstond, Coen Pembauer, eveneens een extreem
gespannen type, in de Tonhalle te Munchen
een symphonie van Mozart dirigeerde, die
een ontspannen rhythme heeft.
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Wanneer zich bij menschen rhythmische
verschillen constant voordoen, kunnen wij
daaruit een typologisch indeelingsprincipe
afleiden, dat vrij is van willekeur. Wij hebben het kernpunt van de typenvorming gevonden. Uit deze rhythmische tegenstelling
zullen wij vele andere tegenstellingen kunnen
afleiden: en wij zullen zien, dat wij daarbij
een groot eind samengaan met de resultaten
van Rutz, Kretschmer en Jaensch.
De rhythmische cel bevat de uitwijking
uit de norm en de terugkeer daartoe; het gespannen rhythme wijst er op, dat de normale
houding er een van spanning is : wij noemen dit
het S-type. Het ontspannen rhythme wijst
op een normale houding van bevrijd en ontspannen zijn: dat noemen wij het L-type 1).
Reeds de uiterlijke lichaamshouding moet
verschillend zijn. Bij L is het lichaam overal
1 ) Wij hebben deze letteraanduiding behouden,
al behoor1 ze ook bij de Duitsche woorden
„Losung" en „Spannung". VERT.
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ontspannen (echter niet slap), het bovenlichaam heeft neiging achterover to hellen;
het is de houding van rustig afwachten, van
rustig in zich opnemen, men laat de dingen
kalm en gelaten en zonder verweer tot zich
komen. Bij het S-type is de uiterlijke houding
min of meer gespannen en is het lichaam dikwijls eenigszins voorovergebogen.
Bij L verloopen alle levensprocessen, de
lichamelijke zoowel als de psychische, meer
ongedwongen, meer onbelemmerd, natuurlijker als 't ware, omdat hun nergens eenige
spanning in den weg staat. De houding van
den buik is losser, zoodat de adem tot diep
in de longen kan doordringen; in de rhythmische cel van de ademhaling valt de nadruk
op het inademen: de ademhaling gaat trochaeisch, en de stem klinkt voller en donkerder. Bij S gaat de ademhaling volgens het
jambische rhythme, de nadruk valt op het
uitademen; de adem ligt hooger, de ademhaling gaat minder diep, de stem klinkt daardoor iets meer gespannen en relatief helderder. Rustig en ongedwongen verloopen bij L
de vegetatieve organische processen van
spijsvertering en bloedsomloop. Elke organische aanpassing voltrekt zich bij L gemak40
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kelijker en vlugger, omdat zij door geen
spanning belemmerd wordt. Treedt L bijvoorbeeld van het licht in het donker, dan
zullen zijn oogen zich daaraan spoediger
aanpassen dan bij S. Alle lichamelijk-psychische bewegingen geschieden bij L zonder
inspanning en als het ware van zelf, ze worden niet gemaakt. Zonder inspanning, omdat
geen spanningen zijn te overwinnen, tree&
de onwillekeurige aandacht op en overheerscht, niet de opzetielijke. Het instinctieve
is bij L levendiger dan bij S. Daarentegen
worden bij S door de spanningsnorm al die
psychische en lichamelijke processes ondersteund, die een bepaalde spanning vereischen:
geestelijke concentratie, doelbewustheid, zelfbeheersching, gereserveerdheid. De stroom
van het bewustzijn zal bij S door de spanning altijd eenigszins begrensd zijn; hij zal
minder breed uitvloeien dan bij L. S is gemakkelijker in staat zich te concentreeren,
hetgeen voor een scherpe onderscheiding van
begrippen noodzakelijk is. Bij L zal steeds
het een met het ander ongehinderd zijn verbonden. Bij L zal in alle levensprocessen van
ziel en lichaam een inniger samenhang
zijn: aanschouwing, denken, gemoedsaandoe41
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ningen en lichamelijke gevoelens zullen bij L
altijd samengaan. En wij zullen ons daarom
niet verwonderen, wanneer bij L veel meer
eidetische 1) begaafdheid voorkomt dan bij S
en de voorstelling dus bij L meer aanschouwelijk is. Maar alles wat de spanning van
de tucht vereischt, komt bij S meer tot zijn
recht : daarom hier eerder een vormelijke houding en een accentueeren van den vorm, zin
voor het abstracte en geschiktheid voor regelmatig werk. Bij L meer vrije fantasie; bij
S doelbewust denken. L zal ongedwongener
openstaan voor de buitenwereld; S zal er
zich door spanningen eerder voor sluiten.
Zoo zal L zich gemakkelijk een voelen met
zijn omgeving; S daarentegen ziet de omgeving meer als een object. Het „ik" van L
is een deel van de wereld, ongetwijfeld middelpunt daarvan, maar altijd hangt Loch het
„gij", met het „ik" samen; het „ik" van S
daarentegen staat steeds tegenover ieder
„gij", met of zonder nadruk. Bij L komt
altijd egoisme voor, maar steeds een gezond
1 ) Bij een „eidetischen" aanleg wordt een
getoond voorwerp, wanneer het is weggenomen,
niet slechts voorgesteld, doch in letterlijken zin
weder gezien.
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egoisme, dat ook anderen omvat, bij S kan
ook het meest krasse egoisme voorkomen of
een volledig zich zelf vergetende overgave
aan het „gij", de wereld, de Idee. S staat
steeds in meerdere of mindere mate alleen.
L is overal thuis, omdat zijn omgeving een
samenhangend deel van hem wordt. Daarom
kan S door deprecieerende oordeelen van
anderen dieper worden getroffen dan L. Zoo
kunnen bij S ernstigere minderwaardigheidsgevoelens ontstaan. Voor L is het gemakkelijker het evenwicht van zijn zelfbewustzijn
to bewaren. L is van nature steeds meer of
min sociabel; S kan eenzelvig zijn of overdreven sociabel uit behoefte aan prikkels.
Bij S kan het voorkomen, dat hij zijn levee
in dienst stelt van de menschheid en dat hem
daarbij de menschen als zoodanig totaal onverschillig of zelfs gehaat zijn.
De reacties van L op bepaalde prikkels
zijn natuurlijk en met die prikkels in overeenstemming. Behandelt men hem slecht, dan
wordt hij toornig of treurig en toont dat;
behandelt men hem goed, dan uit hij zijn
vreugde daarover. Daarentegen zijn de reacties van S niet in overeenstemming met
de prikkels, omdat hier sterkere remmende
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krachten aanwezig zijn. Wordt S beleedigd,
dan kan het voorkomen dat hij uiterlijk onbewogen blijft en minzaam blijft glimlachen.
Deze onevenredigheid tusschen reactie en
prikkel treedt in het bijzonder naar voren
bij het oud-Noordsche type, dat een S-type
is: dat hield er in het geheel niet van, wanneer reactie en antwoord in overeenstemming waren met prikkel en vraag: een dergelijke uiting werd als te vulgair beschouwd
en afgewezen.
Om iets te verdringen heeft men spankracht
noodig; daaruit volgt, dat S gemakkelijker
verdringen zal dan L; daarom ontstaan bij
S gemakkelijker „complexen". Op zich zelf
is dit verdringen ook niet erg, integendeel,
de verdrongen krachten kunnen drijfkracht
worden en zich verwerkelijken in een andere
daad; en slechts wanneer de verdrongen
krachten geen uitweg vinden in een zinvolle
bezigheid, worden zij gevaarlijk.
S kan zich gemakkelijker in zich zelf opsluiten; L geeft zich eerder. Daaruit volgt
volstrekt niet, dat S veel verbergt of dat L
overwegend oprecht is. L en S kunnen beiden
even goed leugenaars zijn, alleen zijn zij dat
dan op typologisch verschillende manier.
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De glimlach van het S-type heeft meer
een verbergend karakter, die van het L-type
is openhartig. De archaische glimlach heeft
een S-karakter.
Bij L vertoonen de gemoedsbewegingen
een meer soepele buigzaamheid. Er zijn geen
hoekige kanten; niet alleen het lichamelijke,
maar ook het psychische is pier meer organisch afgerond. De melodieen van het L-type,
zijn kunst in 't algemeen, hebben zachtere
rondingen dan die van het S-type. Resumeerende kan men zeggen, dat L meer organische rondingen vertoont dan S, dat S,
vergeleken met L, in veel van zijn uiterlijke
en innerlijke bewegingen een mechanistischer
indruk maakt.
Wij noemen nog een paar verschillen, die
uit het bovenstaande zonder meer zijn of to
leiden. L voelt zich gemakkelijk thuis in een
nieuwe omgeving, past zich sneller aan menschen en dingen aan. S voelt zich eerder als
een vreemde en zijn aanpassing geschiedt
niet van zelf en is dikwijls slechts een masker
en mimicry. L is veelzijdiger; bij S doen
zich eerder eenzijdigheden voor. Wanneer
L zich de Godheid denkt, voelt hij die een
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met zich zelf en de gansche schepping, bij S
staat de Godheid daarbuiten. Bij S gaat de
ontwikkeling van het psychisch-geestelijk leven met horten en stooten. Bij L is de voortgang gelijkmatiger. En zoo heeft L sympathetisch een neiging tot evolutie, S tot revolutie.
Bij L is de stroom der gedachten breeder,
vlakker en gelijkmatiger; bij S enger, dieper,
onregelmatiger; dikwijls belemmeringen in
den gedachtengang, gevolgd door een stormachtige doorbraak. D e scheppingsdrang treedt
bij L gemakkelijker op, is echter minder intensief; bij S wordt hij opgestuwd door de belemmeringen van de spanning; breekt hij
echter door, dan geschiedt dit als een overstrooming. Het psychische tempo van L heeft
een ronde slingering: of snel en soepel slingerend, Of met welgedane rondingen; het
tempo van S is portend en stootend of stag.
Waar bij L bevalligheid is, vindt men bij
S elegance. Waar bij L waardigheid is, is
bij S majesteit. Waar bij L humor is, vindt
men bij S de geestigheid. In L is de rust van
het epische welbehagen; bij S de spanning
van den dramatischen drang.
Wij moeten hieraan toevoegen, dat er niet
46

HET S-TYPE EN HET L-TYPE

veel menschen zijn, die tot het uitgesproken
s- of L-type behooren. Uit de ingewikkelde
erfenis der voorouders is bij de meesten meer
dan een bouwplan aanwezig; meestal overheerscht echter het eene het andere. Het kan
voorkomen, dat gedurende het leven het
accent wisselt: het type verandert. Goethe
is als jongeling vol van een dringende gespannenheid (S-type); toen was hij een vurig
bewonderaar van de Gotiek, de kunst van
de strakke vormen; en het rhythme van zijn
schrift en zijn gedichten is meer gespannen.
Op middelbaren leeftijd komt het L-type van
zijn moeder op den voorgrond: zijn ideaal is
nu de harmonisch evenwichtige bevrijdheid
van de Renaissance en de harmonisch afgeronde persoonlijkheid. In den ouderdom treedt
weer het gespannen type van zijn vader naar
voren: het rhythme van zijn gedichten wordt
meer gespannen, de inhoud gespannen barok,
in zijn handschrift nemen de spanningskenmerken der arcaden meer en meer toe, in zijn
uiterlijk vertoont hij maar al to dikwijls de
stugge stijfheid van den „Herrn Geheimderath".
Met nadruk zij er nog op gewezen, dat
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de merkwaardige lijst der ontspannings- en
gebondenheidskenmerken bij Ludwig Klages,
die bij sommige van zijn leerlingen tot een pijnlijke schijnnauwkeurigheid met puntentellerij
uitgroeit, niets gemeen heeft met de groote
typologische antithese van S en L. Onderzoekt men echter de bijzonderheden van deze
lijst nauwkeuriger, dan is men Loch ongetwijfeld geneigd to vermoeden, dat bier reeds
een aanvoelen van de typen aanwezig is: er
heeft hem iets voor den geest gezweefd,
maar hij heeft het niet doorgrond. Het gespannen zijn van S is geen gebondenheid,
geen onvrijheid, niet abnormaal, maar voor
hem norm en vrijheid. Wanneer S hoekig en
arkadevormig schrijft, dan behooren deze
kenmerken evenzeer in vrijheid bij zijn wezen,
als de rondboog bij de Romaansche kunst en
de spitsboog bij de Gotiek. Versiapt S, dan
wordt hij niet L, maar een slampamper.
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Het rhythmische onderscheid der typen
vertoont zich in alle uitingsvormen en daarom even goed in het handschrift als in de taal.
De rhytmische voortgang zal in het schrift
slechts overal daar gestoord worden, waar
beeldsymboliek zich laat gelden: onbewust
of bewust verlangde beelden, of de dwang
van het schoolvoorbeeld, waaraan men gewend is. Zooals in het proza de gebruikelijke klemtoon van de woorden het rhythme
altijd weer verbreekt. Daarbij komen bij het
schrijven ook dikwijls technische belemmeringen voor, b.v. door het papieroppervlak of
de gesteidheid van de penpunt. Overal echter,
waar het rhythme zich vrij kan ontplooien,
zullen rhythmische cellen ontstaan, die bij
het L-type decrescendo gaan, bij het S-type
echter stijgen.
In de taal vindt het L-type de hem meest
passende uitdrukkingsvorm in daktylus en
trochaeus, het S-type in jambe en anapaest.
Op dezelfde -wijze is in het schrift voor L de
bij zijn type behoorende uitdrukkingsvorm de
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guirland e, de naar boven open boog;
voor S de ho ek en de ark a d e, de
omgekeerde, dus naar boven gesloten boog.
De guirlande begint met de neerhaal als het
zware accent en buigt zich van daaruit
licht en zacht-rond zonder scherpe kanten
naar het lichte accent van de „wegstervende" ophaal; deze beweging beteekent
rhythmisch een decrescendo. Omgekeerd
begint de arkade met het lichte accent
van de ophaal en buigt zich neer in de
zwaarte van de neerhaal; deze beweging is
jambisch en crescendo. 'Waar wij dus in een
handschrift als rhythmische cel de echte
guirlande aantreffen, mogen wij een L-type
veronderstellen, hetgeen wil zeggen, dat het
zieleleven van den schrijver geintegreerd is,
en in het bijzonder, dat alle eigenschappen
aanwezig zijn, noodig, om midden onder
de menschen to staan als een van hen en
niet als een eenling: een zekere mate dus
van zich in anderen verplaatsen, van warm
altruisme, van medeleven en welwillendheid, van openhartigheid en toegankelijkheid; maar geenszins een reincultuur of ook
maar een overheerschen van deze eigenschappen, veeleer komen ze steeds verbon50
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den voor met een rijkelijke mate van egoisme:
het „ik" is hier het natuurlijke middelpunt.
Hetzelfde rhythme als de echte guirlande,
heeft de zacht geronde onderlus: bier is de
geaccentueerde neerhaal het zware accent,
dat zich oplost in de zachte ronding van de
verdere buiging: het is een naar links loopende guirlande.
Zooals bij Schiller de dactylen slechts
schijn-dactylen zijn, terwijl daaronder in
werkelijkheid het hem beter passende anapaestische rhythme loopt, en zooals in Goethe's
dramatische verzen de jamben slechts schijnjamben zijn, waaronder zich verborgen trochaeische vormen bevinden; zoo komen ook
— en zelfs zeer dikwijls — in een handschrift
guirlanden voor, die slechts schijnguirlanden
zijn; en er zijn, ofschoon veel zeldzamer, ook
schijnarcaden. Ontdekt men bij de guirlande
aan den voet van den neerhaal een rhythmische pauze, hetzij door het afbreken der pennestreek of door een lichte breuk, dan is
het een schijn-guirlande. Een goed voorbeeld
hiervan is het bekende schriftvoorbeeld No. 1
in Klages' „Handschrift and Charakter" :
zou men dit schrift tot het guirlandeschrift
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rekenen, dan zou men op een dwaalspoor
zijn. Komen guirlanden voor in sterk beheerschte of gestyleerde handschriften, dan
is het altijd weer S, want L heeft een natuurlijk schrift : beheersching en styleering wijzen
op een gespannen houding. De expressionistische jeugdbeweging hield er van het
schrift met wijd uitzwaaiende, open guirlanden to versieren: haar schrift duidde op
een gekunstelde openheid: haar openheid
was niet echt.
Slotarcaden wijzen op S, evenals afgebroken einduitgangen. Typeerend voor S is
't, wanneer de met „druk" geschreven onderlussen sterk hoekig zijn: men voelt, dat pier
een rhythmische pauze is, dat de rhythmische
cel met de spanning van het zware accent
afsluit.
Wat NO1c. Sylvus „Haltepunkte in den
Unterlangen" noemt, hetgeen op egoisme
wijst, — de plaatsen waar de pen dikwijls
een oogenblik hokt, omdat de rhythmische
cel ten einde is — dat zijn in waarheid niets
dan rhythmische rustpunten na het zware
accent van de spanningsperiode. Vooral het
samengaan van sterk geaccentueerde arcadevormen met rustpunten in de onderlussen is
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karakteristiek voor het uitgesproken S-type.
S kan zich ook kenbaar waken door de
uitgangen te accentueeren, hetzij bij woorden
of in enkele letters: jambisch.
Een schijnarcade ontstaat, wanneer de
neerhaal gemakkelijk naar rechts (niet naar
links terug) loopt; deze neerhaal is dan nog
lichter dan de ophaal en de rhythmische cel
is van een rococo-achtige bevrijdheid: zulke
halen vindt men in het handschrift van Goethe's moeder.
Voor de verklaring van het schrift volgens
de bewegingsymboliek is het ontdekken van
de rhytmische cel een eerste vereischte. Dit
is bij enkele handschriften, b.v. bij dat van
Nietzsche, gemakkelijk, bij anderen daarentegen moeilijk. Dikwijls is het aanvankelijk
onmogelijk het schrift met het oog alleen te
doorgronden en moet men beginnen met het
na te schrijven. Dit kan men het beste doen
naar het orgineel met ongekleurd schrijfmateriaal, dat, wanneer het schrift met een
breede pen is geschreven, een daarmee overeenstemmende breedte moet hebben. Bovendien moet het te gebruiken materiaal ook gevoelig zijn voor de derde demensie: voor den
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drang naar de diepte van de plaatsen met
sterken druk en voor het voorwaarts zweven
van de plaatsen zonder druk. Menigmaal
zal men ook goed doers, met zijn vinger op
een gladde oppervlakte het handschrift op
grooter schaal na te schrijven. En dat zoolang te herhalen, totdat men het beheerschende rhythme aanvoelt. Na eenige oefening leest het oog het rhythme, zooals het
oog van den geschoolden musicus het notenschrift zonder spelen begrijpt.
Wanneer men de rhythmische beteekenis
van de afzonderlijke letterhalen doorzien wil,
mag men de afzonderlijke bewegingen niet
isoleeren: zij moeten in verband worden
gezien met de groote gang der schrijvende
beweging. Op zich zelf beschouwd zou men
kunnen denken, dat de naar rechts loopende
beweging van de ophalen moeilijker is uit
te voeren dan de terugkeerende beweging der
neerhalen, omdat het strekken meer inspanning eischt dan het terugbuigen. Maar door
de eenmaal in gang zijnde beweging van de
schrijvende hand naar rechts zijn de ophalen
gemakkelijker te maken, omdat zij meer in
de beweegrichting van de voortdringende
hand liggen, en de neerhalen zijn moeilijker,
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omdat zij tegen de geheele schrijfbeweging
in gaan. Daardoor komt het, dat in de schrijfbeweging de ophalen gewoonlijk de dragers
zijn van het rhythmische lichte accent, de
neerhalen van de gespannen zwaarte van
accent. De uitzonderingen vindt men bij het
naschrijven van het schrift; bij een schuine
penhouding kan b.v. de zware ophaal naar
rechts door wrijving en weerstand het zware
accent worden: een dusdanige guirlande zou
dan tot het S-rhythme behooren.
Ook beeldsymbolisch opgevat zullen L en
S uiteenloopen. L houdt van rondingen, die
week en aan elkaar verbonden zijn; L vermijdt
hoekige kanten en onderbrekingen; L houdt
van een harmonische vereffening der bewegingen. Bij S komen eerder scherpe kanten
en onderbrekingen voor. Het schrift van
L zal in zijn rondingen altijd natuurlijk en
ongekunsteld lijken (voorzoover geen uiterlijke of innerlijke belemmeringen storend
werken); bij S kunnen vormen optreden, die
eenigszins mechanistisch aandoen. de kurven
in het Egyptisch schrift zijn zoo duidelijk
mechanistisch, dat men op grond daarvan reeds
de Egyptenaren voor een sterk gespannen
type mag houden.
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De vermenging van beide typen in een en
hetzelfde individu kan in het handschrift
zichtbaar worden, doordat het rhythme
schommelt, dus wisselt tusschen het L en
het S-rhythme; ook daardoor, dat bepaalde
beeldvormen van het schrift samengaan met
een daarmee niet harmonieerend bewegingsrhythme. Luther b.v. vertoont in zijn arcadevorming onmiskenbaar het rhythme van het
gespannen type (hetgeen men ook in zijn
jeugdportretten vindt); daarmede is echter
verbonden de neiging tot organische krulvormen, die op een inslag van L wijst, en
zelfs op een aanzienlijken. Daarmede komt
goed overeen, dat het rhythme in Luther's
gedichten uitgesproken crescendo is, maar
de aanschouwelijkheid en de oorspronkelijkheid van zijn taal behooren tot het L-type.
In Goethe's schrift is — afgezien van tijdelijke
verschillen — steeds de gelijktijdige aanwezigheid to bespeuren van twee bouwplannen: in de korte letters meestal hoeken en
groote regelmaat: dit wijst op het gespannen
rhythme van den kant van zijn vader; het
geeft aan zijn leven de houding, de nauwgezetheid, de ernst; maar in de onder- en bovengedeelten der letters een zeer vrij en onge56
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bonden lijnenspel, dikwijls bijna rococoachtig :
het erfdeel van zijn moeder : „die Lust zu
fabulieren" ; bovendien een harmonisch uitbalanceeren der gebogen vormen in klassieken
geest.
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Uitgaande van het rhythme, vindt men nog
een andere typologische hoofdtegenstelling.
De rhythmische eenheid is altijd: de „uitwijking" uit een normalen stand en de terugkeer daartoe. Nu kan deze uitwijking hetzij
heftig en snel of rustig en langzaam geschieden. De golf van het rhythme is Of kort en
steil of lang en vlak. Er is een menschentype
met een korte rhythmische golf en er is er
een met een lange golf; de eersten noemen
we E, de laatsten U (deze aanduiding berust op den volgenden grond: hij, voor wie
synaesthetisch alle indrukken met het innerlijk hooren van klanken gepaard gaan, voelt
alle uitingen van het korte-golf-type als
lichter, klaarder, de E-klank naderend, de
uitingen van het lange-golf-type als donkerder en dus als U 1) klinkend).
Deze tegenstelling kruist zich met de
andere en daaruit komen nu vier duidelijk
1)

nl. de Duitsche U-klank, dus ooze OE-klank.
Vert.
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van elkander te onderscheiden grondtypen
te voorschijn:
het ontspannen korte-golf-type : LE,
het ontspannen lange-golf-type : LU,
het gespannen korte-golf-type : SE,
het gespannen lange-golf-type : SU.
Het populaire onderscheid tusschen sanguinici, melancholici, cholerici en phlegmatici,
doelt op deze vier grondgestalten, maar het
bestrijkt niet den geheelen omvang der typen.
De sanguinicus is LE, maar niet iedere vertegenwoordiger van dit type kan daarom
sanguinisch genoemd worden (Raffael's Gratien); op dezelfde wijze verhoudt zich de
melancholicus tot LU, de chlolericus tot SE
en de phlegmaticus tot SU. Het „spharische"
type van Rutz is weer een ander onderdeel
van LE; en in een dergelijke verhouding
staat zijn „pyramydisch" type tot SE en
zijn „parabolisch" type tot SU.
SU : de rhythmische beweging, zoowel de
geestelijke als de lichamelijke, geschiedt in
lang-gerekte vlakke golven; de rhythmische
cellen hebben weliswaar het accent op het
einde, maar de accenten vertoonen geen
groote spanning; alles geschiedt afgemeten,
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langzaam, zonder scherpe wisselingen; de
spanwijdte van de ziel is groot genoeg om
zich veraf gelegen doeleinden te stellen en
de wil om het doel te bereiken is taai; de
levensontwikkeling voltrekt zich in langzame
rukken. De lichamelijke bewegingen zijn
breed gebarend, de armen kiezen om te
zwaaien gaarne het vlak van de grootste
slingermogelijkheid. En zoo is het met alles.
SE: zoowel het geestelijke als lichamelijke
levensproces voltrekt zich in korte schokken
met levendiger uitwijkingen; daardoor wordt
het accent op het einde van de rhythmische
cellen sterker; en alles is scherper tegenover
elkander gesteld; en het kan licht gebeuren,
dat de rhythmische cellen door duidelijk
waarneembare pauzen gescheiden zijn. SE
gaat het liefst recht op het doel af, neemt
daarbij den kortsten weg van de rechte lijn
en spant zich hevig: er is innerlijk weinig
ruimte voor verder liggende doeleinden; maar
de wil, om het doel te bereiken, is straffer.
Plotselinge verandering is mogelijk, sterke
onregelmatigheid zelfs: aphorismen van denken en willen. Het leven ontwikkelt zich
met schokken. Voorliefde voor schrille contrasten, voor de onverbiddelijkheid van het
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Of — Of. „Uw ja zij ja en Uw neen zip neen. "
Het oud-Egyptische is SE, het oud-Noordsche is SE; maar het tegenwoordige Hamburg is SU. Nietzsche staat tot Schiller als
SE tot SU en verach± het lange-golf-rhythme
van den „Moraltrompeter von Sackingen".
LU is eenigszins traagbloedig, neigt in
latere jaren tot welgedaanheid; de reacties verloopen langzaam; dikwijls eenigszins
zwaartillend, vaak ook wel van een stille
opgewektheid; over het algemeen schommelend tusschen stille vreugde en geruischlooze
depressie. En zijn handen bewegen zich
gaarne in zacht-ronde guirlanden.
LE is levendig, dikwijls driftig, vol elan.,
maar beweegt zich nooit in scherpe tegenstellingen, doch altijd geleidelijk veranderend
bij alle snelheid in gevoel en uitdrukking.
Als wij, een handschrift naschrijvend, de
graphologische kenmerken van het gespannen type gecombineerd vinden met slanke,
vlakke kurven van boven- en onderlussen,
zonder scherpe uitsteeksels, zonder sterke
rhythmische accenten, zonder verbrekingen
van de opeenvolging der rhythmische cellen met bier en daar een lichte slapheid,
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dan kunnen wij het SU-type vermoeden.
De spanningskenmerken verbonden met
hortende halen, met scherpe hoeken, zonder
strekkingen, met zoo'n sterken nadruk op
het rhythme, dat de rhythmische cellenvolgorde soms geheel verbroken wordt —
dat wijst op SE. Natuurlijk schrift met organische rondingen en alle andere onder het
naschrijven ontdekte L-kenmerken, verbonden
met een traagvloeiende schrijfbeweging, wijst
op LU.
Natuurlijk schrift met organische rondingen en het rhythme van het ontspannen
type, maar gecombineerd met een soepele,
snelle wisseling van bewegingen, wijst op LE.
Heeft men zich in het beschouwen van deze
verschillen eenigszins geoefend, dan herkent
men b.v. op het eerste gezicht in Nietzsche's
schrift het gespannen korte-golf-type en heeft
daarmee essentieele trekken van zijn wezen,
denken en stij1 gegrepen.
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Een derde hoofdtegenstelling: het naar
buiten gekeerde type A en het naar binnen
gerichte type I. Er zijn menschen, die overwegend op de buitenwereld zijn gericht; daar
liggen hun gedachten en oogmerken. En andere, die zich meer van de buitenwereld afwenden. En hun gedachten en oogmerken
zijn niet in de wereld daarbuiten gelegen,
maar in realiteiten, die wij eenvoudigheidshalve met de benaming „innerlijke wereld"
samenvatten. Deze tegenstelling is door Jung's
„Psychologie der Typen" populair geworden.
Jung noemt ze de extraversen en introversen.
Jammer genoeg is deze populairste typenleer
eenigszins op een dwaalspoor geraakt; want
Jung stuit in den loop van de beschrijving
daarvan op een andere tegenstelling, die van.
L en S. Jung geeft aan de extraversen Lkarakfertrekken en aan de introversen 5trekken, alsof uitsluitend AL voorkomt en
niet eveneens AS, en alleen IS en niet ook
IL. Volgens Jung wordt het extraverse type
gekenmerkt door een tegemoetkomend, oogen63
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schijnlijk open en bereidwillig karakter, dat
zich vlug aan elke voorkomende situatie aanpast en gemakkelijk betrekkingen aanknoopt.
Daarentegen vertoonen volgens Jung de introversen een weifelend, sterk reflecteerend,
teruggetrokken karakter, dat zich niet gemakkelijk geeft, schuw is voor bepaalde
objecten, zich steeds in een eenigszins verdedigende houding bevindt en zich gaarne
verbergt achter een wantrouwende opmerkzaamheid. Maar er is ook AS : de Noordsche
mensch, de oud-Egyptenaren, de Azteken:
dat zijn sterk gespannen typen, niet soepel
aan de wereld toebehoorend, maar de wereld
is hun voor-werp, waarop zij echter hun wil
richten: men ziet reeds aan den blik van AS,
die als de blik van een roofvogel, vast en
gespannen, op het buiten hem gelegen doelwit
is gevestigd, dat men met een sterk gespannen extravers type heeft te doen. Het S-type
is gesplitst in A en I; het L-type omvat in
den regel beide, maar bier kunnen zoowel A als
I overwegend zijn: aldus komen er ook introverse typen met L-kenmerken voor (Morike).
Slechts dit is juist: alleen bij S komt extreme
introversie voor; daaraan is misschien de vergissing van Jung te wijten.
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De typentegenstelling A-I is dus van geheel anderen aard dan de tot nog toe beschreven tegenstellingen, die hun oorsprong
vinden in verschil van rhythmisch karakter.
Maar de eerstgenoemde tegenstelling wordt
door de anderen gekruist; en zoo staan nu
de voorstellingen van acht grondgestalten
voor ons, die zich duidelijk tegen elkander
afteekenen. Alleen zijn bij de typen met L,
omdat L steeds duidt op een zekere mate
van integratie, de A- en I-elementen niet zoo
scherp gescheiden. Met ASE bereiken wij
het „pyramydische" type van Rutz, dat hij
als koel-heftig karakteriseert, en in ASU
zijn „parabolisch" type, dat hij koel-slap
noemt.
Wij geven hierbij nog eenige kenmerken
van de tegenstelling A en I.
I
In A is meer drang naar beweging
is rustiger.
A bezit onderneminsgeest, wil veroveren
— I is meer contemplatief.
I is
A heeft meer persoonlijken moed
spoediger geimponeerd.
A is strijdlustiger .--, I meer vredelievend.
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A is als kind moeilijker op te voeden —
I gemakkelijker te leiden.
A neigt als misdadiger meer tot geweld of
tot gewetenlooze oplichterijen — I is eerder
gelegenheidsmisdadiger, zwendelaar, arbeidsschuwe zwerver.
A wil in de liefde veroveren en heerschen
— I heeft een meer gevende liefde, laat
zich veroveren; is schuwer voor de andere
kunne.
Bij A slaat afgewezen liefde om in haat
— bij I in droefenis.
A heeft meer tegenwoordigheid van geest,
is slagvaardiger, spoediger besloten — I bezint zich meer.
A houdt van het heldere daglicht — I
van de schemering, de nacht, het onbestemde,
het lichten uit de duisternis.
Als denker richt A zich meer tot het concrete, de natuur; AL tot natuurbeschrijving
en geschiedenis, AS tot technische wetenschappen en medicijnen — I heeft meer
neiging tot het abstracte, tot philosophie,
IS tot de wiskunde.
A is beter geschikt om te spreken in het
openbaar — I drukt zich gemakkelijker uit
met de pen dan met het woord.
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Als dichter houdt AS het met het drama,
AL met het epos — I meer met de lyriek.
A-instrumenten zijn piano en trompet
1-instrumenten cello en fluff.
A-kleuren zijn rood en geel — de I-kleur
is blauw in al zijn nuances (de blauwe bloem
der Romantiek).
Voor A is de bovenzinnelijke wereld voorstelbaar, tastbaar — I neigt tot mystieken zijn Godheid onttrekt zich aan de zichtbaarheid.
Eeuwigheid is voor A een verlenging of
verstarring van den tijd (mummie) voor
I tijdlooze diepte.
Sportmenschen zijn meestal A — droomers, peinzers, dagboekschrijvers gemeenlijk I.
Hysterie 't meest bij AS — angstneurose
meer bij IS.
Bij A meer lust tot reizen, tot avontuur,
verlangen naar gezelligheid en verandering
uit behoefte aan prikkels bij I meer eenzaamheid, het klooster, de idylle.
Het handschrift van A dringt naar rechts,
vertoont gaarne levendige beginhalen en
andere naar rechts loopende eigenaardigheden, dikwijls is het schrift ietwat wijdloopig
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— het schrift van I daarentegen is meer
ingehouden, aarzelender, nauwer, met naar
links loopende halen; slotarcaden vindt men
in het bijzonder bij IS.
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Wij voegen bier nog een tegenstelling aan
toe: mannelijk (M) en vrouwelijk (F). Wij
bedoelen natuurlijk niet het verschil tusschen man en vrouw : er zijn ook vrouwelijke
mannen, b.v. dikwijls onder de kunstenaars,
en mannelijke vrouwen b.v. onder de strijdsters voor vrouwenkiesrecht. Wij vatten M.
zoo op, dat het overal, waar het zich voordoet, een zekere zwaarheid, „gewichtigheid"
geeft, de zwaarte van wat in zich zelf rust.
F echter geeft overal meer lichtheid, bewegelijkheid, vatbaarheid voor invloeden, gepaard
met een elastisch terugveeren. M versterkt
bij I het abstracte, bij A de energie van de
„uitwijking", bij S de verstandelijkheid. F
versterkt bij L de gebondenheid aan het
aardsche.
De graphologische kenmerken van M en
F volgen hieruit vanzelf; alleen moet men
in aanmerking nemen, dat in het handschrift
van mannen een grootere mate van zwaarte
en kracht verlangd wordt, om als M to
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worden beschouwd dan in dat van vrouwen.
Door deze kruising krijgen wij nu 16
typen. Het zijn echter niet, zooals de lezer
na onze uiteenzetting zou kunnen vermoeden, 'outer constructies, maar natuurlijke
gestalten, die ieder voor zich een bepaalde
eenheid vormen, een innerlijke noodzakelijke samenhang bezitten. Wij hebben onze
constructies zoo gekozen, dat zij met de
natuurlijke psychische gestalten overeenkomen. Onze typologische karakteriseeringen
klinken weliswaar abstract, de typen zelf
echter zijn even concreet als de typen pond,
tijger, eik, varen. Misschien zou men er beeldrijker namen voor moeten zoeken; men zou
b.v. een bepaald type het gotische kunnen
noemen, een ander het oud-Egyptische enz.
Maar het abstracte van de karakteriseering
heeft ook voordeelen, en wel deze : zij toonen
steeds aan op welke wijze zij werden gevonden, en op welke manier die afzonderlijke
typen aan elkaar verwant zijn of niet bij
elkaar behooren. De 16 typen zijn:
MASE FASE MALE MILE
MASU FASU MALU MILU
MISE FISE FALE FILE
MISU FISU FALU FILU
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Wij leggen er hier weer den nadruk op, dat
alle typen met L naar hun wezen een sterken
innerlijken samenhang bezitten. Zoo gaat
steeds A met I gepaard en M met F, de
scheiding is nooit scherp afgebakend, hoewel
er toch een overheersching is van een van
beide polen der tegenstellingen.
De grapholoog zal goed doen, elk der
typen zeer nauwkeurig uit te werken. Als
voorbeeld geven wij hier de vier voornaamste : wij stellen eerst FASE tegenover FISE,
daarna MASE tegenover MASU. Later
zullen wij in ons uitvoerig „Lehrbuch der
Graphologie" alle 16 typen bespreken en
met zoo uitgebreid mogelijk handschriftmateriaal ieder type illustreeren. Voor den op
deze wijze geschoolden grapholoog moet het
mogelijk zijn, reeds op het eerste gezicht
ontwijfelbaar vast te stellen, dat een hand.schrift MASE, FISE, FILE enz. is, evenals men op het eerste gezicht ziet of deze
kale boom een eik is dan wel een linde, of
dit beeldhouwwerk gotisch is dan wel oudmexicaansch. Dit is dan niet meer irrationeele
maar het snel zien en begrijpen van
het geoefende oog.
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F: Vrouwelijke eigenschappen; A: Naar
buiten gekeerd; S : Spanning; E: Korte
rhythmische golf.
Het hands chrif t: de schrijfbewegingen zijn jambisch: ---- .1; de rhythmische
spanning is zeer strak, de nadruk zoo krachtig, dat de rhythmische pauzen achter de
klemtoon dikwijls als een breuk of onderbreking zichtbaar worden; daarom is het
schrift veelal onverbonden, maar er dient
op gelet, dat hier de onderbrekingen steeds
slechts voorkomen op de plaatsen der rhythmische pauzen; op andere plaatsen daarentegen komen zeer dikwijls onnoodige verbindingen voor, zoo kunnen b.v. de punten boven
de i door een links gerichte haal van de op-.
volgende letter ontstaan, welke dan de bedoelde punt vormt: deze verbindingen komen
echter steeds daar voor, waar de rhythmische
cel het lichte accent heeft. In dit schrift is
het verschil in lengte tusschen korte letters
en letters met onder- of bovenlussen gering.
De ophalen dringen dikwijls naar rechts, de
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neerhalen schieten vaak recht naar beneden.
Veel hoekige verbindingen, iets stootends,
veel breuken, bruuske overgangen, prikkelende tegenstellingen. De druk is dikwijls ongelijkmatig; bij woorden en letters ligt het
zware accent veelal op het einde, in overeenstemming met het jambische rhythme. Het
schriftbeeld als geheel geeft een indruk van
gespannen zijn. Wordt de „uitwijking" (A)
voortdurend belemmerd, dan komen arcaden
voor, en lijkt het schrift meer statisch en als
beklemd.
Lichaamsbouw: middelmatig groot, dikwijls slank en gespierd; vaak smal gezicht
met slanke hals, dikwijls smalle rechte neus;
dun middel.
Lichaamshouding: flunk rechtop, hoofd
omhoog; kruis ingetrokken.
Gelaatsuitdrukking: maskeerende gelaatsuitdrukking, rustig of glimlachend, ondoordringbaar. Strak gespannen blik; oogen
niet geheel geopend.
Ademhaling: oppervlakkig; gespannen
jambisch.
S t em: helder, metaalhard; scherp gearticuleerd; kort uitgestooten; de nadruk
meer op het rhythmische dan op het melo73
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dische ; kan dramatisch effect bereiken ; in
staat hartstochtelijk aan to zwellen; af en
toe neiging vertoonend tot een nobel en
fijn pathos.
Be wegingen: energiek, met rukken rechtuit stootend ; de handpalmen, gaarne naar
beneden gekeerd, stooten de armen naar omlaag. Bruuske overgangen bij licht, elegant
spel: geschikt voor floret.
G a n g: elegant-energiek; het jambische
rhythme duidelijk tot uiting brengend.
G e v o e 1: koel-heftig; koelheid en hartstochtelijkheid wisselen dikwijls zonder eenige
overgang elkander af. Hardheid gaat gepaard met fijngevoelige kieschheid.
Liefde: de nadruk ligt op het oogenblik
en het zingenot; in geringer mate in staat tot
bezieling dan tot vergeestelijking. Wil veroveren, ook wanneer dat niet als zoodanig
zichtbaar wordt. Afgewezen liefde slaat om
in haat. De afgewezene doodt eerder de andere dan zich zelf. Wil weer het bezit dan
de overgave van zich zelf. Dikwijls sadistisch uit behoefte aan prikkels. Het sexueele
leven dikwijls grillig, afwisselend tusschen
koud en oververhit.
Zich verplaatsen in anderen: niet
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door een sympathetisch warm medetrillen,
maar door het met fijne speurzin „uitvinden"
en reconstrueeren van het vreemde zieleleven.
D e n k w ij z e: levendige belangstelling,
scherpe blik voor details. Snelle gedachtengang, aphoristisch ongelijkmatig. Is graag in
de contramine, houdt van spitse antithesen.
Houdt van kristalheldere klaarheid: echter
meer van de helderheid in uitdrukkingswijze
dan van helderheid van begrip (terwij1 IS
de helderheid van begrip zoekt, maar niet
steeds er in slaagt zich duidelijk uit to drukken). Houdt dus van nauwkeurige formuleeringen. Esprit, geestigheid, slagvaardigheid, neiging tot critiek en scepticisme, ook
tot de parodox.
S t r e v e n: wil ingrijpen in den staat der
wereld, wil veroveren; neiging tot omverwerping; wil gaarne een leidende positie en
uiterlijke eer en aanzien. Groote eerzucht.
Uit honger naar prikkels behoefte aan avonturen en reizen. Zijn oogmerken reiken niet
ver, maar zijn scherp omlijnd.
H a n d e 1 e n: vlug besloten; volgt gaarne
den eersten impuls; rukt zonder omwegen
recht op het doel af; dan volgen pauzen, dan
weer een uitval recht op het doel al of een
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bruuske overgang naar een ander doel.
Als misdadiger: handige oplichter, zonder scrupules.
Psychische bewegelijkheid: drang
tot handelen; onbesuisd; elan, snel ongelijkmatig tempo, met bruuske wisselingen; reageert niet in overeenstemming met de kracht
van de prikkels, terughoudend; de affekten
worden opgestuwd en veroorzaken gemakkelijk prikkelbaarheid en uitbarstingen op
onverwach-te momenten.
Psychische gesteldheid: de grondgesteldheid is spanning; alle psychische bewegingen geschieden in jambisch rhythme.
Elastische „uit-wijking" uit den oorspronkelijken staat en elastische terugkeer daarin.
Heeft altijd een inslag van spanning noodig,
dus fijne dissonanten; kan de idylle niet uitstaan; walgt van gemoedelijkheid. Neiging
tot het of — Of. Neiging om alles op de spits
to drijven. Fanatisme. Bij vrouwen dikwijls
excentriek-grillige aard.
Houding tegenover de buitenwereld:
strijdlustig; vechtersbaas; hoonend, spottend.
Sociabel uit behoefte aan prikkels. Als
redenaar elegant geestrijk. Meestal zelfverzekerd in zijn optreden; glimlach en elegantie
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zijn hem wapen en masker. Beheersching van
de uiterlijke vormen met de elegantie van
den man van-de-wereld. Hecht waarde aan
elegante kleeding. Ook innerlijke koelheid
wordt gaarne verborgen achter beminnelijk
voorkOmende manieren.
Houding tegenover zich zelf:
ook voor zich zelf verschuilt hij zich gaarne
achter een masker en speelt hij gaarne een
rol; heeft dikwijls een halfbewust zelfbedrog noodig om met zich zelf in 't reine to
komen.
Bovenzinlijke wereld: legt nadruk
op het aardsche; weinig behoefte aan een
bovenzinlijke wereld. Wanneer hij een Godheid aanneemt, is die niet immanent in de
wereld of den mensch, dock daarvan gescheiden, en bestaat geheel op zich zelf. Maar
zij wordt opgebouwd uit hoedanigheden der
zinnenwereld. Neiging tot bijgeloof, waarzeggerij, astrologie.
Begaafdheid: schermer, artist, added,
acteur (met sterke spanningsaccenten), kunstnijverheid, feuilleton, dans, graphiek, schilderkunst, fijn-ontledende psychologie, fijne
werktuigkunde, technische wetenschappen,
aphorismen, drama.
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Kunst: apollinische klaarheid; lichte
grondstemming; veelal rechtlijnig; scherpe
overgangen; levendige tegenstellingen in kleuren of vormen; rijkdom aan dissonanten; veel
techniek en virtuositeit; zeer gevoelig voor
de uiterlijke vorm; nauwkeurige vormgeving;
neiging tot het elegante, spannende, bizarre
en tot een elegant pathos : de oud-Grieksche
vazen uit de eerste tijden der Grieksche
kunst, veel van Parijsche en Japansche kunst,
het proza van Nietzsche.
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F: Vrouwelijke eigenschappen; I: Naar
binnen gekeerd; S : Spanning; E: Korte
rhythmische golf.
H et hands chri ft: voegt zich gemakkelijker naar een regel, daarom meer regelmatig dan FASE, maar ook wordt deze
regelmaat soms als masker gebruikt. Jambische rhythmiek der bewegingen; korte stooten, maar soepeler gebonden dan bij FASE;
daarom verbondenheid der halen. De neerhalen schuin. Neiging tot „eng" of „nauw"
schrift. Neiging tot slotarcaden, in 't algemeen tot arcaden. Dikwijls ook schijn-guirlanden, vooral in dezen vorm, dat op-. en
neerhalen zich dicht tegen elkander vleien.
Het schrift dikwijls licht aarzelend, ingehouden; veel naar links loopende halen; zeer
smalle lussen. Maar vele verborgen spanningen. Gebruikt het liefst slappe pennen, bij
gebruik van een pen met scherpe punt is het
schrift niet typeerend. Het handschrift is
nooit krachtig, dikwijls Leer.
Lichaamsbou w: middelmatig groot,
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weinig gespierde armen; menigmaal ontstaan
verzwakkende ziekten. Zeer dikwijls hoekvormig lichaamsprofiel.
Houding: dikwijls onvrij of opzettelijk
vrij ; hoofd gaarne ietwat voorover.
Gelaatsuitdrukking: rustig en ernstig; menigmaal schuw, in ieder geval niet
zelfverzekerd; gemaskeerd uit verlegenheid.
Ademhalin g: aan de oppervlakte, licht
j ambis ch.
S t e m: helder, maar langzamer en weeker
dan FASE; dikwijls eenigszins zangerig.
B e w e g i n g e n: levendig, maar langzamer
en soepeler dan FASE; aarzelend; zoodra
de opzet ze vrij maakt, hebben zij overeenkomst met die van FASE.
G a n g: nu eens levendig dan aarzelend;
moet zelfverzekerdheid worden getoond, dan
gelijkt de gang op dien van FASE of is
gemaskeerd langzaam.
G e v o e 1: tegelijkertijd koel en feeder, onverschillig en fijngevoelig. Meer een zich
gevende dan een in bezitnemende liefde; laat
zich veroveren; schroom tegenover het andere
geslacht; laat zich gemakkelijk afwijzen; onbeantwoorde liefde verandert in droefheid.
Platonische liefde. Erotische band met afge80
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storvenen. Geen nadruk op het sexueele leven.
Zich verplaatsen in anderen: geen
warm meeleven met het hart, maar een zeer
fijn aanvoelen van dingen en menschen door
mee to trillen met het innerlijk rhythme en
door een, op een zich innig verdiepen berustende reconstructie. Op dezelfde wijze wordt
aan de dingen zin toegekend (Rilke's „Neue
Gedichte").
D e n k w ij z e: tegenover de zinnewereld
een dwalende aandacht, die zich niet hecht
aan bizonderheden; het geheugen voor de
bizonderheden der buitenwereld is onregelmatig en onbetrouwbaar. Maar wel ontvankelijk voor de innerlijke klanken van vormen
en dingen. Contemplatief; zoekt naar samenhang en oorzaak; naar zin en diepste zin;
theorie; deductie; philosophie; arbeid aan
logische en mathematische detail-problemen.
Hortende en stootende gedachtengang. Verrassende wisseling van thema's, maar minder
bruusk dan bij FASE.
S t r eve n: wil naar buiten niet veel; wil
innerlijke opbouw, wil diepte en nieuwe dimensie. Grijpt slechts noodgedwongen of als
omweg in de buitenwereld in. Weinig belangstelling voor tastbare resultaten.
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Handelen: besluiteloos ; weifelend, nadenkend ; gaarne spelenderwijze beginnen en
zich dan laten meesleepen. Verandert gemakkelijk van oogmerk, zonder daardoor getroffen te worden. Arbeid tot een goed einde
brengen, valt moeilijk, indien geen dwang van
buiten; ook dan veelal het voornemen om
door te zetten. Werkt met onregelmatige
schokken; een sterk toestroomen van productiviteit na de stuwingen daarvan.
A l s misdadiger: weifelend, gemakkelijk te beinvloeden gelegenheidsmisdadiger.
Psychische bewegingen: alles in jambisch rhythme, maar de spanningen zijn minder scherp en duren een weinig langer dan bij
FASE. Levendig innerlijk tempo, maar ingehouden, en daarom zich naar buiten meer
rustiger en afgemeten voordoende. Geen
drang tot handelen. De reacties zijn dikwijls
niet in overeenstemming met de hen veroorzakende prikkels : geremd, lam, stug.
Psychische gesteldheid: naar binnen gekeerd. Altijd wordt op den tijd een sterkere nadruk gelegd dan op de ruimte, op de innerlijke klanken dan op de klanken die van buiten komen, op het dynamische dan op het statische, op het gespannen zijn dan op de rust.
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Psychische houding:aarzelend, schuw,
licht verlegen, gemakkelijk onder den indruk
komend, bescheiden, plooibaar, verdraagzaam, niet krijgshaftig; neigend tot pessimisme, droomerig, piekerend, traag, licht geraakt.
Houding tegenover de buitenwer eld: dikwijls onsociabel, in ieder geval zeer
kieskeurig; opent zijn hart voor weinigen,
maar dan zeer intensief. Veel eenzaanheid.
Trekt zich soms terug uit de wereld. Ontvlucht de daad. In gezelschap dikwijls zwijgzaam; in intiemen kring veel pratend. Kan
beter met vrouwen dan met manners omgaan.
Ontwijkend uit verlangen naar vrede, aanpassing door mimicry om te ontwijken; beminnelijke manieren om dezelfde reden. Liefde
tot de natuur om de menschen te ontvluchten, of voor intieme landschappen als spiegel der ziel. Overweegt rustig de afwijkende
meening van anderen; is een goed toehoorder.
Geslotenheid is bier met het wezen in overeenstemming.
Houding tegenover zich zelf: daar
er geen behoefte is, zich tegenover anderen
uit te spreken, veel met zich zelf bezig, houdt
menigmaal dagboek. Maskeert zich alleen
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voor anderen, niet voor zich zelf. Licht een
minderwaardigheidsgevoel.
Houding tegenover de bovenzinlij k e wereld: altijd speelt de dood een rol.
Behoefte aan een bovenzinlijke realiteit die
qualitatief verschillend is van de wereld der
zinnen en in een andere dimensie: als zingevende achtergrond van het aardsche leven.
Mystiek. Verbinding met het wezen Gods:
vonkje; niet met de periferie Gods: astrologie
valt hier buiten het kader. De eeuwigheid is
tijdlooze diepte. Vroomheid uit zich in een
sterke behoefte tot aanbidding.
Begaafdheid: lyriek in fijn bewerkte
vormen, philosophie als kunst, arbeid aan
logische en mathematische detailproblemen,
theorie van de kunst; niet zeer geschikt om
in het openbaar op to treden. Drukt zich
beter uit met de pen dan in 't openbaar met
het woord tegenover de menigte. Verandert
gaarne het eerste ontwerp.
Kunst: een kunst, waarin de innerlijke
klanken gelden. Lyriek in fijn bewerkte vormen ; de terzine, die een sterk innerlijk karakter heeft en waarvan op de tweede rijm door
herhaling de klemtoon wordt gelegd, zoodat
zij precies overeenkomt met het jambische
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rhythme van dit type. Gotiek. Overal overheerscht de dynamische vorm en eigenlijk
nooit de organische. De aarde ontvluchtende
loodlijn. De blauwe bloem der Romantiek.
„Hymnen an die Nacht" en „Totenlied" van
Novalis; Holderlin. Het dynamische blijkt
in de lyriek meestal daaruit, dat de volzinnen den vorm van verzen en strofen doorbreken.
Als voorbeeld van FASE en FISE plaatsen wij tegenover elkander Nietzsche en
Rilke; zij zijn, omdat zij hetzelfde „niveau"
hebben, goed met elkaar to vergelijken. Wij
moeten echter in het oog houden, dat Nietzsche's schrift aanvankelijk sterk met I is
vermengd: FiASE; dit verandert daarna,
A wordt zuiverder; in zijn latere leven is het
handschrift met M vermengd: FmASE: het
handschrift is monumentaler geworden, de
„Willen zur Macht" wordt zichtbaar.
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NI: Mannelijke eigenschappen; A: Naar
buiten gekeerd; S: Spanning; E: Korte
rhythmische golf.
H ands chrif t: massief, zwaar; hoekig,
veel rechtlijnigs (runen, spijkerschrift) of
mechanistisch gebogen lijnen; de rhythmische
cellen jambisch, met zwaar crescendo; de
ophalen dikwijls sterk naar rechts gericht;
de neerhalen slaan gaarne zwaar recht omlaag of een weinig naar rechts: alsof iemand
op de tafel slaat. Sterke tegenstellingen; nadruk op het einde; dikwijls „onverbonden",
maar de afscheidingen komen voor na het
zware accent der rhythmische cellen. Het
verschil in lengte tuschen de kleine en de
lange letters is over 't algemeen niet belangrijk, omdat breede bewegingen ontbreken.
Li c ha a m sb ouw: groot, krachtig, breede schouders, smalle heupen.
H o u d i n g: flinke rechte houding, hoofd
gebiedend opgeheven; blik scherp gespannen
op de verte gericht.
Gelaatsuitdrukking: ernstig, on86
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doordringbaar, zelfbewust, heerschzuchtig.
A demhalin g: aan de oppervlakte, gespannen jambisch.
S t em: helder, hard, nadrukkelijk, de accenten dringen zoo dicht mogelijk naar het
einde van de taalrhythmen; kommandotoon,
gebiedend doordringend.
B ewe ging en: energiek, hoekig, en eenigszins stootend.
Gang: gespannen, geprononceerde energie.
G e v o e 1: koud, neiging tot hardvochtigheid, wreedheid, cynisme; in de liefde valt
de nadruk op het zingenot. Sadisme uit
wreedheid.
D e nkwij z e: waakzaam (Indianen), scherpe blik voor bizonderheden, een goed geheugen voor bizonderheden, mechanistische helderheid; formuleert in weinig woorden; veel
begrip voor techniek en zin voor het rationeele; neiging tot dogmatische verstarring.
S t r e v e n: verlangen naar macht, wil veroveren, onderwerpen, heerschen; lust tot
avonturen; sterke waardeering van de daad;
behoefte om zich op to werken; wil overtroeyen, en wel in 't mechanisch-kwantitatieve.
Verlangen naar uiterlijke praal. Snel besloten.
H and el e n: in krachtigen aanval recht
87

HET MASE-TYPE

op het doel af, brutaal, niets ontziend.
A l s m i s d a d i g e r: plotselinge daad van
geweld, overval, roof, moord, lustmoord.
Psychische bewegelijkheid: motorisch type, onrustig gespannen, drang tot
daden; snel tempo; bruuske sprongen van
gedachten en gevoelens; de readies zijn niet
in overeenstemming met de hen veroorzakende prikkels. Sterke remmende krachten; van
tijd tot tijd plotselinge ontladingen, vooral
van toorn. Cholericus.
Psychische houding: tegenwoordigheid van geest; durf, vermetelheid, doodsverachting; krachtig zelfbewustzijn. Heeft behoefte aan sterke dissonanten; tart steeds
weer het noodlot in oorlog, reizen en andere
ondernemingen. Houdt Oa van idyllen.
Houding tegenover de buitenwer e 1 d: energiek, streng, gewelddadig, niets
ontziend, wil altijd gelijk hebben, heerschzuclatig, duldt vreemde meening noch tegenspraak, hoonend, scherpe grove geestigheden;
geeft zich niet gaarne bloot, wenscht distantie. Scherpe scheiding tusschen heeren- en
slavenkaste.
De bovenzinlijke wereld: de nadruk ligt op het aardsche; het bovenzinlijke
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is niet immanent, doch duidelijk van het aardsche gescheiden, maar haalt zich zijn hoedanigheden uit dit laatste. De goden zijn wreed,
willen gaarne menschenoffers. Starre dogma's.
Priesterheerschappij. Astrologie, mummie.
Kunst : mechanistisch-monumentaal, zwaar
massief, als een blok op de aarde drukkend
(de kunst van de Egyptenaren is in het oude
rijk zuiver MASE; vertoont in de middenperiode een inslag van I: MiASE; in het
nieuwe rijk volgt dan een zwenking naar F :
FASE, een kunst van verfijnde Parijsche
elegance; bovendien bij Amenophis IV weer
een I-inslag: FASE). De pyramyden van de
Egyptenaren, van de Azteken in Mexico, de
hunnebedden in het Noorden; de vroeg-archaische kunst van de Grieken; de Edda.
Transcendente zakelijkheid. Felle kleuren,
bruuske overgangen; sterke tegenstellingen
in vormen en kleuren; voorliefde voor het
rechtlijnige of voor mechanistische gebogen
lijnen. De totaal-indruk is die van harde
zware gespannenheid.
Begaafdheid: koel berekenend veldheer
of zakenman, uitblinkend technicus; suffragetten; koene zeevaarders; veroveraars; ontdekkingsreizigers.
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M: Mannelijke eigenschappen; A: Naar
buiten gekeerd; S: Spanning; U: Lange
rhy€hmische golf.
Handschrift: verbonden; omvangrijk,
breed-uit; groot verschil in lengte tusschen
letters met en zonder onder- of bovenlussen;
ruim; rechtlijnig met lichte rondingen; geen
scherpe uitsteeksels langzaam; regelmatige
druk; jambisch rhythme, maar de spanningen
zijn minder zichtbaar en niet zoo straf als bij
MASE. Geleidelijk schrift.
Lichaamsbouw: groot, zwaargebouwd,
krachtig, maar alles in de lengte uitgerekt
(en daardoor zeer verschillend van MALU).
Gezicht meer lang dan breed. Lange armen
en beenen. Groote handen die veel omvatten
kunnen, groote voeten (waar hij loopt, groeit
geen gras meer). Rechte rug, breede borst,
groote neus; groote wijdgeopende oogen. In
den ouderdom dikwijls neiging tot gezetheid.
H o u d i n g: rechtop, zonder merkbare
90

HET MASU-TYPE

poging daartoe ; bij het loopen en staan licht
voorovergebogen; het voorhoofd naar voren
en de kin terugwijkend.
Gelaatsuitdrukking: weinig expressief, en Loch onvrijwillig veel verradend. Geen
snelle wisseling der mimiek. Dezelfde trek
heeft steeds de overhand.
Ad emhalin g: aan de oppervlakte, licht
jambisch.
S t e m: helder, maar weeker dan MASE:
dikwijls daverend (een goede, de ruimte vullende kanselstem), of krakend (zooals dit by.
dikwijls voorkomt bij Noord-Friesche boeren
van dit type). De spraak niet geaccentueerd,
doch vlak.
B e w e g i n g e n: zelfverzekerd, behaaglijk
langzaam, ver uithalend en in een vlakke
boog, wijd zwaaiend, handpalmen gaarne
naar elkaar toegekeerd. De armen bewegen
zich gaarne in de vlakken der loodrechte
handpalmen.
G a n g: rustig, slepend, groote passen, dikwijls wijdbeens.
K 1 e e d i n g: tot in onderdeelen verzorgd,
solide, zware stoffen: wol, leer; met groote
patronen.
W o n i n g: zoo mogelijk groote kamers,
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zware meubels, clubfauteuils, zware tapijten,
groote auto, veel personeel.
Zi ekt e: in de goede jaren taai, krachtig
weerstandsvermogen; later dikwijls rheumatisch, moeilijke ademhaling, zwaarmoedig;
moeilijk sterfbed.
G e v o e 1: gelijkmatig koel-mild. Schroom
voor gevoelsuitingen. Wreed uit onverschilligheid, traagheid of gedachteloosheid. Afkeer van elke overdrijving; in de liefde volhardend veroveren; trouw uit een zekere
logheid en uit gehechtheid aan gewoonten,
daarom vereenigbaar met verhoudingen tot
andere vrouwen, die minder in zijn leven beteekenen.
Zich verplaatsen in anderen: moeilijk in staat zich in anderen in to denken;
heeft dit niet noodig; de menschen moeten
zich naar hem richten.
Denkw ij z e: goed waarnemer en goed
geheugen ten opzichte van bijzonderheden
uit het praktische leven. Veel zin voor de
werkelijkheid. Duidelijke, maar uitvoerige
wijze van uitdrukken. Langzame, gelijkmatige gedachtengang; rustig berekenen; systematisch overwegen. Traag van begrip, taai
onthouden. Zakelijk, grondig, nuchter; stand92
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vastig. Ordelievend, maar niet pietluttig. Geen
gepieker.
Streven: verlangen naar macht ; wil aanzien en bezit; wil dingen, die iets opleveren
en bovendien oer-solide zijn. Wil uiterlijke
zelfstandigheid. Stelt zich zelf ver verwijderde doeleinden. Neemt geen overijlde besluiten; gaat volhardend stap voor stap naar het
verre doel. Vreest geen omwegen; hij kan
ook afwachten; tenslotte zet hij zijn zin onverbiddelijk door. Afkeer van verandering
van doel.
H a n d e 1 e n: rustig precies, omslachtig
breedopgezet, altijd weloverdacht bestendig
en zakelijk grondig.
A l s misdadiger: lang voorbereide gewelddaad; weloverlegde inbraak.
Psychische beweging:allesgeschiedt
in langgerekte, vlakke, jambische rhythmen;
onmerkbare overgangen van het eene naar
het andere; al het innerlijk gebeuren heeft
geleidelijk plaats. De reaches zijn dikwijls
niet in overeenstemming met de kracht van
de prikkels; beheerschte geslotenheid wisselt
of met heftige uitbarstingen. Kleine op zich
zelf staande prikkelingen raken hem hoegenaamd niet; wanneer hij erg of voortdurend
93

HET MASU-TYPE

geprikkeld wordt, geraakt hij in hevige woede
en kan gewelddadig worden. Aan de readies
heeft dik-vvijls slechts een gedeelte van zijn
persoonlijkheid deel, desniettegenstaande kunnen de readies Loch met voile kracht tot
uiting komen.
Psychische houding: taai conservatief; gematigd optimist. Behoefte aan klaarheid. Veracht wanorde. Veracht alle zwakheid. Afkeer van snelle wisseling. De zaak
komt in de eerste plaats, de vorm in de tweede
en alleen als symbool. Niet elk oogenblik gereed tot handelen („altijd bezonnenl bezonnen 1" ). Gelijkmatigheid ; bestendigheid ; afgepastheid. Tegenover het nieuwe een afwachtende houding; nieuwe kunst wordt eerst dan
geaccepteerd, wanneer zij elders erkend is,
maar dan ook energiek bevorderd.
Houding tegenover de buitenwer e 1 d : wil onvoorwaardelijk heerschen; daarom echter nog niet heerschzuchtig, want hij
i s de meester. In gezelschap scherts in plaats
van vreugde. Tegenover vreemden gesloten,
voorloopig koel afwijzend of afwachtend.
Hij kan en wil zich niet gaarne aanpassen.
Familieverhouding: voor de MASU94
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man is de ondergeschiktheid der gezinsleden
vanzelfsprekend. Weinig bevelen : eenmaal
zeggen is voor altijd voldoende. Bij tegenspraak kan hij grof worden. Het gebeurt dikwijls, dat hij bij wijze van aanvulling een
kleine teere vrouw kiest.
Houding tegenover zich zelf: het
lichaam is veeleischend, heeft veel goede
voeding en verzorging noodig. Strenge scheiding tusschen onder- en bovenbewustzijn.
Heeft steeds een goed geweten.
Houding tegenover het bovenzinn elij k e: hij heeft een soliden, deftigen God
noodig, die als 't ware een zelfde functie bekleedt als de aardsche politie: hij beschermt
het bezit en de goede zeden.
G a v e n en b e r o e p: veldheer, taai vasthoudend aan ver vooruit beraamde plannen;
volhardend reaal-politicus met ruimen blik;
groote ondernemer op landbouwkundig-, handels- en industriegebied. Schoolopziener, plattelandsgeestelijke, missionaris.
K u n s t: rechte lijnen met zachte overgangen ; geen oneffenheden; breed-opgezet; moeilijk representatief; eentonig. Scherpe hoeken
worden vermeden, maar ook cirkelvormen.
Lange vlakke kurven. De melodieen zijn vlak95
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gebogen. Maakt als geheel een evenwichtigen
indruk.
Dit zijn dus als proef 4 van de 16 typen.
Wie op dezelfde wijze de geheele reeks van
deze typen voor zich zelf naschetst, zal in
hun voornaamste verschillen gemakkelijk thuis
raken, voelt elk der typen als een natuurlijk
„gewas" ; en hij krijgt tevens weldra oog voor
de vermenging der typen, zooals rozenkweekers een bepaalden kijk hebben op de kruisingen der verschillende soorten.
Er moet wellicht nog worden opgemerkt,
dat de gegevens over lichaamsbouw en houding alleen voor onvermengde typen gelden.
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EN HET GRAPHOLOGISCHE
VOCABULAIRE?
Bij de oude graphologische methoden schijnen de letters als het ware vrij in de ruimte
te zweven : ieder op zich zelf, en geneigd
elke willekeurige verbinding aan te gaan.
leder echter die alleen maar onze beschrijving van de 4 typen nauwkeurig heeft gevolgd, zal erkennen dat nu een belangrijk deel
van het vocabulaire verwerkt is : te hulp geroepen als typologische kenmerken. En hieruit volgt voor de graphologie een verstrekkende conclusie. Wij moeten toegeven, dat
een groot deel van de beweging- en beeldsymbolische schriftkenmerken niet maar vrij
in de ruimte zweeft, doch optreedt in biologisch gebonden groepen. Wij leggen den nadruk op „biologisch gebonden". Want het zijn
geenszins abstracte, mechanistische samenvoegingen, zooals men weleens verondersteld
heeft, b.v. zoo, dat de schrijfhelling noodzakelijk samen zou gaan met nauwte en
hoekigheid; het is een biologisch gebonden
zijn van het geheel: het geeft daardoor, zooals
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al het biologische, een grootere speelruimte
dan het mechanisch aan elkaar gekramd zijn
en treedt aan den anderen kant met een
innerlijke noodzakelijkheid op, zoo krachtig,
dat zij kan worden nagevoeld en meegeleefd.
Aan deze eerste zeer gewichtige conclusie
paart zich een tweede van niet minder belang, namelijk dat als de uiterlijke kenmerken
der schriftbewegingen een abstracte gelijkheid vertoonen, dat nimmer een waarborg
is voor hun gelijkheid in biologisch opzicht.
Nemen we b.v. de schrighelling. Schijnbaar
nauwkeurige graphologen meten den stand
van de neerhalen met een gradenboog en
noteeren precies de schommelingen in den
stand: 90° zijn voor hen 90'; maar dat klopt
in biologisch opzicht niet. wanneer MASE
de neerhalen als 't ware neerhamert als
slagen op de tafel, dan is dit een gebaar van
geheel anderen aard, dan wanneer een Hamburgsche FASU-dame uit koele gereserveerdheid rechtop schrijft, zooals zij uit dezelfde
gereserveerdheid haar lichaam rechtop houdt.
De hoek is wel dezelfde, maar het op de tafel
slaan en het koele gereserveerde gebaar zijn
in biologisch opzicht bijna tegenstellingen.
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Een ander voorbeeld : de schuine stand der
neerhalen bij een I-type en dezelfde schuinte
bij een vlot ASU-koopman, kunnen wel hetzelfde aantal graden groot zijn, maar zijn
Loch in biologisch opzicht tegenovergestelde
bewegingen. Bij het I-type is de schuinte
van de neerhaal een echt naar links loopend
kenmerk, een nadrukkelijk zich terug trekken in het rijk van I (het innerlijke); bij den
ASU-koopman beteekent echter dezelfde
schuinte van de neerhalen, dat hij de richting
van de „uitwijkende" ophaal zooveel mogelijk wil behouden, opdat voor de volgende
ophaal geen algeheele verandering van richting noodig is : de schuinte maakt hier dus
een gemakkelijk naar rechts loopend schrift
mogelijk. Of nemen we aan, dat nauwkeurige
metingen hebben uitgewezen, dat iemand van
het FASE-type dezelfde snelheidsgraad gebruikt als een van het type MALU : dan
zou dit gelijke cijfer van biologisch standpunt
beschouwd een geheel verschillende beteekenis hebben. Of wij vinden bij een MALUtype dezelfde mate van onverbondenheid als
bij een FASE-type: bij FASE zijn de rustpunten na de klemtoon, dus aan het einde
der rhythmische cel, in overeenstemming met
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het type en wijzen op de korte-golf-spanning
van het rhythmische gebeuren; maar even
sterke onderbrekingen zijn bij MALU niet
met het type in overeenstemming en wijzen
op psychische storingen. Of: de echte guirlande, die met den nadruk op den neerhaal
begint en rhythmisch eindigt in den ophaal,
kan een uiterlijke gelijkenis vertoonen met de
schijnguirlande, die rhythmisch aan den voet
van den neerhaal eindigt: in het vocabulaire
is guirlande gelijk aan guirlande — maar als
levende bewegingen komen ze uit gescheiden
werelden.
Een derde conclusie: niet alleen kunnen
gelijknamige bewegingssymbolen typologisch
een verschillende beteekenis hebben, dus op
verschillende wijze to verklaren zijn, al naar
het type waarbij zij voorkomen, maar de
verschillen komen ook voor bij de gelijknamige beteekenis van het symbool, al naar
het type, waarbij zij behooren. Wanneer wij
b.v. uit bepaalde schriftkenmerken tot sensibiliteit besluiten, beteekent dit bij de verschillende typen iets anders. Wij zullen bier
als voorbeeld de sensibiliteit van het type
FISE beschrijven:
Het eigenaardige is, dat bier de ver100
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hoogde fijngevoeligheid niet samen gaat met
verhoogde prikkelbaarheid. Als door een
fijngeslepen spiegel worden de indrukken
opgevangen, maar ook koel als door een
spiegel. De oorzaak daarvan is tweeledig.
Ten eerste, dat de gevoelsschaal als 't
ware verschoven schijnt :verlengd aan den
kant van de hypergevoeligheid, de andere
kant overeenkomstig verkort. Dit beteekent
dat sterke prikkels afglijden, zooals wanneer een seismograaf bij sterke trillingen,
die Naar onklaar zouden kunnen makers,
automatisch uitgeschakeld wordt. Daarom
zal de overgevoelige FISE minder fijnbesnaarden menschen dikwijls ongevoelig toeschijnen. De andere oorzaak is, dat voor
het overblijvende deel der schaal de beschouwende houding overweegt; hetgeen
ongetwijfeld op een verdringende houding
wijst.
De bijzondere teerheid van zijn gevoelens schept hem een eigen wereld. Zijn
innerlijke ervaringen loopen niet parallel
met die van andere menschen. Alles is
a 1 s verschoven; en zoo kan de uiting van
zijn ervaringen, zijn uitingswijze, geen onmiddellijke zijn: hij moet zijn ervaringen
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in een niet bij hem passende taal vertalen,
om zich begrijpelijk te waken. Dat geschiedt meestal onbewust. Hij moet de
grootte van zijn fijne gewaarwordingen
verminderen, want zijn wereld is immers
microscopisch; en aan den anderen karat
moet hij gevoelens uiten, waar hij nets
voelt, omdat men hem anders voor onverschillig zou houden. Vindt hij echter als
dichter de woorden voor zijn microscopische gevoelswereld, dan zullen er maar
weinigen zijn, die hem onmiddellijk begrijpen; later echter, wanneer hij bekend
is, zullen „de anderen" de vertaling verrichten : door er wat of te doen en zich
zelf voor te houden, dat dichters altijd
over riven.
Voor de sensibele FISE-vrouw bestaat
het gevaar van een innerlijke bevriezing,
en wel in het bijzonder bij de „onbegrepen
vrouw" of „de nog niet gewekte". Zij
beleeft haar erotisch ontwaken eerst dan,
wanneer zij den gelijkgestemden klank van
een schuchterder liefde ontwaart.
Voor den gevoeligen FISE-man bestaat,
wanneer op de een of andere wijze zijn
werkkracht stokt, het gevaar van de
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angst-neurose: de ziekte der philosophen.
Waar echter sensibelen van dit type
bij elkaar zijn, krijgt hun samenzijn een
bijzondere bekoring, doordat de geringste
aanduiding reeds voldoende is om elkaar
to verstaan.
Van zoodanigen aard is de sensibiliteit
bij FISE; en niet alleen MALU, het verst
van hem verwijderde type, maar ook de dicht
bij hem staande typen FASE en FILE bezitten in hun fijngevoeligheid wezenlijk andere trekken.
leder mensch is iets eenigs, iets op zich
zelfs en niet-herhaalbaars; nooit wordt met
de aanduiding van het type de geheele persoonlijkheid omvat. Zoo zullen ook in het
handschrift, niettegenstaande zeer vele kenmerken voor de typenaanduiding gebruikt
werden, genoeg andere overblijven, die op de
bijzondere psychische trekken wijzen, waardoor iemand van zijn type afwijkt, ten opzichte van deze rest van het vocabulaire staan
wij nu nog voor het door Klages ontdekte
probleem van de tweevoudige verklaring van
ieder symbool: dat het uit een kracht Of uit
een zwakheid kan voortkomen. Wij zeiden
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reeds: deze vatbaarheid voor tweevoudige
verklaring wordt niet reeds overwonnen door
zijn algemeene opmerkingen over het niveaubegrip, veeleer hebben wij noodig de in figuur gebrachte verdeeling van krachtpunten
en zwaktepunten. En hier formuleeren wij
nu als vierde gewichtige gevolgtrekking de
stelling: in de voorstellingen der typen zijn
deze hulpfiguren gegeven. Want hebben wij
een persoonlijkheid typologisch kunnen bepalen, dan weten wij daardoor tenminste als
zeer waarschijnlijk, dat wij bij hem op die en
die punten kracht, op gene punten zwakheden
hebben to verwachten.
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Wij hebben het grond- en bouwplan van
de nieuwe graphologie en eenige proeven van
den opbouw getoond. Wij meenen daarmede
zooveel gegeven te hebben dat ieder die in
graphologisch opzicht begaafd is en er de
noodige belangstelling voor heeft, met ons
meegaan en zelf verder werken kan. Men
zal ons misschien verwijten, dat ooze methode veel gecompliceerder is dan die van.
vroeger. En dat is waar ; maar door die mechanistische eenvoudigheid werd de psychische
problemen geweld aangedaan. Klages' niveauleer beteekende reeds een grootere ingewikkeldheid; doch zij reikte nog niet ver genoeg,
want het biologische is meervoudiger dan
zijn verdubbeling. Juist die vroegere onaangepaste vereenvoudiging belette de graphologie om werkelijk wetenschap te worden.
Want er waren wel zeer waardevolle handschriftverklaringen, doch die had men niet
zoozeer te danken aan het mechanistische vocabulaire, als wel aan de levendige intultie
van den beoordeelaar: zonder de correcties
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van zulk een intuitie hadden er foutieve verklaringen moeten ontstaan. Wij hopen met
onze nieuwe methode veel van datgene, waarmee vroeger de intultie overbelast werd,
nader to brengen tot het wetenschappelijk
onderzoek. En ten slotte vergen wij van den
grapholoog Loch geen ingewikkelder arbeid
dan wat iedere botanikus, ja zelfs iedere eenvoudige tuinman bij zijn werk als vanzelfsprekend op zich neemt.
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Wie onze uiteenzettingen met belangstelling heeft gevolgd en de diagnostische kenteekenen van de tegenstellingen S-L, E-U,
A-I en M-F voldoende heeft begrepen, raden
wij aan de volgende proef te nemen. Hij doorbladere een uitvoerige handschriftverzameling, bijv. de „Autographes" van GeigyHagenbach, om te zien of hij daarin ook
handschriften vindt, eenvoudig genoeg, dat
wil zeggen zoo onvermengd, dat hij op het
eerste gezicht het type vaststellen kan. Hij
zal, misschien tot zijn eigen verbazing, merken dat dat mogelijk is. Dan schrijve hij de
namen op en rangschikt ze naar hun type.
(Eerst verder lezen, wanneer de proef ten
einde is.) Hij zal voldoende handschriften
typologisch bepaald hebben om een volledige
lijst van typen te verkrijgen. In enkele gevallen zal hij zelfs den varieerenden inslag
hebben kunnen vaststellen. En hij komt tot
het resultaat, dat de graphologische ordening
van de handschriften tegelijkertijd een karaktereologische ordening van de schrijvers be107
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teekent : handschriften, die volgens de graphologische aanwijzingen onder denzelfden typenaam vallen, zijn voortgebracht door menschen, die boven alle individueele verbizonderingen van niveau, beroep, tijd, milieu enz.
uit, op de een of andere manier een psychischgeestelijke verwantschap vertoonen. Het resultaat bevestigt de juistheid van het uitgangspunt. Een op deze manier gevonden
lijst van typen, waarbij ongetwijfeld de ontoereikendheid van het schaarsche schriftmateriaal een groote mate van onzekerheid
veroorzaakt, zou ongeveer aldus luiden : (de
tusschen haakjes geplaatste getallen vervvijzen
naar de bladzijden van Geigy-Hagenbach's
werk 1) ).
Mase: de Ruyter (73), Bayard (48), Desmoulins (89), Cesare Borgia (74), C o 1 u mb u s (112), Sven Hedin (137), Luther
(met L, 101), Ignatius v. Loyola (met I,
1 ) De namen van hen, van wie wij het handschrift achter in deze Nederlandsche uitgave
hebben opgenomen, hebben wij gespatieerd laten
zetten, — de namen, waar geen cijfer achter staat
vermeld, komen niet in de verzameling van G.-H.
voor. Vert.
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46), Paus Alexander VI (41), Mussolini (met L, 98), Galvani (124), Ampere (128), J. S. Bach (met L, 243),
Pollajuolo (231), de schilderes Reylander,
Conrad Veidt (met I), Hodler (met U,
228), Madame de Stael (148), Shakespeare
(189), Elisabeth (27).
M. a s u: August de Sterke (34), Knut Hamsun (met E), Josef Ponten (met L), Stauffer-Bern (met L, 228), C i r c u s d i r e kteur Karl Krone, A. Defresne,
Charlotte Kohler.
F as e: Nietzs c h e (188), Einstein (met I,
137), een goudmakende monnik uit het jaar
1605, Tintoretto (233), Poussin (211),
Grillparzer (179), Hebbel (met M, 184),
Verdi (met L, 264), Offenbach (267),
Fischart (157), Goebbels, Romain R o 1land, Erasmus (met L), De Basel
(met M en L).
F a s u: Konigin Luise (18).
Mise: Lenin (met A, 35), Calvijn (met A,
108), Robespierre (met A, 88), Tolstoj
(207), Max Liebermann (met A, 225),
Momme Nissen (met U), Paula Modersohn (met U), Fritz Hoger (met L).
M. i s -a: J. G. Fichte (met A, 172), Rudolf
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Carnap (met E), Schiller (met A, 169),
Schliemann (met F, 134), K. Kollwitz
(met L).
F i s e: Rilk e, Bergner (met A), Stiffer
(183), Novalis (met L, 174), She
(met L, 196), Heinrich Vogeler (met L),
Heinrich Rickert (met U).
Fisu: Herder (163), Hamann (161), David
Hume (122), Kant (160), Burger (164).
Male: Falstaff (met S, 47), Emil tannings
(met S).
Malu: Blucher (met S, 66), Hindenburg
(met S, 69).
Fale: Raffael (met S, 233), Haydn (247),
Mozart (met S, 249), Goethe's moeder
(165), Franz Roh (met S).
Falu: Ludwig Richter (met S, 123), Wilhelm Dorpfeld (met S), Hans Thoma (met
S).
Mile: Caruso (met S, 277).
M ilu : Geibel (met S, 184).
File: Schubert (met S, 257).
Filu: Bruckner (met S, 268), Morike (met
S, 182).
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STEFAN ZWEIG -- DE GENEZING
DOOR DEN GEEST. SIGMUND
FREUD.
Er bestaat misschien geen beter en zeker geen
boeiender en schitterender geschreven verhandeling over Freud's beteekenis voor de hedendaagsche cultuur, en tevens zoo uitmuntend door een
objectieven kijk. Kenners van de psycho-analyse,
evenals persoonlijke vrienden van Freud, roemen
de juistheid van Zweig's meesterlijke essay.

Dr. P. BIERENS DE HAAN .— MISDADIGE KINDEREN. Een psychologisch-paedagogische studie.
„Men zou dit boekje ook kunnen noemen :
Moeilijk Opvoedbare Kinderen; en daar deze
in alle gezinnen en scholen voorkomen, zag ik
dit zoo wijze en liefdevolle werk gaarne in
handen van vele ouders en onderwijzers."

Dr. FRANK MATZKE— DE JEUGD
GETUIGT: ZO ZIJN WU! Met een
voorwoord van Prof. Van Rhijn.
Ben boek voor hedendaagse ouders en voor
alien, die op de een of andere wijze met de
jeugd te waken hebben.
Mr. H. GILTAY — SOCIAAL-CULTUREELE VERNIEUWING EN
PSYCH OANALYSE.
Dit werkje is een poging, om, evenals bij den
enkeling, ook van het collectieve Leven de onbewuste, instinctieve drijfveeren bloot te leggen,
die onder het bewuste cultuurleven, gemaskeerd
achter de geldende beginselen der beschaafde
menschheid, verborgen liggen, en van uit dat
collectieve onderbewustzijn een dikwijls gevaarlijken invloed op de samenleving hebben.
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