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INLEIDING

ALGEMEENE De psychologie der vrouwen vormt een
EN SPECIALE hoofdstuk van een deel der psychologie,
PSYCHOLOGIE dat, naar mijn meening, het best wordt
aangeduid met den naam s p e c i ale
psychologie en zich van de er tegenover staande
algemeene psychologie onderscheidt hierin, dat
de laatste het gemeenschappelijke en overeenkomstige, de eerste daarentegen het bijzonder e en onderscheidende in de verschijnselen van
het menschelijk bewustzijn tot onderwerp heeft. De algemeene
psychologie zoekt wetten, welke zich in het bewustzijnsleven
van elken afzonderlijken mensch doen gelden; zij stelt bijvoorbeeld vast, dat overal twee gelijksoortige prikkels in
een bepaalde, van hun absolute sterkte onafhankelijke sterkteverhouding tot elkaar moeten staan, om nog juist onderscheiden te kunnen worden; dat in alle gevallen, waarin
een voorstelling een andere in het bewustzijn roept, deze beide
of eenige overeenstemming vertoonen, of vroeger te zamen in
het bewustzijn aanwezig zijn geweest, en zoo meer. Nu blijken
echter reeds bij de vaststelling van deze algemeene wetten
individueele verschillen te bestaan ten opzichte van de
quantitatieve verhoudingen: zoo zal de een reeds het verschil tusschen twee lichtprikkels kunnen opmerken, wanneer
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hun sterkten zich verhouden als 1 oo : I o 1, de ander eerst,
als deze verhouding 8o : 81 bedraagt ; zoo zullen bij den eenen
mensch associaties van op elkaar gelijkende, bij den anderen
van in de ervaring tezamen gegeven voorstellingen vaker
voorkomen. In de formuleering der algemeene wetten kunnen
deze individueele verschillen niet worden opgenomen, evenmin als in de formuleering van de wet der zwaartekracht
de verscheidenheid der soortelijke gewichten, of in de formuleering der wet van de breking der lichtstralen die der
brekings-coefficienten een plaats vindt; men bepaalt zich
tot het opnemen in de formules van „constanten," waarvoor
dan in elk bijzonder geval de bijzondere waarden worden
ingevoegd. Maar noch in de natuurwetenschap, noch in de
psychologie zijn daarom de verschillen zonder beteekenis;
integendeel, overal blijkt dat d e z e zelf weer in wet t eI ijke betrekkingen tot elkaar staan, dieniet
zelden voor theorie en practijk even gewichtig zijn. Men
denke slechts aan de betrekkingen tusschen physische en
chemische eigenschappen, die in het periodiek systeem der elementen zijn uitgedrukt, of aan de menigvuldige correlaties *)
tusschen verschillende organen ten opzichte van bouw en
wijze van functioneeren, die door de biologische wetenschappen aan 't licht gebracht zijn. Zulke correlaties zijn ook
op psychisch gebied in grooten getale deels reeds gevonden,
deels nog te vinden; en juist het onderzoek naar deze correlaties is de eigenlijke taak der speciale psychologie.
In de eerste plaats valt nu over de wijze, waarop zich
verschillende menschen in psychisch opzicht van elkaar
onderscheiden kunnen, nog 't een en ander op te merken.
*) Met correlaties worden bedoeld afhankelijkheidsbetrekkingen tusschen
verschillende eigenschappen, tengevolge waarvan het optreden der eene
dat van de andere bevordert of tegenhoudt.
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Ook bier kan de vergelijking met de natuurwetenschappen
worden doorgevoerd althans in zooverre, dat de g e g e v en
verschillen op beide gebieden nooit of bijna
nooit verschillen van hoedanigheid of
van de heerschende wetten, maar steeds
of nagenoeg steeds verschillen van hoeveelheid of hoegrootheid zijn. Zoo min als er stoffen
zijn zonder warmte-capaciteit of zonder geleid-vermogen
voor electriciteit, zoo min zijn er menschen zonder verstand
of zonder gevoel of zonder neigingen van elken aard; tenslotte is alles in alien: verstand ook bij den idioot, zelfzucht
bij den heilige, zedelijkheid bij den misdadiger, — maar in
uiterst verschillende mate, terwijl bovendien wat bij den een
zonder weerstand tot uiting komt, bij den ander teruggedrongen wordt, soms zoo, dat het niet meer aanwezig
schijnt. Zoo zou men zich dus een algemeene, voor alle
menschen zonder uitzondering geldende karakter-formule
kunnen denken, waarin slechts een aantal constanten door
bepaalde waarden behoefden te worden vervangen, om haar
op ieder willekeurig individu toepasselijk te maken, en met
zekerheid van te voren zijn psychische reacties in alle mogelijke omstandigheden te kunnen vaststellen. Natuurlijk zal dit
ideaal nooit verwezenlijkt worden; maar met iedere schrede, die
de speciale psychologie voorwaarts doet, komt zij het nader.
Was het echter anders, dan dit ideaal onderstelt, dan hadden
wij van de speciale pychologie niets te verwachten. Want
slechts voorzoover wij op onze medemenschen gelijken,
kunnen wij hen begrijpen.
De correlaties nu, waarop de speciale psychologie haar
onderzoekingen moet richten, zijn in het algemeen van
tweeerlei aard. In de eerste plaats die tusschen
psychische eigenschappen onderling (als
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bijv. emotionaliteit en phantasie, of zwakke nawerking der
voorstellingen en onbekwaamheid tot abstract denken) ;
deze vormen den grondslag van de leer der temperamenten,
de onderscheiding van verschillende intellectueele typen, de
pogingen tot een classificatie der karakters. In de tweede
plaats echter die tusschen psychische
eigensc happen e en er z ijds en andere, welke
op zich zelf geen psychische beteekenis
h e b b e n, als ouderdom, geslacht, nationaliteit, maatschappelijke positie en dergelijke an de r z ij d s; met deze
correlaties houdt zich bezig de psychologie van het kind,
van den geleerde, den kunstenaar, den misdadiger en ook
dat gedeelte der psychologie, dat in dit boek behandeld wordt:
de psychologie der vrouwen.
DE PSYCHOLOGIE Een paar algemeene opmerkingen
DER VROUWEN
mogen aan de behandeling van dit
onderwerp voorafgaan. Dat in den
laatsten tijd de psychologie der vrouwen meer dan vroeger
in ruimen kring de opmerkzaamheid getrokken heeft, vindt
wel zijn hoofdoorzaak in het feit, dat men haar met zekere practische vragen, als die van de vrouwenstudie, van het vrouwenkiesrecht, van de aanspraken der vrouw op het bekleeden
van openbare ambten in nauw verband gebracht heeft. En
zeker zal men voor de beslissing van deze practische vragen
wel-gegronde inzichten in de psychologie der vrouwen
dringend noodig hebben; want wat de vrouw in het leven to
doen heeft, hangt in de eerste plaats of van wat zij is. Even
zeker echter schijnt het, in de eerste plaats, dat voor de
beslissing van die practische vragen naast het standpunt der
vrouwen-psychologie nog verscheidene andere (economische,
sociologische e. a.) in aanmerking komen; en ten tweede
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dat het de vrouwen-psychologie zelf slechts schaden kan,
indien zij in onmiddelijk verband met die practische vraagstukken behandeld wordt: want overal, waar zich sterke
practische belangen doen gelden, ontkomt de wetenschap
moeilijk aan het gevaar, zich daardoor in de eene of andere
richting van den rechten weg te laten of leiden. Daarom wensch
ik er den nadruk op te leggen, dat in dit boek op geenerlei
wijze stelling zal worden genomen ten opzichte van het
„vrouwenvraagstuk." Wellicht zal men aan mijne uitkomsten argumenten voor de eene of de andere der tegenover elkaar staande meeningen kunnen ontleenen; ik kan
slechts verklaren, dat, bij de geweldige samengesteldheid
van het vraagstuk, deze argumenten mij nagenoeg nergens
sterk genoeg voorkornen, om voor zich alleen tot een beslissing te kunnen leiden. — Voorts moet gewezen worden
op een tweede gevaar, dat op dit gebied het onbevooroordeelde onderzoek bedreigt. Het ligt hierin, dat men
uitgaat van de voor-onderstelling, als zouden de te vinden
verschillen tusschen de beide geslachten noodzakelijk verschillen in waarde zijn. Daarom wordt niet zelden van den
beginne of de vraag gesteld niet naar gelijkheid of verschil,
maar naar gelijkwaardigheid of minderwaardigheid, en
daaruit valt te verklaren, dat menig voorvechtster der vrouwenbeweging, om haar geslacht voor ongunstige oordeelen
te beschermen, niet beter weet te doen, dan daarvoor op
alle eigenaardig mannelijke eigenschappen, met inbegrip van
hardheid en egoisme, aanspraak te maken. Nu moest het
tochduidelijk zijn, dat weliswaar alle waardeverschillen feitelijke verschillen onderstellen, dat echter geenszins omgekeerd
met alle feitelijke verschillen ook waardeverschillen gepaard gaan. De gemiddelde
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Italiaan en de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde
geleerde en de gemiddelde kunstenaar zijn zeker in hooge
mate verschillend: er is echter geen enkele grond om den
een zonder meer een hoogeren rang toe te kennen dan den
ander. Veeleer zal men eenige waardevolle eigenschappen
hier, andere daar sterker ontwikkeld en veelvuldiger aantref fen, en wellicht moeten besluiten, dat beide typen op
zichzelf gelijkwaardig, en voor de harmonie van het geheel
gelijkelijk onontbeerlijk zijn. Evenzoo zou het echter ook
met het onderscheid der geslachten kunnen zijn. En in
het belang van een zuiver zakelijk onderzoek is het van
het hoogste gewicht, deze mogelijkheid van den aanvang of
in 't oog te vatten en steeds in 't oog te houden. Bij ieder
tekort aan de eene of de andere zijde dient men te bedenken,
dat het wellicht een even belangrijk voordeel, bij ieder voordeel, dat het wellicht een even belangrijk tekort onafscheidelijk
met zich brengt: slechts zoo zal het mogelijk zijn, de volkomen
gemoedsrust te handhaven, zonder welke men bij een onderwerp, waarbij het gevoel zoo zeer meespreekt en dat voor
exacte bewijsvoering nog zoo weinig toegankelijk is als dit,
wel niet hopen mag, tot eenigermate betrouwbare uitkomsten
te geraken.
Verder kan het, om voor het voorgenomen onderzoek
het juiste standpunt te vinden, nuttig zijn, ons over g r a a d
en o m v a n g der verschillen, welke dit onderzoek aan 't
licht zou kunnen brengen, althans voorloopig eenigermate
rekenschap te geven. Terwip namelijk eenerzijds soms beweerd is, dat zulke verschillen in 't geheel niet voorkomen
(„les lames n'ont pas de sexe." Mme de Stael), heeft men
anderzijds niet zelden gemeend, deze als polaire tegenstellingen te moeten beschouwen, dus bijv. den man het denken,
der vrouw het voelen voorbehouden, den man spontaneiteit
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en activiteit, der vrouw receptiviteit en passiviteit toegeschreven, bij genen een overheerschen der bewuste, bij deze
een overheersche'n der onbewuste geestes-werkzaamheid
aangenomen enz. Nu moge in de meeste dezer uitspraken
een deel waarheid gelegen zijn, de wijze, waarop deze waarheid
wordt uitgesproken is in hooge mate geschikt, misverstanden
to verwekken, daar zij den schijn doet ontstaan, dat die
tegengestelde eigenschappen normaal slechts b ij d e n
man, respect. de vrouw, voorkomen, of althans
bij ieder individu van het eene geslacht in
sterkere mate dan bij ieder individu van
het a n d e r e g e s l a c h t. Beide onderstellingen zouden
met de ervaring in strijd zijn. Want vooreerst geldt hier als
overal, dat de bestaande verschillen alle verschillen
in g r a ad zijn, en dat dus het onderzoek op alle punten niet
gericht moet worden op de beantwoording der vraag „ja of
neen?" maar der vraag „meer of minder?" En ten tweede
geldt niet minder algemeen, dat de gevonden verschillen alle
statistische verschillen zijn: dat ze dus niet
voor iederen man en iedere vrouw in 't bijzonder, maar slechts
voor den gemiddelden man en de gemiddelde vrouw gelden.
Het is met de psychische verschillen tusschen de geslachten
als met het verschil in lichaamslengte: al beweren wij
met recht, dat de vrouwen lichamelijk kleiner zijn dan de
mannen, dan is daarmee toch geenszins gezegd, dat elke
vrouw kleiner is dan elke man. Veeleer staat de zaak hier
zoo, als in figuur 1 schematisch is voorgesteld.*) In deze
figuur zijn op de horizontale as (van een punt af, dat op deze
as, 2 C. M. links van haar snijpunt met de verticale as gedacht
moet worden) stukken afgezet, die met alle bij mannen
*) Naar H. Treub en C. Winkler, De vrouw en de studie, Haarlem 1898,
blz. 35.
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en vrouwen voorkomende lichaamslengten evenredig zijn;
op het eindpunt van elk dezer stukken is een loodlijn opgericht, die aangeeft hoeveel procent der mannen inderdaad
de overeenkomstige lengte bereiken, en de eindpunten dezer
loodlijnen zijn door een doorgetrokken kromme lijn met
elkaar verbonden; op dezelfde wijze is dan het percentage
der vrouwen, die de verschillende lichaamslengten bereiken,
op de overeenkomstige loodlijnen aangegeven, en de hierbij
verkregen eindpunten zijn door een gestippelde kromme
verbonden. Uit deze figuur blijkt nu onmiddellijk, in welken
zin wij mogen zeggen dat de vrouwen een geringere lichaamslengte hebben dan de mannen. Blijkbaar niet in dien zin,

SO 700 120 1+0 700 180 200 ZZO 2i#00c/in

dat iedere vrouw kleiner zou zijn dan een willekeurige, of
zelfs dan een gemiddelde man: er zijn vrouwen, wier lichaamslengte tot 23o c.M. bedraagt, terwijl enkele mannen niet langer
zijn dan 90 tot ioo c. M., en de gemiddelde lengte der mannen
slechts ongeveer 17o c. M. bedraagt. Wel echter in dien
zin, dat de gemiddelde lengte der mannen (17o c. M.) die
der vrouwen (15o c. M.) overtreft; dat ook de langste mannen
(25o c. M.) langer zijn dan de langste vrouwen (23o c. M.)
en de kleinste vrouwen (70 c. M.) kleiner dan de kleinste
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mannen (90 c. M.) ; en dat eindelijk voor iedere willekeurige
lichaamslengte het aantal der mannen, die haar overschrijden,
grooter is dan het aantal vrouwen, van wie hetzelfde gezegd
kan worden. Zoo staat het nu ook met de psychische verschillen der geslachten. Wanneer wij bijv. aan de vrouwen een
sterkere emotionaliteit toekennen dan aan de mannen, wordt
daarmee niet ontkend, dat er heetbloedige mannen en koele
vrouwen zijn, maar alleen beweerd, dat de gemiddelde vrouw
meer dan de gemiddelde man voor sterke aandoeningen
ontvankelijk is, en dat dus ook, naar een willekeurigen,
maar gemeenschappelijken maatstaf gemeten, een grooter
procent der vrouwen dan der mannen als „emotioneel"
moet worden aangeduid. Het is zoo w e l v o or de
theorie als voor de practijk van het hoogste
gewicht, dit helder in te zien, en steeds
voor oogen te houden. Vooreerst omdat men.
hier evenals op verwante terreinen zoo vaak meent, de juistheid van een statistische regelmatigheid door een beroep op
bijzondere gevallen te kunnen bevestigen of weerleggen, en
zoo bijvoorbeeld meent de bewering omtrent de sterkere
emotionaliteit der vrouwen weerlegd te hebben, door te
wijzen op de sterke ongevoeligheid van een of ander vrouwelijke bekende. Na het voorafgaande is duidelijk, dat een dergelijke redeneering zelfs dan waardeloos zou zijn, als men
honderd of duizend mannen en vrouwen uitgezocht had, van
welke de eersten alle meer emotioneel waren dan de laatsten;
ze zou slechts dan de aandacht verdienen, wanneer van
honderd of duizend n i et u i t g e z o c h t e, maar op goed
geluk te saam gebrachte mannen en vrouwen de eersten meer
emotioneel bleken dan de laatsten. Om dezelfde reden moet
klaarblijkelijk ook verworpen worden het door eenige
schrijvers verkozen stelsel, om, ter staving van een of andere
Psychologie der Vrouwen. 2
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meening omtrent den aard der vrouw, talrijke aan deze
meening beantwoordende voorbeelden uit de geschiedenis
of zelfs uit oudere en nieuwere couranten aan te voeren,
zoolang de mogelijkheid ontbreekt, ter vergelijking vast te
stellen hoe vaak gelijksoortige gevallen bij het andere geslacht
voorkomen. In de tweede p la at s is echter het bedoelde
inzicht ook van gewicht voor de practijk, daar men zoo vaak
meent, bij het beoordeelen der aangelegenheden van enkele
vrouwen dat, wat men over „de vrouw" gehoord of gelezen
heeft, zonder meer op het bijzonder geval te mogen toepassen.
Dat zou ook geheel in orde zijn, indien „de vrouw," zooals
bijvoorbeeld „de driehoek," een abstractie ware, waarin slechts
de aan alle afzonderlijke exemplaren gemeene kenmerken
waren saamgevat; inderdaad echter stelt „de vrouw" evenals
„deman" geen abstractie, maar een gemiddelde
voor, en kan daarom een bepaalde vrouw zeer goed in enkele
of zelfs in alle opzichten den gemiddelden man psychisch
nader staan dan der gemiddelde vrouw. Waar het betreft
de psychische verschillen tusschen de geslachten zou derhalve
overal de juiste formuleering niet luiden: de vrouw heeft
of de vrouwen hebben de eigenschap A; zelfs niet: de meeste
vrouwen hebben de eigenschap A; doch slechts: de vrouwen
hebben in doorsnee de eigenschap A in hoogeren graad dan
de mannen. En ik wijs er met nadruk op, dat in het volgende,
ook waar ik kortheidshalve een der eerste uitdrukkingen
gebruik, daarmee toch steeds niet anders dan een met de
laatste overeenkomende stand van zaken bedoeld zal zijn.
LITERATUUR Resten nog eenige opmerkingen betreffende
de literatuur over de vrouwen-psychologie.
In zijn bekend, in 1893 verschenen boek klaagt Mantegazza*)
*1 Die Physiologie des Weibes, Jena 1893, blz. 3.
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dat de vrouw weinig en slecht bestudeerd is: „Wij hebben
volledige monographieen over de zijdeworm, den meikever,
de kat; maar over de vrouw hebben wij er geen." Zoo erg
is het nu weliswaar niet, en was het ook toen niet, zooals
de achter dit werk gevoegde (vermoedelijk geenszins volledige) bibliographie bewijst. Met veel meer recht kon men
zich over de zeldzaamheid van monographieen over den man
beklagen, waarvan ik slechts een enkele, bovendien nog
zeer oude, heb kunnen ontdekken; men dient echter te bedenken, dat in de aan de vrouw gewijde geschriften regelmatig
de man als vergelijkings-object ondersteld wordt, en dat dus
zijn bijzondere aard e contrario uit datgene, wat over de
vrouw beweerd wordt, kan worden afgeleid. Hebben wij dus
geen reden, met den omvang der literatuur over de psychologie der geslachten ontevreden te zijn, toch heeft Mantegazza in zooverre gelijk, dat voor het meerendeel de boeken
over het onderwerp bezwaarlijk als monographieen in den
wetenschappelijken zin kunnen gelden. Vele maken in 't
geheel geen aanspraak op wetenschappelijkheid, doch vatten
slechts persoonlijke indrukken samen; maar ook de andere
laten vaak in 't belang van een gemakkelijke uiteenzetting
den methodischen samenhang der gedachten zoo zeer op den
achtergrond treden, dat het moeilijk wordt, de betrouwbaarheid der uitkomsten te toetsen. Belangwekkend (ook
voor de psychologie der geslachten zelf) is de verschillende
behandeling der stof bij mannelijke en vrouwelijke schrijvers.
De eersten (Lombroso, Mantegazza) toonen vaak een onvoldoend begrip te hebben van de verbazende ingewikkeldheid
der vrouwenziel; zij trachten haar met een paar algemeene
formules te benaderen, maar laten niet zelden het meeste
en het gewichtigste buiten beschouwing. De vrouwen zelf
(Laura Marholm, Paola Lombroso, Rosa Mayreder) schijnen
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zich soms deze ingewikkeldheid al te zeer bewust te zijn;
zij bieden inplaats van het algemeene type bijzondere persoonlijkheden, inplaats van het klemmend betoog interessante verhalen, en laten het daarbij aan de analyse ontbreken.
Het eerste verwijt zal ook dit boek bezwaarlijk ontgaan;
een goede vrouwenpsychologie zullen wij wel eerst van een
vrouw te verwachten hebben, die genoeg vrouw is, om den
geheelen rijkdom der vrouwelijke psyche in zich-zelf beleefd
te hebben, en tegelijkertijd genoeg den mannelijken geest
nadert, om dien rijkdom analytisch te kunnen bemachtigen.
Daartoe zal echter tevens een verdere volmaking der onderzoekings- en bewijsmethoden noodig zijn, over welker
huidigen stand wij thans nog iets willen meedeelen.

I. DE METHODEN VAN ONDERZOEK

DE METHODEN De methoden der vrouwen-psychologie
DER VROUWEN- zijn dezelfde als die der speciale psychologie in 't algemeen. Daar men eerst
PSYCHOLOGI E
in den allerlaatsten tijd begonnen is,
beide gebieden wetenschappelijk te bewerken, zijn die methoden nog in hun ontwikkelings-stadium; daarom zal het
noodig zijn, er iets uitvoeriger over te spreken.
Gelijk bijna alle feiten-wetenschappen in den tijd hunner
jeugd, heeft ook de speciale psychologie aanvankelijk in
hoofdzaak drie geenszins verwerpelijke, maar primitieve en
op zich zelf onvoldoende methoden toegepast, namelijk ten
eerste de ruwe inductie uit de ervaringen van het dagelijksch
leven, ten tweede de onsystematische, slechts nu en dan en
met onvoldoende voorzorg genomen proef en ten derde de
deductie. Wat wij tot dusver van de speciale psychologie
weten, komt in hoofdzaak voort uit deze drie bronnen ;*)
*) In 't bijzonder zijn deze door de Fransche onderzoekers der laatste
20 jaren met veel geest en handigheid benut. Men vergelijke Malapert,
Les elements du caractere, Paris 1897 ; Paulhan, Les caracteres, Paris
1894 ; Esprits logiques et esprits faux, Paris 1898 ; Analystes et esprits
synthetiques, Paris 1903 ; Fouillee, Temperament et caractere, Paris 1895 ;
Levy, Psychologie du caractere, Paris 1896 ; Perez, Le caractere de l'enfant a l'homme, Paris 1892 ; Ribery, Essai de classification naturelle des
caracteres, Paris 1902 e. a.
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we zullen daarom wat nauwkeuriger nagaan, wat zij kunnen
opleveren en hoever hun vermogen reikt.
DE RUWE Vooreerst de ruwe inductie. Het dagelijksch
INDUCTIE leven brengt ons op elk gebied tallooze ervaringen, die korter of langer in het bewustzijn
blijven en dan weer vergeten worden; die echter toch alle
sporen achterlaten, waaruit zich mettertijd door onderlinge
versterking onderstellingen, verwachtingen, zelfs vaste overtuigingen kunnen ontwikkelen. Op deze wijze ontstaan de vermoedens, die de ongeschoolde mensch ten opzichte van wind
en weer aan het uitzicht van het hemelgewelf, ten opzichte
van de stemming van een bekende aan zijn gelaatsuitdrukking
of de toon van zijn stem, ten opzichte van iemands karakter
aan enkele van zijn uitingen of handelingen vastknoopt enz.;
welk een graad van zekerheid zulke op bijzondere gevallen
gerichte vermoedens kunnen bereiken, toonen de weersvoorspellingen van den zeeman of den herder, of de menschenkennis van den ervaren zakenman. Op dezelfde wijze kunnen
echter ook algemeene inzichten, die betrekking hebben op
groepen van bijeenbehoorende verschijnselen, ontstaan, en zijn
inderdaad de meeste inzichten ontstaan, die in de vroegere
literatuur over de vrouwen-psychologie geuit werden. De
schrijvers hebben vele vrouwen leeren kennen, van elk dezer
een indruk gekregen, en uit al die indrukken heeft zich dan
ten slotte in hun geest een algemeene voorstelling gevormd,
waarop hun beweringen over „de vrouw" tenslotte betrekking
hebben. Daardoor plegen zij dan ook (en dit mag als een
onfeilbaar teeken van de toepassing dezer methode gelden) die
beweringen niet door gronden, althans niet door eenigszins
afdoende gronden, te steunen, maar ze slechts te verduidelijken door voorbeelden uit het leven en de geschiedenis.
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Toch zijn deze beweringen geenszins waardeloos : dat ze, zij
't dan onbewust, gegrond zijn op een omvangrijk ervaringsmateriaal, geeft hun een zeker recht om in aanmerking
genomen te worden. Niet minder echter verdienen de f o u tenb r o n n e n, waarvan de hier besproken methode zich
bezwaarlijk kan ontdoen, onze opmerkzaamheid. Daartoe
behoort vooreerst de volkomen toevallige en
bijna niet te controleeren keuze van het
m a t e r i a a 1. De onderzoeker heeft wellicht slechts vrouwen
uit een bepaalden kring gekend, en deze kring kan misschien
zeer weinig als vertegenwoordigster van het geheel der
vrouwenwereld gelden; hij heeft zeker van die vrouwen
eenige veel vaker ontmoet dan andere, en deze zullen daardoor
ook veel meer hebben bijgedragen tot zijn resulteerende
voorstelling; het sterkst echter zullen in deze voorstelling
uitkomen de trekken der vrouwen, met welke hij in zijn
familiekring, zijn gezin samenleeft. En zoo zal niet zelden
van toepassing zijn, wat J. S. Mill *) beweert: „one can,
to an almost laughable degree, infer what a man's wife is
like, from his opinions about women in general." **) Een
andere, niet minder gevaarlijke foutenbron is gelegen i n
vooroordeelen en wenschen, die bewust
of onbewust e en keuze van het materiaal
in een bepaalde richting veroorzaken.Wiezich
door opvoeding, lectuur of persoonlijke neiging een bepaalde
voorstelling of een bepaald ideaal van „de vrouw" heeft
gevormd, zal er gemakkelijk toe komen alle van deze voor-

*) The Subjection of Women (Ed. Stanton Coit), Londen, 1909, blz. 51-52.
**) Men kan, in een bijna komische mate, uit hetgeen een man
denkt over de vrouwen in het algemeen, afleiden wat zijn eigen vrouw
voor iemand is.
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stelling of van dit ideaal sterk afwijkende individuen als
uitzonderingen of abnormaliteiten op zij te schuiven; waardoor dan ook een Naar beslist tegensprekende ervaring niet
in staat is, aan zijn voorstelling iets te veranderen. Een
leerrijk voorbeeld van de mate, waarin ook ervaren onderzoekers zich door zulke vooropgezette meeningen op een
dwaalspoor kunnen laten leiden, levert Quetelet, die volgens
Havelock Ellis *) „zijn conclusies placht te trekken uit
enkele uitgezochte gevallen, welke hij als typeerend beschouwde . . . . Zoo stelde hij een vergelijkende tabel samen van de
lengte en het gewicht van mannen en vrouwen op alle leeftijden; deze tabel toont zonder eenige onregelmatigheid, dat
op geen enkelen leeftijd vrouwen langer of zwaarder zijn
dan mannen. Doorgezet onderzoek, op uitgebreider schaal
en in een groot aantal landen, heeft bewezen, dat gedurende
eenige ontwikkelings-jaren meisjes beslist zwaarder en grooter zijn dan jongens. Van dit feit had men in Quetelet's tijd
geen vermoeden, en het is duidelijk dat, indien hij in zijn groep
gevallen van jongens en meisjes van dertien jaar gevonden
had, dat de meisjes zwaarder en grooter waren dan de jongens,
hij gedacht zou hebben: dit resultaat is zoo onwaarschijnlijk
en afwijkend van mijn verdere bevindingen, dat ik hier
klaarblijkelijk in mijn oordeel gedwaald heb. Dan zou hij
wellicht een nieuwe reeks gevallen kiezen, en indien het
resultaat toevallig zijn eerste, twijfelachtige uitkomst had
tegengesproken, zou zijn dwaling onmiddellijk bestendigd
zijn." Gelijksoortige dwalingen kunnen echter op psychisch
nog veel gemakkelijker dan op somatisch gebied voorkomen,
omdat hier niet alleen theoretische vooroordeelen, maar ook
sympathieen en antipathieen gewicht in de schaal leggen.
*) Man and Woman, London 1899 blz. 27

-
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Wat echter de hier besproken werkwijze, zelfs indien zij
onder de gunstigste omstandigheden en zonder eenig voorafgaand partijkiezen wordt toegepast, geheel en al verhindert,
als wetenschappelijke methode te gelden, is de daaraan verbonden onmogelijkheid van onderlinge cont r o 1 e der verschillende onderzoekers. Wanneer de denkbeelden betreffende de typische vrouw, die zich in den loop
des levens bij den een en bij den ander gevormd hebben,
elkaar op eenige punten niet dekken, is er, daar de ervaringen,
waaruit die denkbeelden zijn ontstaan, lang vergeten en niet
meer te vernieuwen zijn, geen middel, om uit te maken,
wie van beiden . gelijk heeft. En om dezelfde reden zal ook
de afzonderlijke onderzoeker voor zich zelf bezwaarlijk
kunnen beoordeelen, in welken graad zijn voorstelling, ook
al gaat zij met het sterkste subjeCtieve overtuigingsgevoel
gepaard, door de bovengenoemde fouten-bronnen onzuiver
geworden kan zijn. En daarmee is de methode als bewijsmethode veroordeeld. Zij moge als methode van onderzoek
iets kunnen opleveren, hare resultaten zullen steeds zorgvuldig moeten worden getoetst door andere methoden, die
beter beantwoorden aan de eischen der wetenschap.
HET FANTASIE- Naast deze ruwe inductie is in de speciale
psychologie veelvuldig, meer of minder
EXPERIMENT
bewust, een werkwijze toegepast, die
men de methode van het fantasie-experiment zou kunnen noemen. Deze methode is dezelfde, die
niet slechts romanschrijvers, maar ook geschiedschrijvers
bij de constructie resp. reconstructie der karakters van afzonderlijke persoonlijkheden aanwenden: zij bestaat hierin,
dat men zich zoo volledig mogelijk in de gedachten- en,
gevoelswereld der te beschrijven personen tracht te ver-
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plaatsen, om dan niet te beredeneeren, maar onmiddellijk
te ondervinden, hoe zij onder bepaalde omstandigheden
zich uiten en handelen zullen. Ten onrechte zou men deze
„artistieke" methode den rang eener wetenschappelijke
methode ontzeggen: veeleer staat zij geheel op een lijn met
het zoogenaamde analogie-experiment in de
natuurwetenschap. Evenals bijvoorbeeld de geoloog, om
hypothesen over de wijze, waarop bepaalde gesteenten ontstaan zijn, te toetsen, in zijn laboratorium de grondstoffen,
waaruit die gesteenten zich gevormd moeten hebben, aan
gelijksoortige inwerkingen van druk, temperatuur enz.
blootstelt, als indertijd in de natuur waarschijnlijk aanwezig
waren, evenzoo bouwt de geschiedvorscher, om zijn opvatting
van een historische persoonlijkheid te toetsen, in zich zelf
een aan deze opvatting . beantwoordende voorstelling dier
persoonlijkheid op en brengt deze voorstelling in verband
met die der omstandigheden, waarin de persoon geleefd en
gehandeld heeft; om dan, in principe met gelijk recht als de
geoloog, uit zijn ervaringen aan de nabootsing tot de juistheid
of onjuistheid van zijn opvatting aangaande het origineel
te besluiten.*) Op dergelijke wijze kunnen echter ook inzichten
van algemeenen aard verkregen worden: de psycholoog,
die een of ander mensch-type (bijv. den sanguinicus, den
kunstenaar, den hystericus) begrijpen wil, zal bezwaarlijk
kunnen nalaten, zich in dat type te verplaatsen en op deze
wijze het noodzakelijk verband tusschen de verschillende
kenmerken van het type in zijn eigen bewustzijn onmiddellijk
op de proef te stellen. Wat deze methode mogelijk maakt,
is de gelijkheid der elementen en wetten van het bewustzijn
bij alle menschen, waarop in de inleiding gewezen werd;
*) Vergel. mijn rede: De geschiedenis als wetenschap (Versl. en meded. d.
Kon. Acad. v. Wetensch., Amsterdam 1906).
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daardoor kan men een vreemde psyche steeds door versterking en verzwakking van voorhanden gegevens in de verbeelding na-rnaken; en wat deze methode een naar omstandigheden grootere of geringere betrouwbaarheid verzekert,
is het goed-gegronde feit, dat zulke in de verbeelding nagemaakte bewustzijns-gegevens werkelijk van gelijken aard
zijn en op gelijke wijze werken als de oorspronkelijke. Verder
is deze methode tegenover de vorige in het voordeel daardoor,
dat zij meer dan gene den onderzoeker in staat stelt, de feiten,
waarop zijn gevolgtrekkingen berusten, te controleeren.
Daarentegen heeft zij met de andere gemeen, dat zij, wanneer
verschillende onderzoekers eens tot verschillende resultaten
komen, hun geen gemeenschappelijken bodem biedt, waarop
zij zich kunnen verstaan, omdat ook zij slechts met een
concreeten totaalindruk werkt, die, in het eene bewustzijn
gegeven, voor het andere op geenerlei wijze aanschouwelijk
gemaakt kan worden. Daarom schijnt mij ook deze methode
(die overigens in de vrouwenpsychologie minder dan in andere
deelen der speciale psychologie op den voorgrond getreden is)
slechts heuristische, maar geen beslissende waarde te hebben.
DE DEDUCTIE In de derde plaats werd hierboven de
deductieve methode genoemd. Door John
Stuart Mill werd deze een halve eeuw geleden aan de toen
nog nauwelijks geboren speciale psychologie, (door hem
„ethologie" genoemd) , als de eenige betrouwbare aanbevolen: men moest de door inductie gevonden wetten der
algemeene psychologie deductief op bijzondere omstandigheden (zooals de verschillen in geslacht, in ouderdom etc.
die meebrengen) toepassen, om zoo, onder voorbehoud van
de toetsing aan de algemeene ervaring, de uit die omstandigheden voortvloeiende kenmerkende verschillen aan 't licht
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te brengen.*) Wat in 't bijzonder de vrouwenpsychologie
betreft, geeft Mill als zulke omstandigheden aan „de verschillen
in opvoeding, bezigheden, persoonlijke onafhankelijkheid en
maatschappelijke voorrechten, en alle oorspronkelijke verschillen in lichamelijke kracht en gevoeligheid, die kunnen
voorkomen tusschen de beide geslachten" ; **) daaruit
moest dus, volgens algemeen-psychologische wetten, worden
besloten, welke bekwaamheden, talenten, neigingen zij bij
de vrouwen moeten begunstigen en onderdrukken, om tenslotte het aldus verkregen beeld met de ervaring te vergelijken. Deze methode nu is, weliswaar met vermijding van
een ernstige fout, in lateren tijd vooral in de vrouwenpsychologie dikwijls toegepast. Die fout bestond hierin,
dat Mill oorspronkelijke gelijkheid van den bewustzijnsaanleg bij alle individuen onderstelde, en dus meende, alle
gegeven verschillen te kunnen afleiden uit de inwerking
van uitwendige ('t zij lichamelijke, 't zij maatschappelijke)
omstandigheden in het persoonlijk leven; daarentegen heeft
men later, toen de feiten der erfelijkheid beter bekend werden,
ook de afstamming mede in aanmerking genomen, en
getracht, uit de invloeden, waaraan de vrouwen in den loop
der tijden hebben blootgestaan, de tegenwoordige vrouw te
deduceeren. Maar ook in dezen verbeterden vorm komt
mij deze methode geenszins geschikt voor, ons betrouwbare
kennis te verschaffen; tot staving van deze meening zou ik
mij in de eerste plaats willen beroepen op de geschiedenis
van andere, reeds verder ontwikkelde wetenschappen. Deze
geschiedenis leert namelijk, dat men b ij n a o v e r al,
waar het onderzoek een nieuw gebied betrad, aanvankelijk gemeend heeft, dit

*) A System of Logic, II, London 1879, blz. 448-463.
**• t. a. p. blz. 456.
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met ,de middelen der deductie gemakkelijk
en snel te kunnen b emach ti gen ; dat dan
echter ook steeds weer de uitbreiding van
het f eiten-materiaal de onbetrouwbaarheid dier deductie aan den dag gebracht,
en de dwingende noodzakelijkheid van een
vooraf gaand rekening-houden met dit
materiaal bewezen beef t. Inderdaad zou het
ook moeilijk anders kunnen gaan. De werkelijkheid is overal
oneindig samengesteld; zoo samengesteld, dat wij steeds
weer beginnen met die samengesteldheid te onderschatten
en te probeeren, een gegeven verschijnsel uit een klein
aantal bijzonder opvallende oorzaken te verklaren. En
telkens schijnt dit ook weer prachtig te gelukken : want
juist omdat wij nog aan 't begin staan, is ook onze kennis
van het te verklaren verschijnsel nog onvolledig en onnauwkeurig, en kunnen meerdere, even goed onjuiste als juiste
verklaringen, daaraan voldoen. Men denke bijvoorbeeld
aan de theorie van Cartesius over de beweging der hemellichamen of aan de emissie-theorie van het licht. Natuurlijk
zal nu dat jonge wetenschappen kenmerkende vertrouwen
op de deductie gevaarlijker zijn, naarmate de samengesteldheid der voorwerpen, waarop deze wetenschappen betrekking
hebben, grooter is: in de astronomie zou het nog mogelijk
geweest zijn, zonder voorafgaande juiste kennis der planetenbewegingen de wetten van Keppler of te leiden uit de wet
der gravitatie; in de physiologie zal niemand meenen, door
deductie uit physische of chemische wetten en daarop volgende toetsing aan de uitkomsten der ervaring juiste voorstellingen van het spijsverteringsproces, de klier-afscheiding
of de hersenwerking te kunnen verkrijgen. Nu is echter de
samengesteldheid van het voorwerp der psychologie zeker
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niet geringer dan die van het voorwerp der physiologie;
integendeel, bij al wat in het bewustzijn gebeurt werken
telkens de aangeboren aanleg, de tegenwoordige en de
sporen aller vroegere bewustzijns-inhouden samen, en
draagt elk van deze factoren, zij 't ook in zeer verschillende
mate, ertoe bij, het verloop te bepalen. Onder zulke omstandigheden dit verloop, of ook maar het algemeen karakter
daarvan bij bepaalde personen of groepen, deductief uit
algemeene wetten en bijzondere omstandigheden te willen
berekenen, moet een hopelooze onderneming genoemd
worden. Hier als in gelijksoortige gevallen moet het deductieve stadium b e r e i k t worden ; en de weg, die daar
heen leidt, is die van het moeilijk en eeuwenlang voortgezette verzamelen en verwerken van feiten. Eerst wanneer
deze ons over de maatverhoudingen, waarin die verschillende
factoren hun invloed doen gelden, en over de verscheidenheid
dier maatverhoudingen bij verschillende personen en groepen
voldoende zullen hebben ingelicht, zullen wij in bijzondere
gevallen kunnen trachten, onze kennis deductief te gebruiken;
tot zoolang zal echter steeds weer het gevaar dreigen, dat
wij, na een gegeven verschijnsel schijnbaar onberispelijk
uit gegeven factoren te hebben afgeleid, toch later vinden,
dat de werkelijkheid langs een geheel anderen weg, waaraan
wij heelemaal niet gedacht hadden, dat verschijnsel heeft
weten tot stand te brengen. Ondanks dit alles kan de deductieve
methode ook in een jonge wetenschap als de speciale psychologie belangrijke diensten bewijzen. Eerstens kan zij ons
weer helpen bij het z o eke n: de opmerkzaamheid op zekeren
waarschijnlijken samenhang vestigen, en aldus tot een inductief onderzoek daarvan leiden. En ten tweede is zij onontbeerlijk voor de v e r k 1 a r in g van wat door omvangrijke
inductieve onderzoekingen is vastgesteld. B e w ij z e n echter
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kan zij niet, en wel, zooals het voorafgaande toont, evenmin
in verbinding met een haar bevestigende ruwe ervaring,
als op zich zelf. De deductie geeft inzicht, maar geen zekerheid, de methodisch gevoerde inductie zekerheid, maar geen
inzicht. Beide moeten samenwerken, elkaar aanvullen, om
degelijke wetenschap op te bouwen; bij dit samenwerken moet
echter steeds aan de inductie de leiding worden overgelaten.
Daar dus de drie hierboven besproken methoden wel
ter voorbereiding, ter toetsing en ter verklaring steeds weer
zeer bruikbaar zijn, maar noch elk voor zich noch te zamen
wetenschappelijke zekerheid kunnen verschaffen, moeten
we omzien naar andere middelen, die ons, zij 't dan ook
slechts stap voor stap, nader tot deze zekerheid kunnen brengen.
Na al het voorafgaande is duidelijk, dat het naaste doel, waarop
deze middelen gericht moeten zijn, bestaat in het bijeenbrengen
van een omvangrijk en betrouwbaar feiten-materiaal, dat wil
duszeggen: van een zoo gro ot mogelijk aantal
karakter-b es chr ijvingen die zoo volledig,
zoo nauwkeurig en ter onderlinge vergelijking zoo geschikt mogelijk zijn. Het
ware te wenschen, dat ter bereiking van dit doel een groot
aantal psychologen zich verbonden, van wie elk dan over
een klein aantal hem nauwkeurig bekende personen, volgens
een gemeenschappelijken opzet, op grond van eigen waarneming, zorgvuldige ondervraging en experimenteel onderzoek zulke karakterbeschrijvingen leverde. *) Zoolang echter
zulk een samenwerking nog niet tot stand gekomen is en
vruchten heeft afgeworpen, dus in elk geval nog gedurende
*) Wellicht zal het onlangs opgerichte „Institut fiir angewandte Psychologie and psychologische Sammelforschung" te Berlijn spoedig met zulke
onderzoekingen een aanvang maken.
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de eerste tientallen van jaren, zijn wij voor het grondvesten
der bijzondere psychologie op minder volmaakte methoden
aangewezen. Van deze methoden, die dus weliswaar de latere
toetsing aan een beter materiaal ten zeerste noodig hebben,
maar voor een eerste verkenning van het te bewerken gebied
zeer voldoende zijn, verdienen vooral de biographische en
de enquete-methode nadere beschouwing.
DE BIOGRAPHISCHE De biographische methode bestaat
METHODE
hierin, dat men zooveel mogelijk
levensbeschrijvingen van historische
personen leest, en daaruit zorgvuldig alles, ook het schijnbaar
onbeduidendste, aanteekent,wat over het karakter dier personen
wordt meegedeeld, of uit het meegedeelde kan worden opgemaakt, om dan, door onderlinge vergelijking der aldus verkregen karakter-beschrijvingen en statistische verwerking der
uitkomsten correlaties tusschen enkele eigenschappen of
groepen van eigenschappen te ontdekken, en de meerdere of
mindere waarschijnlijkheid daarvan aan te toonen. Het
voordeel dezer methode is vooral daarin gelegen, dat zij
vaak kan steunen op gegevens, die met alle hulpmiddelen
der geschiedkundige critiek, onder gebruikmaking van alle
toegankelijke bronnen zijn vastgesteld, en door iederen deskundige kunnen worden nagegaan. Weliswaar staan daartegenover eenige nadeelen, welker algemeene beteekenis
echter gemakkelijk kan worden overschat. In de eerste
plaats moet natuurlijk steeds rekening gehouden worden
met de mogelijkheid, dat de le v ens b es chr ij v e r
met of zonder opzet de geschiedenis van
zijn held eenzijdig heef t weergegeven;
meestal echter kan men aan een levensbeschrijving gemakkelijk bemerken, of de samensteller onpartijdig tegen
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over zijn onderwerp staat of niet, en in 't laatste geval kan
men trachten de gegevens uit andere bronnen aan te vullen
of te verbeteren; ook leert de ervaring, dat, indien men maar
nauwkeurig a 11 e s aanteekent, wat voor de kennis van het
karakter van waarde schijnt, ten slotte uit een bewonderende
en een afkeurende levensbeschrijving tamelijk wel hetzelfde
karakterbeeld voor den dag komt, slechts met dit verschil,
dat in het eerste de goede, in het tweede de slechte trekken
meer op den voorgrond gebracht worden. In de tweede
plaats zijn de levensbeschrijvingen in zeer verschillende mate
volledig, wat natuurlijk de onder1inge v er ge1 ij king der uitkomsten bemoeilijkt; wanneer men
echter maar de fout vermijdt, uit het niet vermeld worden
eener eigenschap te besluiten tot haar ontbreken, brengt
ook dit de betrouwbaarheid der uitkomsten niet in gevaar.
Ernstiger is een derde nadeel: de moeilijk geheel te vermijden
invloed van theoretische vooroordeelen
des bewerkers op het vaststellen van de
beteekenis der gegevens. Dikwijls zijn de gegevens voor de aan- of afwezigheid eener eigenschap bij een
uit levensbeschrijvingen bekende persoon beslissend, vaak
echter ook zwak of twijfelachtig; en niet zelden vindt men
zelfs mededeelingen die in tegengestelden zin, dus de eene
voor, de andere tegen de aanwezigheid van een bepaalde
eigenschap schijnen te pleiten. In zulke gevallen moet nu
toch een beslissing genomen worden; hoe duidelijker zich
echter uit het reeds voorhanden materiaal bepaalde karaktertypen beginnen of te zonderen, des te grooter wordt het gevaar,
dat de voorstelling van deze typen onbewust en onwillekeurig mede op de beslissing van invloed is. De onderzoeker
is er dan immers meer of minder op v o or b er e i d, de
bij de reeds bekende vertegenwoordigers van een type dikwijls
Psychologie der Vrouwen. 3
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aangetroffen eigenschappen ook bij de volgende te vinden;
hij zal handelingen of uitingen, die op deze eigenschappen
wijzen, bij deze personen niet zoo gemakkelijk als elders over
't hoofd zien; hij zal bij andere handelingen en uitingen
dierzelfde personen, die misschien uit deze, misschien echter
ook uit andere eigenschappen verklaard kunnen worden,
eer aan de eerste dan aan de tweede verklaring denken enz.
Daarmee is echter de mogelijkheid gegeven, dat het materiaal,
waaruit de correlaties moeten worden bewezen, zelf reeds
in een voor deze correlaties gunstigen zin min of meer beinvloed is; en deze mogelijkheid laat zich, daar we hier voornamelijk met onbewuste psychische werkingen te doen hebben,
ook bij de grootst mogelijke nauwgezetheid van den bewerker
bezwaarlijk geheel uitsluiten. Om deze reden behoeft dan ook
de biographische methode steeds in hooge mate de toetsing
door andere methoden. Tenslotte komt er nog een vierde
nadeel bij, waarvan men de algemeene beteekenis misschien
heeft overschat, maar dat voor het onderhavige onderzoek
van meer gewicht is dan elders. Dit nadeel ligt daarin, dat
de biographische methode, aangezien slechts van op een of
andere wijze uitstekende personen (en soms van misdadigers)
levensbeschrijvingen worden saamgesteld, noodzakelijk met
een min of meer uitgezocht materiaal werkt;
men zou dus de vraag kunnen stellen, of aan de uit dit
materiaal verkregen uitkomsten inderdaad algemeene beteekenis mag worden toegekend. Op deze vraag kan, naar ik
meen, in 't algemeen geantwoord worden, dat door die selectie minder de betrouwbaarheid dan de volledigheid
der te verkrijgen uitkomsten in gevaar gebracht wordt; want
al mogen ook binnen de bedoelde groepen zekere eigenschappen veelvuldiger en sterker dan bij het gemiddelde optreden,
de correlatieve betrekkingen, waarop het voor de psychologie
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alleen aankomt, behoeven daarom hier nog geen andere te zijn
dan daar. En inderdaad hebben reeds ondernomen onderzoekingen *) getoond, dat over 't geheel door biographisch
en door enquete-materiaal dezelfde correlaties aan 't licht
gebracht worden. Of dit echter ook op het bijzondere gebied
der vrouwen-psychologie 't geval zou zijn, schijnt minstens
onzeker. Want, nog geheel afgezien van mogelijke verschillen
in aanleg, maken, of maakten althans tot voor korten tijd,
de maatschappelijke toestanden het de vrouweri veel moeilijker
dan de mannen, tot roem te geraken; zoodat te verwachten
is, dat de beroemde vrouwen zich anders dan de beroemde
mannen van de niet-beroemde geslachtsgenooten onderscheiden, en dus ook het onderscheid tusschen beroemde
vrouwen en beroemde mannen niet kan dienen als maatstaf
voor het onderscheid tusschen de geslachten in 't algemeen.
Wij zullen dan ook in het volgende slechts bij uitzondering,
meer om te illustreeren dan om te bewijzen, van biographisch
materiaal gebruik maken.
DE ENQURTE- Veel belangrijker voor ons bijzonder doel
METHODE
is de enquete-methode. Een psychologische enquete is een onderzoek, dat
door rondvraag bij vele (vaak eenige duizenden) personen
gegevens over de psychische eigenschappen van deze of andere
hun bekende personen in grooten getale bijeen tracht te
brengen. De tot dit doel rondgezonden vragenlijsten kunnen
dan zeer verschillend ingericht zijn; sommige hebben het
oog op zooveel mogelijk alle, **) andere slechts op een

-*) Heymans, Ueber einige psychische Korrelationen, Zeitsch. fiir angewandte Psychol. I, 313-381; Heymans and Wiersma, Beitrage zur speziellen Psychologie 6, Zeitschrift f. Psychol. I, blz. 1-72.
**) Zie de voorbeelden in het aanhangsel, blz. 287 vlg.
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of eenige zijden der psychische persoonlijkheid; *) de inkleeding der antwoorden kan aan de berichtgevers worden
overgelaten, §) of de vragen kunnen zoo gesteld zijn, dat
het antwoord ja of neen luidt; men kan hun, aan wie de
vragenlijsten worden toegezonden, verzoeken of over zich
zelf f) of over anderen,ffi of over afzonderlijke individuenti
of samenvattend over een groep van individuen*t) mededeelingen te doen enz.; en elk van deze enquete-vormen
heeft dan zijn . bijzondere voor- en nadeelen, waarop hier
niet verder kan worden ingegaan. Tegen alle tezamen wordt
echter steeds weer hetzelfde, schijnbaar vernietigende bezwaar
aangevoerd: de zaakkundigheid der berichtgevers is onvoldoende of twijfelachtig, en daarom is ook aan de uitkomsten,
die op grond van hun opgaven verkregen kunnen worden,
maar een zeer problematische waarde toe te kennen. Dit
bezwaar moet aan nadere beschouwing worden onderworpen.
Tegen de onderstelling, waarop het steunt, valt niet veel in
te brengen: de oordeelen van hen, die aanleiding vinden,
een in ruimen kring rondgezonden vragenlijst te beantwoorden zullen zeker in zeer verschillende en niet te controleeren mate door gebrekkige kennis, vooroordeel, overhaasting, sympathieen en antipathieen ongunstig beinvloed
zijn en van ieder antwoord, dat een bepaalde eigenschap
aan een bepaald persoon al of niet toekent, moet daarom de
*) Zie een voorbeeld blz. 135-136.
§) De meeste Amerikaansche enquetes; als die van Stanley Hall over de
vrees en over den toorn (Am. Journ. of Psych., VIII, X.)
t) De meeste Amerikaansche enquetes; ook de door mij ingestelde kleine
enquete over depersonalisatie en fausse reconnaissance. (Zeitschr. f. Psych.,
afl. 36 en 43)•
if) De in het aanhangsel opgenomen enquetes.
t*) De in het aanhangsel opgenomen enquEtes en de meeste andere.
*t) Zie blz. 135-136.
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juistheid als beslist twijfelachtig beschouwd worden. Maar
de voor de hand liggende gevolgtrekking, dat dan ook al
deze opgaven tezamen niet op beslissende bewijskracht
aanspraak kunnen maken, zou toch verkeerd zijn. Want
naast die talrijke oorzaken, die elk in elk afzonderlijk geval
een onjuiste beslissing in de hand werken, is toch overal
een oorzaak aanwezig, die tot de juiste beslissing dringt:
na.melijk de objectief gegeven werkelijkheid. Indien nu (zooals bij een materiaal van voldoenden omvang en onder
zekere, straks te bespreken voorwaarden met zekerheid te
verwachten is) de genoemde fouten-bronnen over 't geheel
even vaak een beslissing in de eene als in de andere richting
begunstigen, dan moeten in de einduitkomst die tegengestelde
werkingen elkaar opheffen, en alleen de op de juiste beslissing
gerichte werking der gegeven werkelijkheid overlaten. Een
voorbeeld uit een andere wetenschap moge ter opheldering
dienen. Een sterrenkundige wenscht bijvoorbeeld de sterren
van verschillende soort ten opzichte van hun afstand tot de
aarde te vergelijken; de afstand der sterren kan echter
slechts in weinige gevallen onmiddellijk bepaald worden.
Daarentegen zijn er andere verschijnselen, als schijnbare
helderheid en eigenbeweging, die met den afstand (maar
tegelijk ook met de werkelijke helderheid en de werkelijke
beweging) in functioneel verband staan, en beter dan de
eerste voor meting vatbaar zijn: de sterrenkundige geb'ruikt
deze nu als maatstaf voor den afstand, aannemend, dat de
sterren met grootere schijnbare helderheid en eigenbeweging
in doorsnee minder verwijderd zijn dan die met kleinere
schijnbare helderheid en eigenbeweging. En terecht, hoewel
voor elke afzonderlijke ster, die hij onder de eerste groep
rekent, de mogelijkheid moet worden toegegeven, dat zij
eigenlijk in de tweede groep behoort, en omgekeerd. Zoo is
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het nu ook hier. Wij willen mannen en vrouwen ten opzichte
van hun psychische eigenschappen vergelijken, maar kunnen
slechts van weinige vertegenwoordigers der beide geslachten
door eigen waarneming die eigenschappen vaststellen. Nu
doen wij als de sterrenkundige : in plaats van op de psychische
eigenschappen zelf, richten wij ons onderzoek op andere
feiten (de opgaven onzer berichtgevers daaromtrent), die
met deze eigenschappen (maar tevens met de meerdere of
mindere bevoegdheid der berichtgevers) in functioneel
verband staan. En wij gebruiken deze opgaven als maatstaf
voor de veelvuldigheid dier eigenschappen, aannemend, dat
het geslacht, waarvan het vaakst zekere eigenschappen
worden gemeld, g e m i .d d e 1 d deze eigenschappen ook in
hoogere mate bezitten zal dan het andere. Hier als ginds
moet echter, zal deze onderstelling gerechtvaardigd zijn,
aan zekere voorwa arden zijn voldaan. Vooreerst moet
genoeg ma teriaal voorhanden zijn om te
waarborgen, dat de werkingen der genoemde
storende bij-oorzaken elkaar bij benader ing ophef f e n; of dit het geval is, kan door
bekende wiskundige methoden worden uitgemaakt. Ten
tweede moeten systematische f outen zijn
uitgeslote n: er moeten geen omstandigheden zijn,
die, ook afgezien van den of stand, de sterren van het eene
type helderder en bewegelijker doen schijnen dan die van
het andere type, of die, ook afgezien van de werkelijke verschillen tusschen de geslachten, de oordeelen over de mannen
in eenen, die over de vrouwen in anderen zin beinvloeden.
Aan deze tweede voorwaarde zal nu in 't algemeen moeilijker
te voldoen zijn dan aan de eerste. Bij het hier te behandelen
onderzoek zullen wij bijv. overal rekening moeten houden
met de waarschijnlijkheid, dat de berichtgevers niet geheel
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naar denzelfden maatstaf beoordeeld, maar b ij v o o r k e u r
mannen met mannen, vrouwen met vrouwen
v er gel ek en hebben. Wanneer dus een eigenschap,
bijvoorbeeld de emotionaliteit, aanmerkelijk sterker bij de
vrouwen dan bij de mannen vertegenwoordigd is, ligt het
gemiddelde bij de eersten hooger dan bij de laatsten, en zal
menige vrouw als weinig of niet emotioneel worden aangemerkt, die, ware zij een man, beslist emotioneel geacht zou
zijn. Dit vermoeden wordt indirect bevestigd door de omstandigheid, dat eigenschappen, die met de emotionaliteit in
verband staan, niet alleen vaker bij de vrouwen in 't algemeen
dan bij de mannen in 't algemeen, maar ook vaker bij de
emotioneele vrouwen dan bij de emotioneele mannen, en bij
de niet-emotioneele vrouwen dan bij de niet-emotioneele
mannen voorkomen, zooals uit de in dit werk opgenomen
gegevens overal blijkt. Het vermoeden is dus gegrond, dat
de als „emotioneel" aangeduide vrouwen aanmerkelijk meer
emotioneel zijn dan de als „emotioneel" aangeduide mannen;
en hetzelfde geldt ten opzichte van andere eigenschappen.
Het is echter duidelijk, dat deze fout slechts tengevolge kan
hebben, dat bestaande verschillen kleiner schijnen, dan ze
werkelijk zijn, maar niet, dat ze vergroot, of ten onrechte
aangenomen worden; zoodat zij weliswaar de m a a t der
verschillen onzeker maakt, maar ten opzichte van hun
r i c h t i n g de zekerheid der uitkomsten eer vergroot dan
verkleint. Naast deze algemeene kunnen hier en daar nog
bijzondere systematische fouten vermoed worden; op de
middelen, om die onschadelijk te maken, komen wij te
gelegener tijd terug. Voorzoover dit gelukt, heeft echter de
enquete-methode boven de biographische methode in 't
bijzonder dit voordeel, dat het do or h a a r b ij e e n
te brengen materiaal volk omen onafhan-
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kelijk is van vooropgezette meeningen
van den bewerker, algeheele vergelijkbaarheid der afzonderlijke karakterbe schrijvingen waarbor gt, en zonder al te
groote moeite in voldoende hoeveelheid
verzameld k an w o r de n. Wat nu de reeds ondernomen onderzoekingen van dezen aard betreft, voor de
vrouwerr-psychologie leveren de meeste daarvan maar weinig
op, daar de onderzoekers een geheel ander doel beoogden,
en alleen nu en dan terloops iets over verschillen tusschen
de geslachten opmerken; alleen over de academische studie
en over het godsdienstig leven zijn enquete-uitkomsten in
't licht gegeven, waaraan wij belangwekkende gegevens
zullen kunnen ontleenen. Onder deze omstandigheden zal
ik in 't volgende dikwijls aanleiding hebben, mij te beroepen
op de uitkomsten van twee door Wiersma en mij ingestelde,
zooveel mogelijk alle zijden van het bewustzijns-leven
omvattende enquates; ik achtte het daarom nuttig, deze
uitkomsten, voor zoover ze betrekking hebben op het verschil tusschen de geslachten, in het aanhangsel volledig
mee te deelen, en hier over de wordingsgeschiedenis dier
enquetes iets te vermelden. De eerste *) had tot naaste
doel, gegevens te verkrijgen over de erfelijkheid der psychische
eigenschappen; daartoe werden aan alle Nederlandsche
artsen (ongeveer ten getale van 3000), en aan eenige anderen,
ieder zes vragenlijsten toegezonden, met het verzoek die
naar beste weten voor vader, moeder en kinderen eener
hun goed bekende familie in te vullen. De gestelde vragen
zijn in het aanhangsel woordelijk meegedeeld; de ingekomen

*) Zie Aanhangsel blz. 287; vgl. Zeitschrift far Psychologie, 42, blz.
81-127, 258-301; 43 blz. 3 21- 373; 45, blz. 1-42; 46, blz. 321-333;
49, blz. 4 1 4- 439; 51 blz. 1-72.
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antwoorden hebben betrekking op 458 gezinnen of 2523
personen, en wel 1310 van het mannelijk en 1209 van het
vrouweijk geslacht (van vier personen was het geslacht niet
opgegeven) . De beide eerste kolommen van de in het aanhangsel opgenomen tabel bevatten de percentages, waarin de
verschillende eigenschappen, omtrent welke de enquete vragen
stelde, aan de vertegenwoordigers van beide geslachten werden
toegekend. Hun betrouwbaarheid (van mogelijke systematische
fouten afgezien) is zeer bevredigend: de waarschijnlijke fout
blijft overal beneden 1. Om van die systematische fouten ten
minste een, namelijk de omstandigheid, dat bijna alle berichtgevers mannen waren, onschadelijk te maken, zijn dan in de
beide laatste kolommen dier tabel nog eens afzonderlijk de
percentages meegedeeld, opgemaakt uit de van vrouwen afkomstige gegevens. Daar deze slechts betrekking hebben op 68
mannen en 79 vrouwen, is hun betrouwbaarheid veel geringer
(waarsch. fout tot 4) ; zij zullen op zich zelf dus alleen
bewijzend geacht kunnen worden waar ze groote verschillen
toonen, maar overigens slechts kunnen dienen ter toetsing
van de gezamenlijke uitkomsten. In 't vervolg zal het geheele
onderzoek kortheidshalve als herediteits-enqu ê te
worden aangeduid. — Een tweede dergelijk onderzoek *)
had betrekking op de ontwikkeling van het karakter van het
12e tot het 18e jaar of iets later. Daaraanwerkten mee leeraren
en leeraressen aan 54 Nederlandsche gymnasia, hoogere burger
scholen en andere onderwijs-inrichtingen, die samen over
2757 mannelijke en 1103 vrouwelijke scholieren meer of
minder volledig ingevulde vragen-lijsten inzonden. Ik heb
echter gemeend, voor het onderzoek over het hier behandelde
onderwerp van de opgaven over vrouwelijke scholieren
slechts die (701) te mogen gebruiken, welke afkomstig zijn

*) Zie Aanhangsel blz. 301-308.
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van gemengde scholen, en die (402) welke van meisjesscholen
afkomstig zijn te moeten uitsluiten, omdat alleen bij de
eerste de gelijkheid van den maatstaf, waarnaar jongens en
meisjes beoordeeld worden, eenigermate gewaarborgd is.
Overigens wordt aan de volledigheid van de door deze enquete
verkregen karakter-beschrijvingen eenigszins afbreuk gedaan
door de omstandigheid, dat natuurlijk alleen gevraagd kon
worden naar eigenschappen, die op school tot uiting komen;
dat echter de antwoorden, voorzoover ze reiken, op groote
betrouwbaarheid mogen aanspraak maken, bewijst zoowel
de overeenstemming tusschen de voor de verschillende scholen
vastgestelde uitkomsten, als het geringe (nergens meer
dan 1.3 bereikende) bedrag van de waarschijnlijke fouten,
die de algemeene percentages aankleven. Om het den lezer
mogelijk te maken, den graad dier overeenstemming na te
gaan, zijn behalve de algemeene percentages ook die voor de
gymnasia en H. B. Scholen afzonderlijk meegedeeld; die der
andere onderwijs-inrichtingen hadden op te weinig personen (34
jongens en 14 meisjes) betrekking, om hun op zich zelf eenige
betrouwbaarheid toe te kennen; in de einduitkomsten zijn
echter ook deze gegevens mede verwerkt. Deze enquete
zal in 't vervolg de school-enqu ê te genoemd worden.
HET EXACTE Tenslotte dient nog iets te worden meeEXPERIMENT gedeeld over andere methodische hulpmiddelen. Van deze zal waarschijnlijk
eenmaal het exacte, door psychologen met talrijke individuen
ingestelde experiment in de speciale psychologie dezelfde plaats innemen, die het in de algemeene psychologie
reeds lang ingenomen heeft; en inderdaad zijn proefondervindelijke methoden tot het bepalen van individueele verschillen reeds in grooten getale voorgesteld en ook toege-
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past.*) Dat desondanks de speciale psychologie tot nog toe aan
het experiment nog maar weinig te danken heeft, is vooral te
wijten aan 't ontbreken van organisatie van den wetenschappelijken arbeid. Wanneer een onderzoeker volgens
een bepaalde methode met 25 of 5o personen proeven neemt,
zijn deze getallen te klein, om veel te kunnen bewijzen;
en wanneer meerdere onderzoekers, elk volgens een andere
methode, proeven nemen, kunnen de uitkomsten moeilijk
vergeleken en samengevoegd worden. Eerst dan, maar dan
ook zeker zal het experiment voor de speciale psychologie
werkelijk vruchten gaan afwerpen, wanneer talrijke onderzoekers met elkaar overeenkomen, volgens dezelfde nauwkeurig bepaalde methoden, en met personen, die zich door
nauwkeurig bepaalde kenmerken van elkaar onderscheideri,
hun onderzoekingen in te stellen; maar zoolang de een
volgens deze en de ander volgens die methode, de een met
studenten en de ander met menschen uit het yolk, de een met
jongere en de ander met oudere personen werkt, levert dat
niets op. Waar wij te doen hebben met een onderwerp van zoo
buitengewone samengesteldheid als de psychische persoonlijkheden, moet de geheele werkzaamheid zich richten op het bijeenbrengen van materiaal voor de toepassing der zoogenaamde
indirecte onderscheids-methode; **) dat wil dus zeggen :
telkens moeten twee groepen uitkomsten van proeven tegenover elkaar gesteld worden, die voldoen aan de voorwaarde,
dat de proeven der eene groep slechts een omstandigheid
(en wel het individueele verschil waarop het onderzoek
gericht is) gemeen hebben, die bij de proeven der andere groep

*) Vgl. Stern, Ueber Psychologie der individuellen Differenzen, Leipzig pro.
**) Vgl. J. S. Mill, A System of Logic, io. ed., London 1879, I, blz. 45645 8 ; voorts mijn Gesetze and Elemente des wissenschaftlichen Denkens,
Leiden 1894, blz. 313-319 (2e druk Leipzig 1905, blz. 280-285).
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overal ontbreekt. Hoe talrijker en gewichtiger echter de verschillen zijn, die zich binnen elk der beide groepen voordoen, en
die op een of andere manier op het resultaat mede invloed kunnen uitoefenen, des te dringender is de behoefte aan een zooveel
mogelijk omvattend proef-materiaal, dat tevens aan de hierboven gestelde voorwaarde zoo volkomen mogelijk voldoet.
STATISTIEKEN Vertrouwbaarder, en voor de vrouwenpsychologie niet minder belangrijke gegevens dan het experimenteele onderzoek vooralsnog heeft
opgeleverd, zijn te ontleenen aan eenige o f f i c i e e 1 e
statisti ek e n, in 't bijzonder aan die der m i s :d e n
en der geestesziekten. Hoe vaak en wegens welke
onrechtmatige handelingen de vertegenwoordigers van beide
geslachten met den strafrechter in aanraking komen, hangt
natuurlijk niet alleen van hun psychische geaardheid, maar
ook van hun verschillende maatschappelijke positie opvelerlei
wijze of ; maar in elk geval speelt die psychische geaardheid
daarbij een rol, en kan men trachten, uit de bedoelde gegevens,
beschouwd in verband met de maatschappelijkeverhoudingen,
iets omtrent die geaardheid of te leiden. Met de geestesziekten
staat het vrijwel evenzoo. De gewone indeeling daarvan
in endogene en exogene is tenslotte alleen van gradueelen
aard: evenmin als alle erfelijk belasten worden alien, die den
invloed van zekere vergiften ondergaan hebben, ziek. Overal
of bijna overal moeten daarom, om een psychose of neurose
tot stand te brengen, omstandigheden en aanleg samenwerken; en van de beteekenis van den laatsten factor
kan men zich een benaderende voorstelling vormen
op grond van de herediteits-enquete, die aantoont, dat
an de niet-emotioneele actieven slechts 4 tot 7 %, van de
niet-actieve emotioneelen daarentegen niet minder dan
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28 tot 29% aan psychische storingen onderhevig zijn.*)Verder
is ook de betrekking tusschen aanleg en vorm der ziekte
geenszins een toevallige en ongeregelde; men vindt juist in de
meeste gevallen, dat dezelfde kenmerken, die de ziekte karakteriseeren, ook voor de ziekte, en vaak tot in de kinderjaren,
reeds in geringeren graad in het karakter van den patient
konden worden waargenomen, en wij mogen hopen, eenmaal
de ontwikkeling van de neurosen en psychosen op dezelfde
wijze en in dezelfde mate uit aanleg en omstandigheden psychologisch te kunnen verklaren, als de wijzigingen van het
karakter in 't normale leven. Als dat zoo is, zijn echter ook
besluiten in omgekeerde richting uit de frequentie, waarin
bepaalde geestesziekten bij de beide geslachten optreden, op de
psychische verschillen tusschen de geslachten in 't algemeen in
geen enkel opzicht ongeoorloofd. Natuurlijk zullen dergelijke
besluiten grootere bewijskracht hebben, naarmate bij de onderwerpelijke storing de „endogene," uit den aanleg voortspruitende factor meer overweegt; terwijl wij bij de ziekte-vormen,
wier ontstaan in hoofdza'ak door uiterlijke omstandigheden
schijnt te worden bepaald, of ons van besluiten onthouden, of
althans die uiterlijke omstandigheden mede in aanmerking
nemen moeten. In elk geval zal men echter, rekening houdend
met den omvang en de betrouwbaarheid van het beschikbare
statistische materiaal, in de afwijkingen van de norm overal
naar aanwijzingen betreffende de norm moeten uitzien.

ANDERE HULP - Tenslotte kunnen nog een paar andere
MIDDELEN
hulpmiddelen genoemd worden, die,
wanneer de speciale psychologie eenmaal
over een onderzoekingsmateriaal van voldoende hoeveelheid
en hoedanigheid beschikken zal, zeker niet meer in aan*) Zeitschr. f. Psychologie, deel 51, blz. 23.
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merking zullen komen, maar die in den huidigen onvolmaakten staat onzer wetenschap toch niet geheel te verwerpen zijn. Daartoe behoort vooreerst de in s p r e e k wo or den en rechtsregelen neergelegde
„wijsheid der volkeren," die wel, evenals de vroeger besproken
ruwe inductie van op zich zelf staande onderzoekers, niets
meer geeft dan een neerslag uit de dagelijksche ervaring,
maar toch boven deze het voordeel heeft, dat ze inplaats
van op de ervaringen van een menschenleven op die van talrijke geslachten steunt. Vooral waar zulke spreekwoorden
met wezenlijk gelijke beteekenis onafhankelijk van elkaar
bij verschillende volken en in verschillende tijden ontstaan
zijn, heeft men recht aan te nemen, dat daarin een algemeene
waarheid uitdrukking vindt; al behoeft deze waarheid ook
een meer gematigde formuleering, of zelfs een andere verklaring, dan het yolk haar gegeven heeft. Om dezelfde reden
echter zullen ook de op ruwe inductie berustende o o r d e e 1 e n
van afzonderlijke onderzoekers, waaraan
wij vroeger alle bewijskracht meenden te moeten ontzeggen,
deze langzamerhand verkrijgen, wanneer een verstrekkende
overeenstemming daartusschen kan worden vastgesteld.
Met het oog hierop moge het verontschuldigd worden,
wanneer ik in het vervolg vaker aanhalingen doe, dan anders
in wetenschappelijke werken gebruikelijk is. Men kon misschien verder willen gaan en vragen, of om dezelfde reden
niet ook gefingeerde personen uit romans
en to on e e 1 s p el en in aanmerking verdienen te komen.
In elk geval nemen zulke personen in de tot heden verschenen
werken over ons onderwerp een meer of minder belangrijke
plaats in, en mag men inderdaad vermoeden, dat de kunstenaar
bij intuitie vaak verband ontdekt, waar de onderzoeker
dit met de methodische middelen der wetenschap niet ge-
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makkelijk had kunnen vinden. Daaruit volgt echter slechts,
dat de werken van zulke kunstenaars van waarde kunnen
zijn om de aandacht van den onderzoeker op zulke punten
te vestigen, om problemen aan te geven; anderzijds kunnen ze
ook didactisch gewichtige diensten bewijzen, daar zij bekende
voorbeelden tot opheldering der verschillende karaktertypen verschaf fen. Daarentegen sluit reeds het feit, dat het
den dichter niet alleen en dikwijls niet in de eerste plaats
om natuurwaarheid te doen is, het gebruik zijner scheppingen
als onmiddelijke bronnen van kennis uit, en zou ook de keus
der als betrouwbaar aan te merken figuren weer van oncontroleerbare sub jectieve opvattingen afhankelijk zijn. Ten
slotte zou het even onwetenschappelijk zijn, de onafscheidelijkheid of vereenigbaarheid van psychische eigenschappen
uit de scheppingen van drama- of romanschrijvers te willen
bewijzen, als zich ter staving van een of andere natuurwet
op de werken van bekende schilders te beroepen.
Dat is dus het materiaal, waarmee wij te werken hebben,
wat is daarmee nu tot stand te brengen? Ik denk: voorloopig
slechts een ruw getimmerte, dat steeds weer herstelling zal
noodig hebben, en wellicht op een goeden dag geheel ineenstort, - tot op de grondslagen! Deze grondslagen echter
zullen, indien niet alle teekenen bedriegen, blijven; en mettertijd, wanneer meer en beter materiaal beschikbaar zal zijn,
zal op deze grondslagen een grootsch en degelijk gebouw
kunnen worden opgetrokken. Of zonder beeldspraak: Met
onze paar duizend karakterbeschrijvingen, waarin talrijke
toevallige fouten schuilen en die van systematische fouten
vermoedelijk geenszins vrij zijn, kunnen alleen voor eigenschappen, waaromtrent of zeer besliste verschillen aanwezig
zijn, Of kleinere verschillen door talrijke gegevens van elders
gesteund worden, betrouwbare uitkomsten over de richting
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der psychische ongelijkheid der geslachten verkregen
worden. Daarentegen zal over de juiste maat van deze, en
over de richting van vele andere eigenschappen nog geen
eenigszins zeker oordeel uit te spreken zijn; terwijl ook de
verdere vraag, in hoeverre de vastgestelde verschillen met
andere, of ook met voorbijgaande cultuur-toestanden samenhangen, slechts met vermoedens beantwoord zal kunnen
worden. Naar mate ons echter in de toekomst betrouwbaarder
(immers op betere vraagstellingen, omvangrijker biographische onderzoekingen, experimenteele toetsingen steunende)
of ook maar talrijker karakterbeschrijvingen zullen ten dienste
staan, zullen de waarschijnlijke fouten der gemiddelde
waarden ook steeds meer worden beperkt, en ten opzichte
van steeds meer eigenschappen de bestaande verschillen in
richting en in maat met zekerheid vastgesteld kunnen
worden. En daarmee zal dan tegelijk de mogelijkheid gegeven
zijn, hypothesen over den samenhang dier eigenschappen
exact te toetsen: uit de sterkte der algemeene correlatie
tusschen twee eigenschappen zal berekend kunnen worden,
of de bij een groep vastgestelde frequentie der eene eigenschap
die der andere geheel verklaart, of dat voor deze verklaring
nog verdere mee- of tegenwerkende factoren noodig zijn.
En door vergelijking der uitkomsten, die van verschillende
volken of tijden verkregen worden, zal men in staat zijn met
dezelfde zekerheid algemeene en bijzondere, blijvende en
voorbijgaande, natuurlijke en kunstmatige verschillen te
scheiden, en elk van deze op zijn bijzondere oorzaken terug
te voeren. Zeer zeker zal het nog lang duren, eer we zoover
zijn: het heeft echter zijn waarde, zich het ideaal, waarheen
het streven gericht moet zijn, scherp voor oogen te stellen,
en zich ervan te overtuigen, dat het met de beschikbare middelen in onbegrensde benadering verwerkelijkt kan worden.

II. BEWUST EN ONBEWUST GEESTESLEVEN IN HET ALGEMEEN

ONBEWUSTE GEESTES- De psychologische en psychoWERKZAAMHEDEN
pathologische onderzoekingen der
laatste tientallen van jaren hebben steeds duidelijker getoond, dat men den bewustzijns-inhoud van elk mensch op
een willekeurig oogenblik moet opvatten
als een gedeelte van een veel omvangr,
ijker, in wezen gelijksoortig en door de
zelf de wetten beheerscht geheel. Of men
zich het wezen en de wetten van dit geheel materialistisch
als in den grond stoffelijk of psychisch-monistisch als in
den grond geestelijk moet denken, is een metaphysisch vraagstuk, dat hier onopgelost kan blijven; voor de psychologie
komt het alleen aan op het inzicht, dat men bij elk mensch
naast den hem bewusten geestesinhoud een hem onbewusten
geestesinhoud moet aannemen, welke beide in nauwe betrekking tot elkaar staan, zoodanig, dat de bestanddeelen
van den onbewusten geestesinhoud hem ieder oogenblik
onder gunstige omstandigheden bewust kunnen worden,
en ook anders voortdurend op vele wijzen in het gebied van
het hem bewuste hun invloed doen gelden. Zoo veroorzaakt
bijvoorbeeld de druk onzer kleeren of het' tikken van de
Psychologie der Vrouwen. 4
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kamerklok processen, die onder gewone omstandigheden
niet direct tot het bewustzijn doordringen; het is echter
voldoende, dat men er willekeurig de opmerkzaamheid op
richt, of dat eenvoudig andere bewustzijns-inhouden, die
de opmerkzaamheid meer in beslag nemen, wegvallen,
om ze onmiddelijk als druk-, resp. geluids-gewaarwordingen
waar to nemen. Niet anders staat het met alle kennis, die
wij in den loop van ons Leven verworven hebben, en met
alle andere herinneringen, die, zooals men 't uitdrukt, in
ons geheugen liggen opgeborgen; verreweg het grootste
deel daarvan is ons op een willekeurig oogenblik niet bewust;
maar onder gunstige omstandigheden, als wij ze noodig
hebben bijvoorbeeld, of als het associatief verloop der gedachten er heenleidt, komen ze in het bewustzijn; en ook
zonder dat ze in het bewustzijn komen beinvloeden ze onmiskenbaar ons voorstellen, voelen en denken. Vooral echter
komt het hierop aan, dat d e z e ons niet b e w us t e
processen zoowel in hun ontstaan als
in hun werking, voorzoover onze ervaring reikt, juist dezelfde wetten volgen als de in het bewustzijn gegeven
pr o c e s s en. Dat wil dus zeggen: die ons onbewuste
processen, welke ontstaan uit zwakke prikkels der zintuigen,
worden tot bewuste gewaarwordingen gemaakt door dezelfde oorzaken (toewending der opmerkzaamheid, 't wegvallen van storende prikkels) , die ook bewuste gewaarwordingen merkbaar versterken; evenals meerdere onbewuste
gewaarwordingen zich verbinden tot bewuste (vallende
druppels tot golfgeruisch), verbinden zich meerdere bewuste
gewaarwordingen tot een sterkere gewaarwording (geruisch
van afzonderlijke golven tot geruisch der branding) ; voor
't oogenblik vergeten ervaringen begunstigen dezelfde
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associaties, hebben dezelfde gemoedswerking, beinvloeden
op dezelfde wijze het oordeel als de met bewustzijn herinnerde,
alleen in mindere mate; en zoo voorts. In 't algemeen kan
men zeggen, dat deze niet bewuste processen zich in hun
gansche gedrag van de zwak bewuste processen geheel op
dezelfde wijze onderscheiden, als deze van de sterker bewuste
processen. Men heeft daarom wel het recht, de namen der
laatste ook over de eerste processen uit te strekken, en dus
te spreken van onbewuste (n. 1. in het individueel bewustzijn
niet aanwezige) voorstellingen, oordeelen, gevolgtrekkingen
enz.; daarbij kan dan de verdere vraag, of deze voorstellingen,
oordeelen en gevolgtrekkingen aan een ander, neven- of
bovengeschikt bewustzijn inderdaad als zoodanig gegeven
zijn of niet, aan 't metaphysisch onderzoek worden overgelaten.
Wanneer dus van den geheelen geestesinhoud van een
mensch op elk oogenblik slechts een zeer klein deel in het
bewustzijn van dezen mensch gegeven is, brengt dit feit
ons tot twee vragen, die zoowel voor de algemeene als voor
de speciale psychologie van het grootste gewicht zijn. De
eerste vraag luidt: waarvan hangt het af, of bij verschillende
personen of bij een bepaald persoon op verschillende tijden
een grooter of een kleiner deel van den geestesinhoud in
het bewustzijn treedt? - het is de vraag naar den o m v a n g
v a n h e t b e w u s t z ij n. De tweede vraag is : waarvan hangt
het af, of bij verschillende personen of bij een bepaald persoon
op verschillende tijden het onbewustblijvende deel van den
geestesinhoud een grootere of een geringere werkzaamheid
uitoefent ? - het is de vraag naar de s t e r k t e der
se c undai r e f uncti e. Deze beide vragen zullen wij
speciaal met het oog op de vrouwen-psychologie het eerst
behandelen.
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OMVANG VAN HET Over den omvang van het
b e w us t z ij n leert de algemeene
BEWUSTZ I J N
psychologie, dat, naarmate de opmerkzaamheid in meerdere mate op een bewustzijns-inhoud
gericht of door deze tot zich getrokken wordt, in 't algemeen
het aantal der verdere inhouden, die naast de eerste in 't
bewustzijn een plaats vinden, geringer is. Zijn wij in een
talrijk gezelschap, en letten we niet op iets bepaalds, dan
hooren wij tamelijk gelijkmatig de stemmen van alle personen,
die aan het onderhoud deelnemen; zijn wij echter met een
persoon in een interessant gesprek gewikkeld, dan treden
de stemmen van alle andere aanwezigen voor ons op den
achtergrond, of bereiken zelfs in 't geheel niet meer ons bewustzijn. En in den huiselijken kring gebeurt het soms dat
wij, door een moeilijk vraagstuk of een boeiend boek geheel
in beslag genomen, niet alleen wat om ons, maar ook wat tot
ons gezegd wordt niet hooren. Evenzoo kunnen wij bij 't
hooren van een concert of het bekijken van een bladzijde
druks onder moment-belichting of onze opmerkzaamheid
over het geheel verdeelen, of haar op een bepaald instrument
of een bepaald vvoord richten: in het laatste geval komt echter
weer al het andere slechts gebrekkig of in 't geheel niet tot
waarneming. Wij kunnen dus op een tijdstip met voile
opmerkzaamheid slechts weinig, veel daarentegen slechts
met verzwakte opmerkzaamheid beschouwen of aanhooren;
wat wij ook zoo kunnen zeggen: d a t b e w u s t z ij n s graad en bewustzijns-omvang omgekeerd
e v e n r e d i g z ij n. Nu leert de dagelijksche ervaring, dat
ten opzichte van deze verschijnselen groote verschillen tusschen de menschen bestaan; eenerzijds vindt men personen
met overwegend hoogen bewustzijnsgraad en geringen bewustzijns-omvang (v e r n a u w d bewustz ij n) , anderzijds per-
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sonen met overwegend lagen bewustzijnsgraad en grooten
bewustzijns-omvang (v erruimd b e w u s t z ij n) . De eersten
zijn steeds geheel door een zaak in beslag genomen en voor
alles wat daarbuiten valt moeilijk toegankelijk; zijn zij met
iets bezig, dan moet men een tot hen gerichte vraag twee of
driemaal herhalen, voor men antwoord krijgt; soms moeten
zij (zooals van Gladstone wordt meegedeeld) uit hun werk
als uit den slaap opgeschud worden. Overigens kunnen de
onderwerpen, die in zoo hooge mate het bewustzijn in beslag
nemen, van zeer verschillenden aard, en zoowel wisselende,
als blijvende zijn: daardoor komt de hier bedoelde vernauwing
zoowel voor bij den „verstrooiden" geleerde, die door lange
gewoonte moeilijk meer buiten den gedachtenkring van zijn
studievak komt, als bij den temperament-vollen cholericus,
die zich met hart en ziel geeft aan iedere nieuwe, 't zij grootere
of kleinere taak. Evenzoo kan ook het omvangrijke, aan
een groote hoeveelheid van indrukken en voorstellingen
ruimte biedende bewustzijn zich voordoen in zeer verschillende
verbindingen: wij vinden het zoowel bij den bezonnen, steeds
het voor en tegen zorgvuldig overwegenden practicus, als bij
den vluchtigen mensch van het oogenblik, wiens opmerkzaamheid zich gelijkmatig verdeelt over alles wat zich aan
zijn waarneming voordoet. En tenslotte moet men, als
overal, ook hier in 't oog houden, dat de beide genoemde
typen uitersten vormen, waartusschen talrijke overgangen
kunnen voorkomen en inderdaad voorkomen.
Trachten we nu voor de beantwoording der vraag, hoe deze
typen over de beide geslachten verdeeld zijn, punten van uitgang to vinden, dan zijn wij daarvoor helaas nog in hoofdzaak
aangewezen eenerzijds op de ruwe ervaring, anderzijds op
indirecte gevolgtrekkingen uit van elders bekende feiten.
Wij zullen met de laatste beginnen.
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Het is een algemeen bekend, en overigens door zelfwaarneming gemakkelijk te bevestigen feit, dat in het individueele leven de omvang van het bewustzijn zich in hooge
mate afhankelijk toont van den gem o edst o es t an d.
Sterke aandoeningen hebben zonder uitzondering de strekking
het bewustzijn tijdelijk te vernauwen (wie in toorn of in
extase is, hoort niet, wat om of zelfs tot hem gezegd wordt) ,
en daar tenslotte a 11 e aandoeningen den bewustzijnsgraad
van het voorwerp, waarop zij betrekking hebben, verhoogen,
mag, na het voorafgaande, ook van de zwakkere aardoeningen
wel worden aangenomen, dat zij, zij 't in geringere, vaak
nauwelijks merkbare mate, een vernauwing van het bewustzijn veroorzaken. Wanneer dit zoo is, kan met groote waarschijnlijkheid besloten worden, dat over 't geheel emotioneele,
voor gevoelsbewegingen zeer toegankelijke naturen zich ook
doorloopend door hoogeren bewustzijnsgraad en geringeren
bewustzijns-omvang zullen onderscheiden dan niet-emotioneele. Nu heerscht echter in de psychologie der geslachten
over bijna geen punt een zoo verstrekkende overeenstemming
als over de grootere emotionaliteit der vrouwen; wij mogen
dus met eenig vertrouwen verwachten, dat het type van het
vernauwd bewustzijn meer dan het tegenovergestelde onder
haar vertegenwoordigd zal zijn.
Een tweede aanwijzing geeft de psychopathologie. Zooals
menweetishet ziektebeeld der hysterie*)gekenmerkt door een reeks van symptomen, die zich moeilijk anders
laten vet klaren dan als verschijnselen voortspruitend uit een
abnormaal vernauwd bewustzijn. In de eerste plaats behooren
hiertoe de hysterische anaesthesieen. Depatientis,
*) Vgl. Janet, Der Geisteszustand der Hysterischen, Leipzig 1894; Martius,
Funktionelle Neurosen, Leipzig 1903, blz. 310-315.
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zelden over het geheele lichaam, vaker over een (vooral de
linker) lichaamshelft of enkele deelen daarvan, ongevoelig
voor tast-, temperatuur- of pijn-prikkels ; deze ongevoeligheid
onderscheidt zich echter opvallend van die, welke haar grond
heeft in organische afwijkingen, bijvoorbeeld in een storing
in de geleiding van den prikkel naar de hersenen. De reflexen
van het ongevoelige deel uit blijven meestal onveranderd
(bij een naaldeprik verwijdt de pupil zich, alsof pijn gevoeld
werd) ; ter wijl de organisch-zieke over zijn anaesthesie klaagt,
merkt de hystericus de zijne nauwelijks op (daarentegen wel
een organisch veroorzaakte binnen het gebied der hysterische
anaesthesie) en moet hij vaak door het onderzoek eerst crop
gewezen worden; ook loopt hij niet, als gene, door het ontbreken van waarschuwende gewaarwordingen schrammen
en brandwonden op, maar weet zich als een normaal mensch
daarvoor in acht te nemen; eindelijk blijken in vele gevallen
de niet bemerkte gewaarwordingen associatief werkzaam
te zijn (juist als de boven vermelde onbewuste voorstellingen
bij normalen) en worden ze onder zekere voorwaarden
(suggestie, hypnose) later ook herinnerd. En wat voor de
huid-gewaarwordingen geldt, geldt ook voor die van andere
zintuigen, vooral van den gezichts-zin. Deze en vele dergelijke verschijnselen leiden er toe aan te nemen, dat bij de
hysterische anaesthesie de schijnbaar uitgeschakelde gewaarwordingen niet ontbreken, maar slechts ono p gem e r k t b 1 ij v e n; geheel op dezelfde wijze als
ook bij den in zichzelf kekeerden normalen mensch tijdelijk
zwakke gewaarwordingen onopgemerkt kunnen blijven.
Met deze verklaring stemt overeen het feit, dat onder gunstige
omstandigheden (bijv. in den slaap, waar de remmende
voorstellingen terugtreden, of bij sterke, door suggestie of
emotioneele associaties veroorzaakte concentratie der op-
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merkzaamheid op het anaesthetische lichaamsdeel) de
anaesthesie tijdelijk verzwakt of opgeheven kan worden;
en ook omgekeerd, dat bij sterke afleiding der opmerkzaamheid de anaesthesie vaak verergerd, en zelfs ook over gewoonlijk voor de gewaarwording toegankelijke deelen uitgebreid
wordt. En ten slotte vindt de bedoelde opvatting een verderen
steun in de verschijnselen der h y s t e r i s c h e a m n e s i e
en aboulie. Evenals het gewaarwordingsleven vertoont ook het herinnerings- en wilsleven van den hystericus
aanmerkelijke gapingen; maar ook hier blijkt, dat het schijnbaar niet opgenomene of vergetene onder gunstige omstandigheden (droom, hypnose, toewending der opmerkzaamheid)
toch weer in het bewustzijn treedt, en dat handelingen, die
willekeurig niet kunnen worden uitgevoerd, automatisch of
onder de werking van een idee lixe gemakkelijk van stapel
loopen. Al deze merkwaardige, voor een deel schijnbaar
tegenstrijdige verschijnselen vinden nu, zooals vooral Janet
schitterend heeft aangetoond, haar volledige verkiaring
wanneer men aanneemt, dat b ij den hystericus,
door een abnormale vernauwing van den
bewustzijns-omvang, talrijke psychische
inhouden, die in het normale bewustzijn
zonder moeite een plaats vinden, ono p g e m e r k t b l ij v e n, maar toch steeds in het
gebied van het onbewuste hun wettelijke werkzaamheid
ontvouwen. Door die bewustzijns-vernauwing wordt de
hystericus genoodzaakt, uit de heni aangeboden gegevens
als 't ware een keuze te doen, een deel ervan te verwaarloozen;
bij hem ontwikkelt zich zoo de gewoonte, slechts acht te
slaan op die waarnemingen, herinneringen enz., die hij in het
leven het meest noodig heeft (dus bijv. de "tast-gewaarwordingen der rechter lichaamshelft, de gezichtsgewaarwor-
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dingen in het centrum van het gezichtveld) , en hij verliest
langzamerhand het vermogen, de andere op te merken. Vaak
ook kan men dit proces in zijn geleidelijken voortgang volgen:
in het begin treedt alleen een zekere verstrooidheid op,
waardoor slechts op sterkere of opvallende gewaarwordingen
wordt acht gegeven; dan komt een tijd, waarin ook deze
slechts onder gunstige omstandigheden (toewending der
opmerkzaamheid, associatieve hulp) worden opgemerkt;
eindelijk treedt de klaarblijkelijke anaesthesie in. En ten
slotte kan men de vernauwing van het bewustzijn, behalve
aan de besproken verschijnselen, ook uit het verdere gedrag van den hystericus gemakkelijk aantoonen; zoo bijv.
uit het algemeene onvermogen, tegelijk twee verschillende
gewaarwordingen op te merken, of twee bewegingen uit te
voeren (dikwijls is zelfs het normale samenwerken van beide
handen bij het aanvatten of vasthouden van voorwerpen
gestoord) ; uit de sterke afleidbaarheid, waardoor iedere
nieuwe indruk den voorafgaanden volkomen uit het bewustzijn
verdringt; en vooral uit de hysterische suggestibiliteit, die
hierop berust, dat iedere voorstelling, die tijdelijk het overwicht krijgt, alle andere terugdringt, en daardoor voor het
oogenblik denken en handelen volkomen beheerscht.
Wat heeft dit alles nu echter met de psychologie der vrouw
te maken? Deze vraag zou onmiddelijk te beantwoorden zijn,
wanneer wij ons gerechtigd konden achten, met een Italiaansch onderzoeker de hysterie als „la gigantessa della
feminilita" aan te duiden,*) dus te beweren, dat alle hysterische symptomen als abnormale versterkingen van normale
vrouwelijke eigenschappen beschouwd moeten worden.
Maar om dit te kunnen beweren zouden we niet aan het

*) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 285.
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begin, maar aan het einde, niet alleen van de tegenwoordige
uiterst onvolmaakte, maar van een latere veel vaster gegrondveste vrouwen-psychologie moeten staan; tot zoolang kan die
indruk slechts als een indruk op eenige heuristische waarde
aanspraak maken. Er komt echter nog een met zekerheid
vastgesteld feit bij: namelijk de veel grootere frequentie
der hysterie bij het vrouwelijk dan bij het mannelijk geslacht.
Volgens Hellpach *) zijn twee derden, volgens Kraepelin **)
70 % der volwassen hysterici vrouwen; en volgens Sydenham -1-) zouden zelfs slechts zeer weinig vrouwen van hysterische symptomen geheel vrij zijn; overeenkomstige opgaven
zouden zonder moeite in grooten getale bij te brengen zijn.
Bedenken we nu, dat de hysterie ongetwijfeld moet beschouwd
worden als een niet door uiterlijke omstandigheden veroorzaakte, maar diep in den aanleg wortelende ziekte, dan kan
uit de opgegeven getallen althans het vermoeden worden
afgeleid, dat de vrouwelijke psyche aan de fundamenteele
symptomen der hysterie een gunstiger bodem biedt dan d
mannelijke; of met andere woorden, dat, wanneer de uiterste
afwijkingen der vrouwelijke psyche gemakkelijker in het
gebied der hysterie vallen, ook het gemiddelde zich in dezelfde
richting van dat der mannelijke psyche verwijdert. Wat dan
beteekenen zou, dat vermoedelijk de bewustzijns-omvang
bij de vrouwen gemiddeld nauwer is dan bij de mannen.
Dit over de vingerwijzingen, die wij aangaande de onderwerpelijke vraag aan meer algemeene beschouwingen kunnen
ontleenen. Vingerwijzingen dienen echter, om te helpen bij
het zoeken, niet om dit te vervangen; en daarom zullen wij
dan nu nagaan, of in de richting, door die vingerwijzingen

*) Die Grenzwissenschaften der Psychologie, Leipzig 1902, blz. 387.
**) Psychiatric, Leipzig 1899, deel II, blz. 505-509.
t) Havelock Ellis, t. a. p. blz. 284.

BEWUST EN ONBEWUST GEESTESLEVEN

59

aangegeven, ook direct ter zake dienende positieve feiten te
vinden zijn. Voorzeker is hier de oogst voorloopig nog uiterst
schaarsch. In de eerste plaats is wel de ervaring der artsen
te noemen, volgens welke de vrouwen zich algemeen voor
suggestie meer toegankelijk toonen dan mannen ; *) waarmee overeenstemt, dat ook geinduceerde geestesziekte (folie
a deux) bij haar vaker voorkomt dan bij het andere geslacht**)
Deze ervaringen sluiten zich bij andere uit het leven aan.
Wanneer bijvoorbeeld de mannen steeds erover geklaagd
hebben, dat de vrouwen afwisselend voor het klemmendst
betoog ontoegankelijk blijven en door de zwakste argumenten
zich laten overreden, en wanneer deze volgens de herediteitsenquete inderdaad veel zeldzamer „open voor nieuwe inzichten" en desondanks aanmerkelijk vaker „gemakkelijk om
te praten" zijn dan de mannen (vraag 21) , dan ligt het
voor de hand, deze schijnbare tegenstrijdigheid terug te voeren
op de bekende verbinding van hetero- en auto-suggestibiliteit,
waardoor een enkele voorstelling, 't zij die in den geest zelf
ontwikkeld of daar van buiten of ingeplant is, tijdelijk het
geheele bewustzijn in beslag nemen en aan alle andere
den toegang daartoe afsluiten kan. In het klein openbaart
zich hetzelfde verschijnsel in de sterkere g e v o e 1 i g h e i d
v o or kit t e l e n t) v an meisjes en vrouwen: wanneer
althans, zooals ik elders tf) getracht heb aan te toonen, de
werking van het kittelen wezenlijk hierop berust, dat de
voorstellingen van het gevaarlijke en het ongevaarlijke
in snelle afwisseling het geheele bewustzijn innemen. Laten

*) Lowenfeld, Der Hypnotismus, Wiesbaden 1901, blz. 58. Havelock
Ellis, t. a. p. blz. 267.
**) Havelock Ellis, t. a. p. blz. 306.
t) Ellis, t. a. p. blz. 301.
if) Zeitschr. f. Psychologie, deel XI, blz. 42-43.
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dus deze ervaringen met groote waarschijnlijkheid tot een
(meer of minder door de sterke emotionaliteit veroorzaakten)
vernauwden bewustzijns-omvang besluiten, er staan andere
naast, die onmiddelijk daarop wijzen. Zoo bijvoorbeeld de
door Havelock Ellis *) meegedeelde waarneming van een
Engelsch werkgever: „dat een man tegelijkertijd kon praten
en werken, maar als een meisje praatte hield zij op met
werken." Of ook het plotseling omslaan van de heerschende
gevoelsstemming, in 't groote zoowel als in 't kleine. Bij een
langen wandeltocht kan men vaak opmerken, dat, terwijl
bij den man het genot van de beweging in de vrije natuur
door de opkomende moeheid langzamerhand verzwakt, gecompenseerd en overgecompenseerd wordt, de vrouw daarentegen
tot een bepaald oogenblik in 't geheel geen moeheid bespeurt,
dan echter plotseling zich bijna buiten staat voelt, verder to
gaan. Blijkbaar heeft eerst de lust aan het wandelen de onlust
der moeheid, vervolgens echter, nadat de laatste een voldoende
sterkte bereikt had, deze ,de eerste volkomen uit het bewustzijn verdrongen. En analoge verschijnselen laten zich ook op
ander gebied niet zelden vaststellen.
Op grond van dit alles acht ik het waarschijnlijk, dat gemiddeld bij de vrouwen, evenals de bewustzijnsgraad hooger, de
bewustzijns-omvang geringer zal zijn dan bij de mannen.
Toch zal men bij toekomstige massa-onderzoekingen aan deze
kwestie grooter zorg moeten wijden, dan tot heden geschied
is, en zal men ook moeten omzien naar experimenteele hulpmiddelen, waardoor een juiste meting van den bewustzijnsomvang mogelijk wordt. Dergelijke middelen zijn ook reeds
voorgesteld, *) maar nog bijna niet toegepast; bij de keuze
ervan zal men er vooral op moeten letten, dien bewustzijns*) Ellis t. a. p. blz.
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omvang zoowel bij emotioneele afleiding als zonder deze te
onderzoeken. Eerst daardoor zal men kunnen uitmaken,
of de bij de vrouwen vermoedelijk aanwezige nauwere bewustzijns-omvang geheel op rekening van haar grootere
emotionaliteit kan worden gesteld, of, ook van deze afgezien,
in haar verderen aard zijn grond vindt. Voorloopig kan daarvan slechts gezegd worden dat, zooals tab. I toont, in elk geval
vastgesteld kan worden, dat de emotioneelen in 't algemeen
tegenover de niet-emotioneelen minder toegankelijk zijn
voor nieuwe inzichten en vaker gemakkelijk om te praten.
TABEL I.
MANNEN
emotioneel

Vr. 2 I : Nieuwe inzichten
Gemakkelijk om
te praten . . . .

VROUWEN

nietemotionietemotion.
neel
emotion.

51.6

54.7

44.7

46.1

8

7.8

18.9

11.8

15.

SECUNDAIRE Onze tweede vraag was die naar de mate,
FUNCTIE
waarin het onbewust blijvende deel van den
geestes-inhoud in vergelijking met het bewuste zich psychisch werkzaam toont. Deze werkzaamheid,
welke psychische inhouden nog blijven uitoefenen, nadat ze
uit het bewustzijn verdwenen zijn, heeft Otto Gross **)
de s e c u n d a i r e f unctie dier inhouden genoemd,
en gesteld tegenover de p r i m a i r e f unctie, die
hun toekomt, zoolang zij in het bewustzijn vertoeven; hem
komt ook de verdienste toe, het eerst gewezen te hebben
op de verstrekkende, diep ingrijpende beteekenis dier secun-

*) Stern, t. a. p. blz. 83 -84.
**) Die cerebrale Secundarfunction, Leipzig 190z.
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daire functie voor het geheele geestelijk leven. Inderdaad
is het gemakkelijk in te zien, dat reeds het volgen van een
eenigszins ingewikkeld betoog, en zelfs het begrijpen van
een langen volzin, een zekere ontwikkeling der secundaire
functie onderstelt, inzooverre namelijk de verschillende
deelen van dat betoog of van dien zin niet alle tegelijkertijd
in het bewustzijn aanwezig kunnen zijn, en toch alle tot het
juist begrijpen moeten samenwerken. De algemeene beteekenis
der secundaire functie ligt evenwel hier in, dat zij a a n
het geheele verleden van het individu
een zekeren invloed geeft op zijn te genw o o r dig denken, voelen en wilier', dus
naast de wisselende indrukken van 't oogenblik een betrekkelijk standvastig complex van factoren vormt, dat
eenheid en samenhang in het leven brengt, en ook bij onvermijdelijke veranderingen door zijn dempende werking den
plotselingen stoot in een geleidelijke vervorming kan omzetten. Overigens heeft zoowel een sterk overheerschen der
secundaire als der primaire functie zijn besliste nadeelen;
het duidelijkst is dit te zien aan de in 't pathologische vallende
uitersten dier afwijkingen van het gemiddelde (melancholici,
en paranoici maniaci). Eenzijdig overheerschen der primaire functie begunstigt oppervlakkigheid en incoherentie;
eenzijdig overheerschen der secundaire functie brengt de
neiging tot onvruchtbaar piekeren, gebrek aan werkelijkheidszin en aan tegenwoordigheid van geest, gering aanpassingsvermogen met zich. Het optimum ligt, hier als bijna
overal, in het midden.
In hoeverre bestaan er nu verschillen tusschen de beide
geslachten ten opzichte der secundaire functie? De heerschende meening gaat wel in de richting der veronderstelling,
dat de ontwikkeling der secundaire functie bij de vrouwen
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beneden het normale is: bij nagenoeg alle volken vindt men
toch spreekwoorden, die „lange haren" met „korte gedachten" in verband brengen, of ook de groote veranderlijkheid of het gebrek aan logica der vrouwen over den hekel
halen. Naast de ervaringen, die aan deze spreekwoorden
ten gronde liggen en waarop wij later terug komen, zijn er
echter toch ook andere, die omgekeerd een sterk nawerken
van onbewust geworden voorstellingen bij de vrouwen buiten
twijfel schijnen te stellen. Waaruit anders dan uit de nawerking van talrijke lang verdwenen ervaringen zou men,
de aan de vrouwen algemeen toegekende „tact" moeten verklaren: die verwonderlijke fijngevoeligheid, die haar in staat
stelt, met onfeilbare zekerheid juist die nuance in woord,
spreektoon, blik te vinden, die geschikt is, een schreiend
kind te troosten, een opvliegenden man te kalmeeren of ook
een gehate vijandin doodelijk te kwetsen? Of algemeener:
men heeft steeds gemeend, als wezenlijkste kenmerk van het
vrouwelijk tegenover het mannelijk denken het overheerschen der onbewuste geestes-werkzaamheid, het intuitief
begrijpen inplaats van het methodisch bedenken te moeten
aanmerken; is echter deze onbewuste geestes-werkzaamheid
ergens anders dan onder het begrip der secundaire functie
onder te brengen? En eindelijk zal men ook dit moeten toegeven, dat bij de vrouw veel meer dan bij den man de gevoelswaarde der voorstellingen door de nawerking van vroeger
met deze voorstellingen verbonden aandoeningen beinvloed
wordt; dat dus de vrouw in veel hoogeren graad dan de man
het vermogen bezit, wat zij eens bemind heeft, ondanks
sterke ontgoocheling, duurzaam in het vermooiend licht
der oude liefde te zien, waardoor dan ook in het algemeen
de liefde der gade en der moeder tegen veel heviger schokken
bestand is dan die van den man of den vader. Met het oog op
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dit alles zijn wij zeker niet gerechtigd, aan de vrouw kortweg
de secundaire functie te ontzeggen; veeleer zullen we moeten
zoeken naar een ander gezichtspunt, van waaruit deze schijnbaar elkaar tegensprekende ervaringen verklaard kunnen
worden. En dan lijkt het weer niet onwaarschijnlijk, dat
de grootere emotionaliteit der vrouwen ook
hier ter verklaring zal kunnen dienen. Want in de eerste
plaats schijnt deze wel geschikt, rekenschap te geven van de
in bedoelde spreekwoorden neergelegde ervarings-uitkomsten:
in zooverre namelijk begrijpelijkerwijze emotioneele naturen
ceteris paribus meer dan niet-emotioneele zijn blootgesteld
aan het gevaar, dat hun spreken en handelen hoofdzakelijk
door den indruk van het oogenblik bepaald wordt. Want
deze indruk van het oogenblik heeft in elk geval het voordeel
der prioriteit naar den tijd; andere motieven, die mede van
invloed kunnen zijn op de reactie, moeten zich eerst bij hem
aansluiten, door hem opgewekt worden; heeft nu echter
de indruk van het oogenblik een zeer sterke gevoelswaarde,
dan kan hij in bepaalde omstandigheden de psychische
energie zoo volledig in beslag nemen, dat die andere motieven
in 't geheel niet kunnen opkomen, of ook een snelle reactie
veroorzaken, voor deze motieven hun invloed kunnen doen
gelden. De juistheid dezer deductie wordt door de resultaten
der herediteits-enquete bevestigd. Van deze doelen i o vragen
(17-26, zie aanhangsel blz. 289-291) op verschijnselen,
die waren gekozen als teeken van een grootere of geringere
macht van het heden in vergelijking met het verleden of de
toekomst; worden nu de beschreven personen volgens de
antwoorden op deze 10 vragen ingedeeld, dan blijkt, dat
van de gezamenlijke (mannelijke en vrouwelijke) emotioneelen 37.8 % als meer door indrukken van het oogenblik
en 62.2 % als meer door gedachten aan. 't verleden of de
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toekomst beheerscht, daarentegen van de gezamenlijke
niet-emotioneelen slechts 26.6 % als oogenbliks- en 73.4 %
als verledens- en toekomst-menschen beschreven werden.*)
Wanneer dus dezelfde enquete leert, dat van alle mannen
23.9 % tot de eerste en 5o % tot de tweede en van alle vrouwen
25.7 °,/c, tot de eerste en 48.5 % tot de tweede categorie behooren, dan blijkt de sterkere emotionaliteit der vrouwen
meer dan toereikend, om deze kleine verschillen te verklaren.
Verder zullen ook de andere bovengenoemde feiten, die op
een overwicht der secundaire functie bij het vrouwelijk
geslacht schenen te wijzen, althans voor een deel op deze
sterkere emotionaliteit terug te voeren zijn. De dagelijksche
ervaring leert namelijk, dat voorstellingen met gevoelswaarde
langer en intensiever nawerken dan die zonder gevoelswaarde;
ontelbare onverschillige indrukken, die iemand bijvoorbeeld
bij een wandeling ontvangt, gaan voorbij zonder een merkbaar
spoor achter te laten; daarentegen kan bij denzelfden mensch
een smartelijk verlies, een zware schuld over het geheele
leven zijn schaduw werpen. Nu hebben wij in die gevallen,
waar de ervaring op een sterk nawerken van vroegere voorstellingen bij de vrouwen wijst, bijna steeds met emotioneele
voorstellingen te doen; en het blijft de vraag, of niet de mannen
wanneer die voorstellingen voor hen dezelfde gevoelswaarde
hadden, ook een gelijke nawerking zouden ondervinden.
Samenvattend kan dus uit de vooralsnog bijeengebrachte
gegevens niet worden afgeleid, dat bij de vrouwen onder gelijke omstandigheden de secundaire functie sterker of zwakker
is dan bij de mannen, maar alleen dat, door hare grootere
emotionaliteit, sommige voorstellingen meer, andere minder
gelegenheid hebben, haar secundaire functie uit te oefenen.
Tot geheel gelijksoortige gevolgtrekkingen leidt het nader
*) Zeitschrift far Psychologie, deel 51, blz. 7.
Psychologie der Vrouwen. 5
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onderzoek van de afzonderlijke uitkomsten der herediteitsenqu'ete. Het blijkt n. 1., dat slechts ten opzichte van 4 der
bedoelde 1 o vragen belangrijke, de bedragen der waarschijnlijke fouten aanmerkelijk overschrijdende verschillen tusschen
de geslachten aan 't licht treden. Een daarvan, de veel grootere
frequentie der plannenmakerij bij de mannen (vr. 28 : 15.8
tegen 8.3 ?,/,), kunnen wij zonder meer verwaarloozen,
daar het in de verschillende maatschappelijke positie der
beide geslachten zijn natuurlijke verklaring vindt; de drie
andere wijzen, wat de secundaire functie betreft, in tegengestelde richtingen, maar loopen overal evenwijdig met de
emotionaliteit. Eenerzijds worden namelijk de vrouwen
als vaker op verandering gesteld (vr. 22: 37.2 tegen 30.8 %)
en wisselend in haar sympathieen (vr. 19: 20.7 tegen 16.8 %)
beschreven: deze beide eigenschappen komen echter ook
overal aan de emotioneelen in vergelijking met de nietemotioneelen toe, en zelfs is hier het verschil aanmerkelijk
sterker uitgesproken dan daar (tab. 2).
TABEL

Vr. 19: Wisselend in
sympathieen .
Constant .. .
Vr. 22: Op verandering
gesteld
Routinemensch

2.

MANNEN

VROUWEN

emotionietneel
emotion.

nietemotioneel
emotion.

22.7
64.9

34.0

".5
76.6

27.5
61.4

11.2

81.6

30.1
32.7
43.3
38.2
47.0
44.5
Anderzijds werken smartelijke verliezen bij de vrouwen
veel vaker lang na dan bij de mannen (vr. 17 : 31.2 tegen
17.3 %) ; ook dit verschijnsel is voor de emotioneelen bepaald kenmerkend.

46.6
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TABEL 3.
MANNEN
emotioneel
Vr. 17: Snel getroost
Lang onder
den indruk .

VROUWEN

nietemotioemotion.
neel

nietemotion.

40.7

48.3

31.5

40.2

24. 1

12.8

35.0

26.8

Een beslissing omtrent de maat der secundaire functie
bij gelijke emotionaliteit is dus ook uit deze gegevens niet to
verkrijgen.

III. DE AANDOENINGEN

ALGEMEENE
Wat hier „aandoening" genoemd wordt
OPMERKINGEN duidt het spraakgebruik veelal aan met
het woord „gevoel," dat echter ook in
andere, geheel verschillende beteekenissen gebruikt wordt:
vooreerst duidt men er mee aan den tastzin der huid („in 't
donker iets op het gevoel herkennen") , verder een vaag
besef, waarvan de gronden niet bewust zijn („ik heb 'n gevoel, dat dit of dat niet klopt") , en eindelijk een bijzondere
groep van psychische verschijnselen, die zich wegens hun
naar 't schijnt elementairen aard bezwaarlijk laten definieeren,
maar zich op ondubbelzinnige wijze van alle andere hierdoor onderscheiden, dat zij alle op een of andere wijze to
rangschikken zijn onder de beide bekende begrippen lust
en onlust. Het is van groot belang, dat men zich niet door den
gemeenschappelijken naam, waarmee het spraakgebruik ze
aanduidt, laat verleiden tot het verwisselen van deze begrippen met elkaar; in di t hoof dstuk z al ui t
sluitend van gevoel in den laatstgenoemden zin- door ons aandoening genoemddus van lust- en onlust-aandoeningen
sprake zijn.
Volgens het voorafgaande hebben nu deze aandoeningen
in de eerste plaats de eigenaardigheid, dat ze ons in twee
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grond-qualiteiten, welker tegenstelling onmiddelijk wordt
ingezien, namelijk juist als lust- en onlust-aandoeningen,
gegeven zijn. leder van deze qualiteiten is dan voor een \Terstrekkende quantitatieve gradueering vatbaar: wij onderscheiden zwakkere en sterkere lust- resp. onlust-aandoeningen
die zich dus in tegengestelde richtingen minder of meer van
een gemeenschappelijk nulpunt (het in di f f e r en ti ep u n t der aand o ening e n) verwijderen. Naast deze fundamenteele tegenstelling en deze quantitatieve verschillen,
bestaan nu wel is waar nog verdere verschillen tusschen
de aandoeningen: de lust-aandoeningen, die een goedsmakende
spijs, een geslaagde onderneming, de beschouwing van
een kunstwerk ons bereiden, zijn evenmin als de onlustaandoeningen van tandpijn, verveling, zedelijke verontwaardiging, van elkaar slechts quantitatief verschillend; en
de analyse der verdere verschillen daartusschen, die zeker
deels op haar verbinding met andere bewustzijns-inhouden
als voorstellingen en wilsimpulsen, deels op haar tijdelijk
verloop, deels ook op conflicten, contrast-werkingen en
complicaties van verschillende aandoeningen met elkaar
berusten, vormt een belangrijke taak der algemeene psychologie. Voor het onderhavig onderzoek behoeft daarop echter
nauwelijks verder to worden gelet; waar het noodig is, zal
later nog het een en ander worden opgemerkt.
INDIVIDUEELE Dat nu ten aanzien van deze aandoeningen
VERSCHILLEN de menschen in velerlei opzichten van
elkaar verschillen, leert reeds de dagelijksche
ervaring. Deze verschillen betref fen in de eerste plaats de
intensiteit der aandoeningen, dus de mate, waarin op gegeven
ervaringen emotioneel gereageerd wordt of de emotion a1 i t e i t. Er zijn gevoelsmenschen en apathische naturen:
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in dezelfde uiterlijke omstandigheden zal de een „himmelhoch
jauchzen" of zich „zu Tode betrilbt" voelen, terwijl de gemoedstoestand van den ander zich nauwelijks merkbaar
van het indifferentie-punt verwijdert; en tusschen deze
beide uitersten vindt men alle mogelijke overgangen. Verder
bestaan er belangrijke verschillen in het t ij d e 1 ij k v e r1 0 op der a a n d o e n i n g e n. Evenals waarnemingen
hebben ook aandoeningen een zekeren tijd noodig, om haar
hoogtepunt te bereiken ; en deze tijd is voor verschillende
individuen geenszins dezelfde. Bij sommigen laait het gevoel
als 't ware oogenblikkelijk op en ondergaat daarna nauwelijks
nog een merkbare toeneming; bij anderen valt een geleidelijk
opkomen der aandoening waar te nemen ; en dit opkomen
kan sneller of langzamer, somtijds zelfs zoo langzaam geschieden, dat het maximum eerst bereikt wordt, als de
uiterlijke aanleiding reeds voorbij is (retrospectieve toorn of
vrees volgens Malapert*) . Vermoedelijk berusten deze verschillen gedeeltelijk op verschillen in de snelheid van het
denken, waardoor de een vlugger dan de ander den gegeven
toestand overziet, voor een ander en grooter deel echter
op de sterkte der secundaire functie, daar oudere bewustzijnsinhouden, die nog in sterke nawerking verkeeren, als 't
ware opzij geschoven moeten worden, om de nieuw optredende aandoening ruimte te geven, zich geheel te ontplooien.
Daarom zal ook met het sneller resp. langzamer opkomen der
aandoeningen meestal een geringere resp. grootere duurzaamheid van deze samengaan: evenals de overwegende secundaire
functie andere psychische elementen in staat stelt, de voile
ontwikkeling der aandoening te vertragen, stelt zij de aandoening zelf in staat, zich Langer te handhaven tegenover
*) t. a. p. blz. 30.
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nieuwe indrukken. En eindelijk worden deze invloeden
nog door een derde, namelijk door die der vroeger besproken
algemeene emotionaliteit, gekruisd. Daar namelijk intensievere aandoeningen voor 't oogenblik gemakkelijker
andere bewustzijns-inhouden verdringen en ook later een
sterkere nawerking uitoefenen, zal (bij gelijke snelheid van
het denken en gelijk ontwikkelde secundaire functie) bij de
emotioneelen zoowel een sneller opkomen als een langer
nawerken der aandoeningen te verwachten zijn. Deze nawerking der aandoeningen, waardoor zij meer of minder
duurzame „stemmingen" achterlaten, is voor het geheele
psychische leven van het grootste gewicht: is zij sterk,
dan kunnen enkele, het gemoedsleven in de diepte rakende
ondervindingen oorzaak zijn, dat latere ervaringen dienovereenkomstig eenzijdig worden opgenomen, zoomede dat
daaruit een onbewuste selectie in de herinnering plaats
heeft, en daardoor over lange tijdruimten, soms over het
geheele leven, haar licht of haar schaduw werpen. Ons rest
nog kort op te merken, dat de beide hier besproken factoren,
•dus de intensiteit en de beweeglijkheid der aandoeningen,
wel de wezenlijkste indeelingsgronden voor de oude onderscheiding der vier temper am e n t en gevormd hebben,
daar bij de sanguinici zwakke en voorbijgaande, bij de
phlegmatici zwakke en duurzame, bij de cholerici sterke en
voorbijgaande, en eindelijk bij de melancholici sterke en
duurzame aandoeningen overheerschen.*) Dat ik in mijn
classificatie der karakters**), op grond van de toegevoegde
onderscheiding tusschen actieven en niet-actieven, deze

*) Wundt, Physiologische Psychologie III, Leipzig, 1893, blz. 519-521.
**) Zeitschr. f. angew. Psychologie I, blz. 313-381. Zeitschr. f. Psych.
LI, blz. 1-72.
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namen gedeeltelijk in meer beperkte beteekenis gebruikt heb,
moge hier, om misverstand te voorkomen, kort worden
op gemerkt.
Naast deze verschillen in maat en duur der aandoeningen
in het algemeen zijn dan ten slotte nog eenige andere verschillen te vermelden, die betrekking hebben op d e b ijz o n d e r e so o r t der bij voorkeur opkomende aandoeningen. Hier is vooreerst de door Schopenhauer ingevoerde onderscheiding tusschen e u k o 1 o i en d y s k o 1 o i
op haar plaats: de eersten kunnen als doorloopend op lustaandoeningen, de laatsten als doorloopend op onlust-aandoeningen gestemd beschreven worden. De echte eukolos
ziet alles van den besten kant, hij is tevreden met het heden,
en hoopt het beste van de toekomst; terwijl de echte dyskolos
omgekeerd overal iets te laken en te vreezen vindt, zich ten
slotte alleen in zijn werkelijk of vermeend ongeluk thuis gevoelt en zelfs een geluk, dat tot hem komt, met bezorgdheid
en argwaan aanvaardt. En tusschen deze beide uitersten,
dichter bij den een of bij den ander, be wegen zich dan weer
de overige menschenkinderen. - Voorts komt in aanmerking
de verscheidenheid der bronnen waaruit de
aandoeningen hoof dzakelijk voortkomen. Bij sommigen
overheerschen zinnelijke, bij anderen geestelijke vreugden
en smarten; velen gaan met hun denken, genieten en lijden
nauwelijks buiten het heden, terwijl anderen bijna uitsluitend
in het verleden of in de toekomst leven en hun aandoeningen
voor het grootste deel uit herinneringen of verwachtingen
putten; er zijn ego-centrische naturen, wier gemoedstoestand bijna alleen door hun persoonlijk wel en wee of door
de verheffingen en inzinkingen, bevredigingen en krenkingen
van hun gevoel van eigenwaarde bepaald wordt, en tegenover
deze staan andere, die geheel of ten deele in de dingen buiten
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hen, 't zij in enkele personen of groepen van personen, 't zij
in natuur, kunst, wetenschap of politiek opgaan, en daarvoor
zich zelf in overeenkomstige mate vergeten. Al deze en
andere verschillen kunnen in alle mogelijke graden, en, voorzoover wij op 't oogenblik weten, in alle mogelijke verbindingen voorkomen; hieruit is de oneindige verscheidenheid
der individueele nuanceering op 't gebied van het gemoedsleven gemakkelijk te verklaren.
Wat nu de vrouwen aangaat, heerscht
DE VROUWEN:
DE GRAAD DER wel over geen ander punt tusschen
EMOTIONALITEIT de verschillende onderzoekers een zoo
verstrekkende overeenstemming als
hierover, dat zij op veel zwakkere prikkels emotioneel reageeren, en op gelijke prikkels veel sterker emotioneel reageeren
dan de mannen. Comte noemt het vrouwelijk geslacht zelfs
„le sexe affectif ;"*) Diderot zegt: „j'ai vu l' amour, la jalousie, la haine, la superstition, la colere, portes chez les
femmes a un point, que homme n'eprouve jamais"**)
volgens Marion: „la femme n'est a peu pres jamais
indifferente, n'est pas una minute sans aimer ou
hair quelque chose ou quelqu'un, sans avoir quelque
emotion dans le coeur;" t) en overeenkomstige uitspraken waren in grooten getale bij te brengen. Inderdaad
behoeft men in het leven slechts om zich heen te zien, om
steeds weer dezen indruk bevestigd te vinden. Reeds bij
*) Marion, Psychologie de la femme, Paris 1900, blz. 98.
**) Mantegazza, t. a. p. blz. 372. Vert. : Ik heb de liefde, de afgunst,
de haat, het bijgeloof, den toorn bij de vrouwen gezien in een sterkte,
die zij bij den man nooit bereiken.
t) t. a. p. blz. 99-10o. Vert. : De vrouw is bijna nooit onverschillig,
is geen minuut zonder iets of iemand te haten of te beminnen, zonder
eenige gemoedsbeweging.
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kinderen kan men vaststellen, dat bij het mannelijk geslacht
de intellectueele, bij het vrouwelijk geslacht de emotioneele
belangstelling overheerscht : wanneer jongens en meisjes
jets zien dat voor hen nieuw is, zullen de eersten beginnen
met te vragen, wat het is, vanwaar het komt, waartoe het
dient, terwijl de laatsten daarentegen dadelijk met beoordeelingen (leuk ! vervelend! snoezig!) plegen te reageeren.
Verder vindt men, dat meisjes zich meer dan jongens lof en
blaam aantrekken, gemakkelijker geroerd worden, omkleinere
oorzaken lachen of weenen, en vooral ook meer in ernst,
als 't ware uit voile overtuiging en zonder bijgedachten,
zich aan de uiting van haar droefheid overgeven. Voor de
rijpere jeugd wordt dit door de school-enquete volkomen
bevestigd; de meisjes zijn vaker demonstratief (vr. 67),
prikkelbaar en lichtgeraakt (vr. 78) ; ze nemen het eer
kwalijk, wanneer de leeraar zich een grapje met haar veroorlooft (vr. 14) ; reageeren op een afkeurende opmerking
vaker met schreien of mokken (vr. i I), op domheden, die zij
begaan hebben, met ontstemming of moedeloosheid (vr. 79),
terwijl zij in beide gevallen veel zeldzamer onverschillig
blijven (ib.) ; toonen zich voor het examen veel meer
angstig en bezorgd (vr. 73), op het examen veel meer nerveus (vr. 23) ; en geraken eer in geestdrift (vr. 76). Letten
we ten slotte op volwassen mannen en vrouwen, dan
krijgen wij ook hier den beslisten indruk, dat de laatsten
meer en dieper genieten en lijden, hopen en vreezen, beminnen en haten dan de eersten; althans zien wij al die verschijnselen, waardoor innerlijke gemoedsbewegingen zich
den buitenstaander verraden: blozen, schreien en lachen,
veranderingen in stem, gelaatsuitdrukking en lichaamshouding, superlativisme, in onmacht vallen, bij de vrouwen
veel vaker optreden dan bij de mannen. Dienovereenkom,
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stig hebben dan ook de berichtgevers van onze herediteitsenquete aanleiding gevonden, 59.8% der door hen beschreven
vrouwen en slechts 45.9% der door hen beschreven mannen
als „emotioneel," daarentegen van de eersten slechts 26.5%
en van de laatsten 39.3% als „niet emotioneel" aan te merken.
En in de van vrouwen afkomstige beschrijvingen, waar deze
percentages tot 70.9, 48.5, 20.3 en 39.7 stijgen resp. dalen,
heeft dit verschil een nog aanmerkelijk beslister uitdrukking
gevonden.
Hoe overtuigend deze feiten nu ook mogen schijnen,
toch heeft men gemeend, zonder ook in het minst hun
betrouwbaarheid in twijfel te willen trekken, de daaruit afgeleide gevolgtrekking, dat de vrouwen gemiddeld veel
meer emotioneel zijn dan de mannen, te moeten betwisten.
Volgens Lombroso *) zou de fout dezer gevolgtrekking daarin
liggen, „dat uitingen van smart met de smart
z el f verwisseld worden. De vrouwen reageeren expansiever
op de smart dan de mannen, d. w. z. ze bezitten volgens een
treffende uitdrukking van Sergi niet grootere sensibiliteit,
maar grootere irritabiliteit." Deze irritabiliteit wordt dan door
Sergi nader gedefinieerd in dien zin, dat „men haar als den
laagsten graad der sensibiliteit moet beschouwen, die zich
of in werkelijke sensibiliteit kan veranderen of bij het grovere
aanvangs-stadium blijft staan. De irritabiliteit is de meest
directe en meest krachtige oorzaak van bewegingen, van
uiterlijke manifestaties; d. w. z. prikkels, die bepaalde
en heldere sensaties, toestanden van smart en lust zouden
moeten teweegbrengen, blijven in het stadium der irritabiliteit staan of veranderen zich in vele gevallen wel in ware
sensibiliteit, maar slechts gedeeltelijk, — en gaan steeds

*) Das Weib, Hamburg 1894, blz. 63-67. Vgl. Sergi, Archivio di Psychiatria XIII, 1.
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gemakkelijk in bewegingen over. En zoo schijnen de meer
levendige uiterlijke manifestaties uit een grootere sensibiliteit voort te komen, terwijl ze toch inderdaad uit het
aanvangs-stadium van deze, de irritabiliteit, ontspringen."
Tegenover de gangbare meening, volgens welke de vrouwen
sterker voelen dan de mannen, wordt dan door de genoemde
schrijvers de lijnrecht tegenovergestelde, dat zij in mindere
mate voor lust- en onlust-aandoeningen vatbaar zijn, opgesteld; en tot staving van deze meening hoofdzakelijk aangevoerd, dat zij zich bij het experimenteel onderzoek minder
gevoelig toonen voor zintuigelijke prikkels, dat zij bij heelkundige operaties veel standvastiger pijn verdragen en
veel zeldzamer in onmacht vallen dan de mannen, ook voor
de ziekenverpleging veel beter geschikt zijn dan dezen, en
dat zij zich in het algemeen onderscheiden door weinig
intensieve organische behoeften, zoomede door het vermogen,
kwalen van den ouderdom en ontberingen van alien aard
gelijkmoedig te verdragen.
Ik moet nu bekennen, dat ik in de geheele psychologische
literatuur geen tweede voorbeeld ken, waar zoo merkwaardig
met de logica omgesprongen wordt als hier. Natuurlijk moet
worden toegegeven, dat in die gevallen, waarop de algemeene
meening omtrent de sterkere aandoeningen der vrouw
steunt, den buitenstaander slechts de sterkere uitingsverschijnselen direct gegeven zijn; maar onmiddelijk moet
hieraan worden toegevoegd, dat in de andere gevallen,
die de Italianen als bewijzen van haar zwakkere aandoeningen
aanvoeren, den buitenstaander ook slechts de zwakkere
uitingsverschijnselen direct gegeven zijn. Wat echter voor
de eerste gevallen-geldt, geldt wel ook voor deze laatste:
wanneer de gevolgtrekking van de sterke uitingsverschijnselen op de sterke aandoeningen verworpen wordt, laat zich
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die van de zwakke uitingsverschijnselen op de zwakke aandoeningen evenmin handhaven. Of met andere woorden:
in vele algemeen bekende gevallen toonen de vrouwen
sterkere, in eenige andere, door Sergi en Lombroso bijgebrachte daarentegen zwakkere uitingsverschijnselen dan de
mannen; nu worden de eerste gevallen als teeken van een
meer dan gemiddelde „irritabiliteit", de laatste als teeken
van een minder dan gemiddelde emotionaliteit opgevat;
met volkomen gelijk recht konden echter de eerste als teeken
van een meer dan gemiddelde emotionaliteit en de laatste
als teeken eener minder dan gemiddelde irritabiliteit worden
aangemerkt. Hoe echter die irritabele vrouwen er toe komen,
bijvoorbeeld op de operatie-tafel, waar het toch niet om
lichte of slechts ingebeelde pijn gaat, deze pijn „minder luid
te uiten of ze met grooter standvastigheid te verdragen"*)
dan de mannen, om deze vraag hebben de heeren zich eenvoudig niet bekommerd. — De zaak staat dus als volgt.
Daar aan ieder individu slechts zijn eigen aandoeningen direct
gegeven zijn, kan de vraag, of mannen dan wel vrouwen op
gelijke prikkels met sterkere aandoeningen reageeren, niet
door eenvoudige waarneming en vergelijking van het waargenomene beslist worden. Zoowel de stelling van de grootere
als die van de geringere emotionaliteit der vrouwen zijn
daarom hypothesen, die indirect aan feiten, welke op bekende
wijze met de emotionaliteit samenhangen, getoetst moeten
worden. Zulke feiten zijn in de eerste plaats de uitingsverschijnselen, die wij in het dagelijksch leven, vooral in
concrete gevallen, zonder bedenkingen als een ruwen maatstaf voor de sterkte der aandoeningen gebruiken; naar dezen
maatstaf zouden volgens al het voorafgaande de vrouwen
*) Lombroso, t. a. p. blz. 6o.
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onvoorwaardelijk als sterker emotioneel aangelegd moeten
worden aangemerkt. Daar staan nu vooreerst de door Sergi
en Lombroso aangevoerde uitzonderingen en ten tweede de
algemeene mogelijkheid van een ongelijke verhouding
tusschen aandoeningen en uitings-verschijnselen (dus
een ongelijke sterkte der „irritabiliteit") tegenover. Die
uitzonderingen zijn echter, zooals wij in het volgende zullen
zien, gemakkelijk met den" regel in overeenstemming te
brengen of zelfs daaruit te verklaren; *) rest de algemeene vraag, of de vrouw werkelijk sterkere aandoeningen
h e e f t, of haar even sterke of iwakkere aandoeningen
alleen sterker u i t. Ter beantwoording van deze vraag
moeten wij uitzien naar gegevens, die alleen met de aandoeningen zelf, niet met de uitings-tendentie samenhangen,
en zulke gegevens staan ons in de correlaties der
emotionaliteit en in de meer verwijderde
nawerkingen der aandoeningen overvloedig
ter beschikking. Wat de eerste aangaat, zullen we in den
loop onzer onderzoekingen steeds weer vinden, dat de
correlaties der emotionaliteit met die
der vrouwelijkheid evenwijdig loopen.
Zoowel het waarnemen als het voorstellen, het denken als
het willen en handelen der vrouw toont eigenaardige trekken,
welke doorloopend overeenkomen met die bij de emotioneelen in 't algemeen en slechts door de emotionaliteit begrijpelijk worden; daarom kan men dan ook gerust zeggen,
dat de grootste helft der vrouwelijke psyche onverklaard
blijft, wanneer men dezen factor uitschakelt. Voor de nadere
staving van deze stelling kan verwezen worden naar de
volgende hoofdstukken van dit werk; daarentegen mogen

*) Zie blz. 74-75, 87-88, 208-209,

222-224, 238-239.
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hier nog- eenige feiten vermeld worden, die betrekking hebben
op meer verwijderde werkingen der aand o e n i n g e n bij de beide geslachten. Zulke feiten levert
vooral de psychopathologie; deze leert, dat geestesstoringen
door emotioneele oorzaken bij de vrouwen veel vaker voorkomen dan bij de mannen (volgens een door Pitres samengestelde statistiek bij de eersten ongeveer in t, bij de laatsten
slechts in 4 van alle gevallen) in 't bijzonder leidt de aandoening van den schrik bij vrouwen zeer vaak, bij mannen
daarentegen slechts uiterst zelden tot zenuwziekten. * ) Daarmee
stemt overeen, dat ook de psychosen met duidelijk emotioneele symptomen zich het meest bij het vrouwelijk geslacht
laten vaststellen: volgens Kraepelin**) zijn twee derden der
manisch-depressieve krankzinnigen vrouwen, terwijl daarentegen de paranoia, die specifiek intellectueel getint is,
vaker bij de mannen wordt waargenomen. t) Wij mogen
hiermee, naar 't mij voorkomt, de tegenwerpingen der Italiaansche anthropologen wel als afgehandeld beschouwen;
dus aannemen, dat de gemiddelde vrouw een overmatig
sterke emotionaliteit niet slechts vertoont, maar deze ook
werkelijk bezit.
Over deze sterke emotionaliteit is nu verder nog op to
merken, dat zij zich niet alleen in de mate, waarin op meer
of minder belangrijke ervaringen gereageerd wordt, maar ook
in de veelvuldigheid der reacties op geheel onbeduidende
oorzaken openbaart, en dientengevolge als een bijna nergens
afgebroken draad door het geheele leven der vrouw heen
loopt. Voor den gemiddelden man zijn aandoeningen voorbijgaande afwijkingen van een normalen, slechts weinig van het

*) Havelock Ellis, t. a. p. blz. 305-306.
**) Kraepelin, t. a. p. blz. 400.
t) Kraepelin, t. a. p., blz. 443.
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indifferentiepunt verwijderden gemoedstoestand; voor de
gemiddelde vrouw vormen zij de natuurlijke sfeer, waarin
zij zich thuis voelt en die zij slechts zelden en met innerlijken tegenzin verlaat. Zij neemt alles van den emotioneelen
kant op, is voor niets onverschillig, behalve voor wat tijdelijk
uit het bewustzijn wordt verdrongen door iets anders, dat
in nog sterkere mate haar gemoed beweegt. Daarom
keert zij de Fransche spreuk: „tout prendre au serieux et
rien au tragique," vaak volledig om, en vat sommige dingen
te tragisch op, om andere met den noodigen ernst te kunnen
opnemen. Om dezelfde reden valt het haar moeilijk, haar
opmerkzaamheid over meerdere voorwerpen of bezigheden
te verdeelen: elk ervan interesseert haar genoeg, om tijdelijk
haar geheele bewustzijn in beslag te nemen, en zoo wordt
afwisselend het een voor het ander vergeten. Ook de verschillende tegenover elkaar staande zijden van een theoretisch of practisch vraagstuk kunnen vrouwen slechts zelden
naast elkaar en bijna nooit in gelijkmatige belichting in
't oog vatten. Zij zijn hartstochtelijke partijgangers in 't
groote en in 't kleine; bijna steeds met geheel haar ziel voor
of tegen iets of iemand, „extremes en tout" (Fenelon).
Met betrekking tot geschillen tusschen vreemde personen
hebben mannen in 't algemeen het gevoel, niets met de zaak
te maken te hebben, en vinden ze het lastig, erin betrokken
te worden; vrouwen daarentegen kiezen, ook wanneer ze
het niet openlijk toonen, toch in haar hart bijna altijd partij, en deze partijkeuze voert haar gemakkelijk tot partijdigheid. Want ook hier gelukt het haar zelden, voor en tegen,
betrekkelijk recht en betrekkelijk onrecht naast elkander
in de juiste verhouding te zien; ook hier verdringt wat meer
indruk maakt of in den tijd voorafgaat het minder indrukwekkende of later komende uit het bewustzijn, of laat dit
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althans slechts een ondergeschikten invloed uitoefenen.
Wij komen later op dit punt uitvoeriger terug.
Met de intensiteit der vrouwelijke aandoeningen hangt
op licht begrijpelijke wijze de heftigheid van haar b e gee rt e n samen. Wanneer bij een man een of ander grooter
of kleiner, meer nabij of meer verwijderd doel in het bewustzijn opkomt, ziet hij meestal in 't eerste oogenblik
eenig voor en eenig tegen, of, wanneer hij slechts een van
beide ziet, zoekt hij Loch instinctief naar het andere: juist
omdat en voorzoover geen van beide in voldoende mate
met aandoeningen gepaard gaan, om zijn geheele bewustzijn to vullen. Bij de vrouw daarentegen ziet men vaak
bijna gelijktijdig met de doelvoorstelling een besliste aanvaarding of afwijzing daarvan optreden, die eerst langzamerhand door opkomende tegenmotieven verzwakt of in twijfel
gesteld wordt: de eerst opgevatte zijde van het voorgestelde
doel wekt sterke aandoeningen en trekt daardoor de geheele
opmerkzaamheid tot zich, en eerst wanneer die aandoeningen
eenigermate verzwakt zijn, kunnen de andere zijden zich in
het bewustzijn doen gelden. Uit dezelfde bron ontspringt het
ongeduld en de heftigheid, waarmee vrouwen hopen; wanneer haar ten slotte, zooals Mme de Remusat *) opmerkt,
verijdeling van haar hoop draaglijker is dan langdurige
onzekerheid, berust dit op de omstandigheid, dat het voortdurend heen en weer geslingerd worden tusschen voorstellingen die tegengestelde aandoeningen oproepen, voor
stompere naturen soms een aangename verhooging van het
levensgevoel met zich brengend, op meer gevoelige zeer
spoedig overprikkelend en opwindend werken moet. Hetzelfde verschijnsel, van de tegenovergestelde zijde beschouwd,
wordt uitgedrukt in de bewering van Balzac: „la femme a
*) Essai sur l'education des femmes, Paris 1841, blz. 36.
Psychologie der Vrouwen. 6
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une plus grande apprehension des douleurs, mais, lorsqu'
elles arrivent, elle les supporte mieux que 1' homme ; " *) waarmee overeenstemt wat Lombroso**) op gezag van Giordano
meedeelt: dat namelijk, „terwijl de vrouwen zich gewoonlijk
voor de bevalling zeer angstig maken, zij zich toch gedurende
deze vaak verwonderen hoe weinig zij voelen." In deze
gevallen komt er bij, dat de vrouwen, dank zij haar rijke en
steeds werkzame phantasie, zich het komende lijden of ongeluk veel levendiger en intensiever kunnen voorstellen dan de
mannen; zooals Octave Feuillet -1- ) het uitdrukt: „elles
revent quelque chose de mieux que le bien et de pire que le
mal." Daardoor hebben zij echter het ergste reeds te voren
ondergaan: wanneer het gevreesde komt, hebben zij zich
daaraan geheel aangepast of meer dan aangepast, zijn ook
min of meer er tegen afgestompt en vinden het niet moeilijker te verdragen, dan zij verwacht hadden.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat de sterkere
emotionaliteit, waarop wij voor de vrouwen aanspraak
gemaakt hebben, ook door haar zelf erkend en goedgekeurd
pleegt te worden. In 't algemeen haten zij alle lauwheid
en staan zij gaarne de meening voor, dat men „koud of
warm" ( dat wil zeggen: warm naar de eene zijde of naar de
andere) tegenover de dingen moet staan. De gemiddelde man
schijnt haar in dit opzicht beslist onder den norm te staan; hij
is voor haar, naar de drastische uitdrukking van Laura
Marholm,th zoo iets als: „ein meditativ rauchender Organismus." - Ook voor zich zelf hebben de vrouwen niet
*) Marion t. a. p. blz. Ioo. Vert.: de vrouw heeft grooter vrees voor
smarten, maar verdraagt ze, wanneer ze komen, beter dan de man.
**) t. a. p. blz. 6o.
t) Marion, t. a. p. blz. 103.
tt) Das Buch der Frauen, Paris 1895, blz. no.
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alleen, maar wens c h e n zij ook sterke gemoedsbewegingen.
Deze vormen als het ware haar natuurlijk element, dat ze
weliswaar tijdelijk verlaten, maar dat ze toch op den duur
tot haar welzijn zoo noodig hebben als een visch het water,
en welks tijdelijke afwezigheid zij als een abnormale leegte
ondervinden. Daarom vermijden de vrouwen niet, maar zoeken
veeleer emotioneele prikkels, ook die, welke voortkomen
uit de afwisseling van hoop en vrees, wanneer slechts intensiteit en duur der spanning zekere grenzen niet overschrijden.
Hierop berust de veelbesproken trek der vrouwen naar
het verbodene, die in Ibsens „Frau vom Meere" de meest
grootsche uitdrukking gevonden heeft, maar zich ook in de
kleinste dingen, bijvoorbeeld in het smokkelen openbaart,
waaraan vele dames zich bij gelegenheid schuldig maken,
niet om het geldelijk voordeel, maar veeleer terwille van de
zaak zelf. Direct uit zich de invloed der behoefte aan aandoeningen in de aantrekking, die dramatische scenes op het
tooneel en in het leven op de vrouwen uitoefenen, in haar
levendige belangstelling voor sensationeele misdaden, en
in 't algemeen in het feit, dat zelfs besliste onlust-aandoeningen als medelijden, vrees, afgrijzen, voor haar niet geheel
onaangenaam zijn, maar naast haar onlust-karakter ook
een aantrekkelijke zijde hebben. Men heeft er zich vaak over
verwonderd, dat de vrouwen, terwijl zij overal een sterker
medelijden aan den dag leggen dan de mannen, desondanks
ten alien tijde bloedige schouwspelen (terechtstellingen,
iladiatorengevechten, stierengevechten) in grooten getale
plegen bij to wonen; evenwel, naar 't mij voorkomt, ten
onrechte. Veeleer behooren de beide verschijnselen bij elkaar:
een overmatige emotionaliteit (vooral wanneer zij niet
door een behoorlijke sterkte der activiteit wordt gecompenseerd) brengt altijd het gevaar mee, dat men in het

84

PSYCHOLOGIE DER VROUWEN

medelijden zoowel als in eigen leed het emotioneel functioneeren als zoodanig leert genieten, en van deze „Wonne
des Leids" verschilt de eigenlijke vreugde aan de smart
van anderen weliswaar nog veel, maar toch slechts gradueel.
Het duidelijkst vertoont zich deze vermenging van medelijden en wreedheid bij die hysterische giftmengsters, die
met opzet ziekte, afwisselende verbetering en verergering,
eindelijk den dood te weeg brengen bij personen, die zij niet
haten, soms zelfs beminnen, alleen om met hen medelijden te
kunnen voelen, hen te verplegen en intusschen van hun
smarten te genieten. *)
TIJDELIJK
VERLOOP

Ten slotte valt nog iets mee te deelen over
het tijdelijk verlo op der aandoeningen bij de vrouwen, en over de so or t
der bij haar overheerschende aandoen i n g e n. Wat het eerste punt betreft, was van te voren
te verwachten, dat bij de vrouwen, met haar erkend vermogen tot sneller opnemen van het gegevene en haar groote
emotionaliteit, ook de aandoeningen in korter tijd haar
hoogtepunt bereiken dan bij de mannen; en dit wordt althans
indirect door de overmaat van impulsiviteit die zij zoowel
volgens de herediteits-enquete (vr.7) als volgens de schoolenquete (vr. 71) bezitten, bevestigd. Deze grootere emotionaliteit moet volgens het voorafgaande, bij gelijke ontwikkeling der secundaire functie in 't algemeen, ook een sterkere
tendentie tot nawerken der aandoeningen meebrengen; en
inderdaad toont de herediteits-enquete, zooals wij boven
(blz. 66) gezien hebben, dat de indruk van smartelijke verliezen de vrouwen gemiddeld langer bijblijft dan de mannen.
*) J. V. van Dijck, Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger,
Groningen 19o5.
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Minder gemakkelijk te verklaren is een ander resultaat van
hetzelfde onderzoek (vr. 18), dat zij n. 1. voor duurzame wrok
iets minder dan de mannen toegankelijk zijn; toch blijven
zij hier als daar haar karakter als emotioneelen trouw,
zooals tabel 4 toont:
TABEL 4.
MANNEN
emotio

VROUWEN

neel

nietemotion.

7: Impulsief . . .

49.8

21.1

56.0

23.4

Bedachtzaam.
Vr. 17: Snel getroost .
Lang onder
den indruk . .
Vr. 18: Dadelijk weer
verzoend . . .
Eenigen tijd
ontstemd . . .
Moeilijkteverzoenen . . . .

39.7
40.7

66.4
48 .3

32.2
31.5

60.7
40.2

24.1

12.8

35.o

26.8

46.1

39.4

47. 6

37.4

32 .5

34.9

32.o

35.5

16.1

18.2

13.4

16.2

Vr.

-

emotioneel

nietemotion.

BI JZONDERE
Over de tegenstelling e u k o 1 i s m eAANDOENINGEN d y s k olisme is niet veel te zeggen.
Volgens de herediteits-enquete zijn de
vrouwen vaker vroolijk en opgewekt, vaker zwaarmoedig
en somber, vaker beide afwisselend, en veel zeldzamer kalm
en gelijkmatig dan de mannen (vr. 15) ; en dit resultaat wordt
door de school-enqu'ete in alien deele bevestigd, behalve dat
hier de jongens iets vaker zwaarmoedig en somber blijken
dan de meisjes. Volgens beide onderzoekingen (vr. 16 der
eerste en vr. 73 der tweede) komt verder zwaartillendheid
vaker bij het vrouwelijk, luchthartigheid vaker bij het mannelijk geslacht voor. Al deze verhoudingen waren op grond
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der emotionaliteit te verwachten en zijn inderdaad volgens
de herediteits-enquete voor de emotioneelen van beide geslachten karakteristiek:
TABEL 5.

Vr. i5: Vroolijk en opgewekt . . . .
Zwaarmoedig
en somber . .
Afwisselend
beide
Kalm en gematigd
Vr. 16: Zwaartillend
Luchthartig .

MANNEN

VROUWEN

emotionietneel
emotion.

emotionietneel
emotion.

34.4

32.o

41.6

36.1

6.o

4.3

6.6

5.3

39.8

19.8

41.1

20.9

11.8
4 1 .3
36.7

42.7
22.5
44.4

10.9
37.9
32.1

40.1
27.4
34.9

Eindelijk is nog op te merken, dat uit de overmatige ontvankelijkheid der vrouwen voor aandoeningen in 't algemeen ook zekere verschillen in de veelvuldigheid en den
graad, waarin bepaalde bijzondere aandoeningen bij haar
optreden, verklaard kunnen worden. Als eerste voorbeeld daarvan kan de vrees genoemd worden, wier grootere frequentie bij het vrouwelijk geslacht door de herediteits-enquete
(vr. 7o) buiten twijfel gesteld wordt. Ook de school-enquete
(vr. 5 ) wijst in dezelfde richting; hiermee stemt overeen,
dat volgens een door Havelock Ellis*) aangehaalde Pruisische
statistiek van de zelfmoorden onder de mannelijke schooljeugd 19%, van die onder de vrouwelijke 49% door vrees
voor een te wachten straf veroorzaakt werden. Ook de vroeger

*) Havelock Ellis, t. a. p. blz. 305.
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(blz. 71) vermelde grootere frequentie der schrik-neurosen
bij het vrouwelijk geslacht behoort hierbij. Men dient echter
te bedenken, dat we in al deze gevallen voornamelijk
met vrees bij oogenblikkelijk gevaar te doen
hebben, terwijl bijvoorbeeld op het ziekbed de vrouwen
volgens de herediteits-enqu ê te (yr. 89) veel meer moed toonen
dan de mannen. Op dit laatste komen wij later terug; het
eerste zal zonder twijfel voor een deel uit het besef van
geringere physieke kracht, voor een ander en belangrijker
deel echter hieruit te verklaren zijn, dat de gevreesde gebeurtenis sterker aandoeningen wekt en daarmee een vernauwing
van den bewustzijns-omvang teweegbrengt. Want naarmate
deze aandoeningen sterker zijn, zal ook de voorstelling dier
gebeurtenis een hoogeren bewustzijnsgraad bereiken, en
zal zij andere voorstellingen, als die van gunstige uitzichten
of ter beschikking staande reddingsmiddelen minder gemakkelijk naast zich laten opkomen. Dienovereenkomstig
leert de herediteits-enquete, dat overal de emotioneelen zich
bij oogenblikkelijk gevaar aanmerkelijk minder moedig
toonen dan de niet-emotioneelen, en dat zelfs de emotioneele
mannen in dit opzicht bij de niet-emotioneele vrouwen
merkbaar achterstaan:

TABEL 6.
MANNEN
emotionietneel
emotion.
Vr. 7o: Moedig . . .
Vreesachtig .
Lafhartig . .

44.8
35.2
2.7

51.4
27.4
1.o

VROUWEN
nietemotioemotion.
neel
37.6
38.9
4.8

49.2
28.o
2.5
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Op dezelfde wijze moet wel ook de vaak aangewezen *) overmatige gevoeligheid der vrouwen voor spot en ironie verklaard worden, die zoo ver gaat, dat vele zelfs onschuldige
plagerijen van goede vrienden moeilijk verdragen. De onvriendelijke tint van het gesprokene veroorzaakt een opmerkzaamheidskramp, die zoowel de gedachte aan het ontbreken
van booze bedoeling terugdringt, als het vinden van een gepast
antwoord bemoeilijkt, en zoo de zaak door een pijnlijk
gevoel van hulpeloosheid compliceert. Daarbij komt, dat,
zooals Marion het uitdrukt „la moquerie est un acte d' agression froide," die strijdt met de warme natuur der vrouw ; dienovereenkomstig wordt dan ook van de mannen in de herediteits-enquete dubbel zoo vaak als van de vrouwen vermeld,
dat ze in gesprekken gaarne ironisch zijn (vr. 86) . Ook de
meisjes der school-enquete nemen het meer dan de jongens
kwalijk, wanneer zij door den leeraar geplaagd worden
(vr. 14) en toonen vaker een bijzondere gevoeligheid voor
berisping in ironischen vorm, terwijl op de jongens een harde
terechtwijzing meer indruk maakt (vr. I 5) .
Als een tweede aandoening, die bij de vrouwen veel algemeener en veel intensiever dan bij de mannen vertegenwoordigd is, kan het godsdienstig gevoel genoemd worden. Zoowel de samenhang van deze aandoening met de
emotionaliteit, als de grootere beteekenis daarvan in het
leven der vrouwen treedt uit de herediteits-enquete duidelijk
to voorschijn:

(Zie tabel volgende pagina.)

*) Marion, t. a. p. blz. 162-163.
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TABEL 7.
MANNEN
nietemotioneel
emotion.
Vr. 65: Warm godsdienstig .. .
Conventioneel
godsd .
Geneigd tot
spotten . . . .
Onverschillig.
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VROUWEN
nietemotioemotion.
neel

22.6

12.8

27.8

23.4

17.8

16.9

27.7

22.5

7.5
4 1 .5

7.o
54.5

2.4

2.2

30.8

44.5

Hiermee in overeenstemming leert de ervaring, dat de vrouwen zoowel in taaie aanhankelijkheid tegenover verouderde,
als in fanatieke geestdrift voor nieuwe godsdiensten de
mannen overtreffen; terwijl in het bijzonder ook extatici en
gestigmatiseerden, die de uiterste vormen van godsdienstige
concentratie vertegenwoordigen, voor verreweg 't grootste
deel tot het vrouwelijk geslacht behooren. Evenals het geloof in engeren zin, behoort ook het bijgeloof in al zijn
vormen bij de vrouwen veel meer dan bij de mannen thuis,
zoodat dan ook zelfs godsdienstig vrijzinnige vrouwen vaak
geneigd zijn, kwakzalvers en magnetiseurs, theosophen en
„Christian Scientists" meer vertrouwen en sympathie toe
te dragen, dan een onbevooroordeeld onderzoek der zaak
re chtvaardigen zou. Bij dit alles werken de emotioneele behoeften en de later te bespreken afkeer van de analyse samen.
Het geheimzinnige, duistere, onbegrijpelijke prikkelt bij
den typischen man het eerst en hoofdzakelijk de intellectueele functies, bij de typische vrouw daarentegen die van het
gevoel en de phantasie; de eerste tracht het uit elkaar te
nemen, tot zijn factoren te herleiden, onder te brengen in
den algemeenen samenhang der werkelijkheid; de laatste
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zwelgt in de aandoeningen van eerbied, van zedelijke verheffing, van hoop, misschien zelfs in die van afschuw en
vrees, die het inboezemt, en vindt daarin een gewenschte
vrijplaats, waarheen zij met haar droomen uit de grauwe
werkelijkheid kan vluchten. Daardoor komt het dan ook,
dat, wanneer door eigen nadenken of inlichting van anderen
het mysterie als een bedrog onthuld wordt, de vrouwen daarbij
veel vaker dan de mannen het evenwicht verliezen, en nu even
overijld tot de onvoorwaardelijke ontkenning overgaan als
vroeger tot de bevestiging. „Elle est," zegt Marion van de
vrouw, „passionnee, mystique et ardemment croyante
jusque dans Pirreligion." *)
Dezelfde emotionaliteit, die het optreden van zekere bijzondere aandoeningen bij de vrouwen begunstigt, zal ook haar
ontvankelijkheid voor andere verminderen ; voor zoover
namelijk deze andere of zich hechten aan voorstellingsverbindingen, die in het denken der emotioneelen zeldzamer
optreden, of op zich zelf te zwak zijn, om de concurrentie
met gelijktijdige sterkere te kunnen bestaan. Het eerste is
het geval met alle aandoeningen, die zich hechten aan abstracties. „A woman," zegt Mill, „seldom runs wild after
an abstraction;" **) zij zal zich voor algemeene begrippen als
recht, vrijheid, gelijkheid, vooruitgang in de verste verte
niet in die mate kunnen warm maken als een man, hoewel
zij op bijzondere gevallen, wanneer individueele rechten of
vrijheden gekrenkt worden, zeker niet zwakker zal reageeren
dan deze. Ook haar patriotisme zoowel als haar zin voor
politiek staan, zooals de uitkomsten der herediteits-enquete
*) t. a. p. blz. 185. Vert. : Zij is hartstochtelijk, mystiek en vurig
geloovig tot in het ongeloof.
**) t. a. p. blz. 86. Vert. : Een vrouw maakt zich zelden druk voor
een abstractie.
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(vr. 57, 58, 59) bevestigen, bij die der mannen ver achter;
waar echter de bedoelde aandoeningen sterker optreden,
blijkt vaak, dat zij in den grond der zaak minder op het
abstracte voorwerp als zoodanig, dan op een concretes vertegenwoordiger daarvan, bijvoorbeeld den regeerenden vorst
of den partijleider, gericht zijn. Al deze verschijnselen hangen
wel in laatste instantie weer hiermee samen, dat de vrouwen
met haar gedachten bij voorkeur in het gebied van het concrete verwijlen, en zich in dat der algemeene begrippen bijna
nooit geheel thuis voelen (zie blz. 144 vlg.). Deels om dezelfde reden, deels echter ook wegens haar geringe intenteit zullen ook de intellectueele aandoening e n voor de gemiddelde vrouw minder beteekenen dan
voor den gemiddelden man: want deze aandoeningen, hoeveel waarde ze mogen hebben wegens haar zuiverheid en
duurzaamheid, blijven toch in sterkte beslist beneden de
meeste andere, worden daarom door deze gemakkelijk op
den achtergrond gedrongen, en behoeven dus, om tot helder
bewustzijn to komen, een althans tijdelijk terugtreden der
laatste. Misschien is iets dergelijks het geval met de a e s t h eti s c he aandoeningen. Dat de vrouwen in hooge
mate voor schoonheid gevoelig zijn, wordt algemeen toegegeven, dat zij echter even goede kunst-critici zouden zijn
als de mannen, niet zelden betwijfeld. Dit komt, althans voor
een deel, wel hierdoor, dat buiten-aesthetische, van het
voorgestelde voorwerp afkomstige aandoeningen de opmerkzaamheid van de voorstelling zelf afleiden, of tenminste
mede invloed uitoefenen op het resulteerende oordeel. In
musea en bij tentoonstellingen kan men hiervan steeds
weer voorbeelden opmerken; maar ook het vaak tot de
vrouwen gerichte verwijt, dat zij bij het lezen van een roman
graag eerst nazien, hoe de geschiedenis afloopt, wijst in de-
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zelfde richting. De vrijheid van den geest, die het mogelijk
maakt, zich tegenover een kunstwerk geheel en uitsluitend
aan de hierdoor gewekte aesthetische aandoeningen over
to geven, is wel is waar ook bij mannen met de ontvankelijkheid voor zulke aandoeningen geenszins algemeen verbonden;
bij de voor alle emotioneele prikkels zooveel meer toegankelijke vrouwen kan zij echter bijna noodzakelijk slechts bij
uitzondering voorkomen.

WAARNEMEN EN VOORSTELLEN

DE ZINTUIGELI JKE Bij de verschillen, die mogelijkerwijze
WAARNEMING
ten opzichte van de scherpte der
zintuigelijke waarneming tusschen de
geslachten bestaan, zullen wij ons om twee redenen niet
lang ophouden. Ten eerste, omdat dergelijke verschillen
in overwegende mate op de inrichting der zintuigen berusten
en in dezelfde mate (voorzoover dus niet opmerkzaamheidsof remmings-verhoudingen begunstigend of storend ingrijpen)
slechts physiologische en geen psychologische beteekenis
hebben. En ten tweede, omdat de uitkomsten van exacte
onderzoekingen op dit gebied voor een belangrijk deel nog
hopeloos uiteenloopen, en ook met den door vroegere onderzoekers uit de dagelijksche ervaring verkregen indruk slechts
zeer gebrekkig overeenkomen.
Deze vroegere onderzoekers zijn het in 't algemeen hierover
eens, dat de vrouwen beter waarnemen dan de mannen.
Mill *) spreekt van haar „vlug en juist inzicht in gegeven
feiten" en meent dat „een vrouw gewoonlijk meer dan een man
ziet van wat onmiddellijk voor haar ligt." Laura Marholm**)
noemt de scherpe waarneming „een door en door vrouwelijke
eigenschap;" Paul Lafitte (aangehaald door Havelock Ernst)
*) t. a.

p. blz. 85.

** t. a. p. I blz. 5o. — t t. a. p. blz. 188.
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zegt over haar waarneming van menschen: „een gewoontegebaar, een woord vaker dan een ander gebruikt, een rimpel
die zich op zekere oogenblikken vormt, een blik, een glimlach,
dit alles wordt door haar opgemerkt, ingedeeld, en op zijn
juiste waarde geschat." En dergelijke uitspraken zouden wij
in bijna willekeurig aantal aan de litteratuur kunnen ontleenen. Deze algemeene indruk wordt nu door de uitkomsten
van het experimenteel en statistisch onderzoek weliswaar
niet beslist weersproken, maar nog minder bevestigd. Bij
proeven betreffende het waarnemings- en onderscheidingsvermogen heeft men voor verschillende zintuigen, voor
verschillende qualiteiten binnen het gebied van hetzelfde
zintuig, en tenslotte ook voor dezelfde qualiteiten binnen het
gebied van hetzelfde zintuig bij verschillende onderzoekingen,
afwisselend voor het eene en voor het andere geslacht lagere
drempels gevonden ;*) zelfs schijnt de weegschaal, zoo naar
eene, eer naar de zijde der mannen dan naar die der vrouwen door to slaan, zoodat dan ook Lombroso **) e. a. reeds
een algemeen geringer waarnemings-vermogen der vrouwen
als vaststaand aangenomen en daaruit verstrekkende gevolgtrekkingen afgeleid hebben. Daarmee stemt overeen, dat,
zooals Galton t) opmerkt, voor werkzaamheden, waarbij het
op zeer fijn onderscheiden aankomt (proeven van wijn of
thee, keuren van wol, pianostemrnen) zelden vrouwen gebruikt
worden. En eindelijk wijst zoowel de herediteits-enquete
(vr. 40) als de school-enquete (vr. 44) op een iets geringer
waarnemings-vermogen bij de vrouwen; waarmede de uit-

*) Een compilatie der litteratuur tot 1902 geeft H.B. Thompson,Vergleichende Psychologie der Geschlechter, Wiirzburg 1905, blz. 30-96.
**) t. a. p. blz. 4 8-54•
t) Inquiries into human faculty, New York 1883, blz. 29.
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komsten der eerste ten opzichte van het verschil tusschen
emotioneelen en niet-emotioneelen parallel loopen:
TABEL 8.

Vr. 4o. Goed waarnemer . .
Niet

MANNEN

VROUWEN

emotioniet
neel
emotion.

emotioniet
neel
emotion.

56.i
19.3

58.6
17.9

51.7
18.1

57.6
19.6

Wij dienen dus de vraag te stellen, hoe het k o m t,
d at de vrouwen (en volgens de dagelijksche
e rvaring wel de emotioneelen in 't algemeen)
zo o vaak den in druk maken, scherper waar te
neme n dan anderen, terwijl toch het nauwkeuriger, vooral het experimenteel onderzoek, eer tot het tegengestelde resultaat
s c h ij n t te lei de n. Ter beantwoording van deze vraag
kan ons wellicht een woord van Mme de Remusat den weg
wijzen: „apercevoir nous va mieux qu' observer." *)
Want het onderscheid tusschen „apercevoir" (waarnemen)
en „observer" (gadeslaan) beantwoordt aan dat tusschen
onwillekeurige en willekeurige opmerkzaamheid; deze uitspraak beteekent dus, dat de vrouwen datgene, wat door een
onmiddelijk interesse haar opmerkzaamheid tot z i c h
trek t, gemakkelijker en beter, daarentegen iets anders,
dat haar onverschillig is en waarop zij dus haar opmerkzaamheid eerst moeten r i c h t e n, moeilijker en minder
goed in zich opnemen dan de mannen. Met het oog op haar
emotioneele natuur was echter niet anders te verwachten.
Waar voortdurend waarnemingen en voorstellingen, die
*)

t. a. p. blz. 36. Vert. : Wij kunnen beter waarnemen dan gadeslaan.
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meer of minder het aandoeningsleven raken, het bewustzijn
toestroomen, nemen deze bijna zonder uitzondering het
grootste deel der psychische energie in beslag en bereiken een
hoogen bewustzijns-graad, met dezen verhoogden bewustzijnsgraad gaat echter, zooals de algemeene psychologie leert,
een versterkte psychische werkzaamheid, dus een beter opmerken en bewaren dier bewustzijnsinhouden, samen, terwijl
tegelijkertijd andere, waaraan zich geen aandoeningen verbinden, slechts met moeite in het brandpunt der opmerkzaamheid gebracht, gebrekkig opgenomen en even gebrekkig
bewaard worden. Daaruit zijn nu in de eerste plaats de
ongunstige resultaten van met vrouwelijke proefpersonen
uitgevoerde bepalingen van waarnemings- en onderscheidingsdrempels te verklaren. Ook met den besten wil moet het voor
de gemiddelde vrouw, wier ziel met allerlei inhouden die
haar in hooge mate interesseeren gevuld is, veel moeilijker
zijn dan voor den koeleren gemiddelden man, urenlang steeds
weer, en telkens op het juiste oogenblik, haar opmerkzaamheid
onverdeeld en gelijkmatig te richten op een kortdurende,
zwakke, geheel onverschillige druk- of licht-gewaarwording.
Dat het echter niet alleen zoo zijn moet, maar ook inderdaad
zoo is, blijkt uit meerdere mededeelingen der onderzoekers
zelf : Schuyten *) spreekt naar aanleiding van zijn proeven
met kinderen van „de onverschilligheid die (de meisjes)
meestal toonen" en H. B. Thompson **) naar aanleiding van
de hare met Amerikaansche studenten van den „grooten
afkeer," dien de meeste vrouwen tegenover bepaalde opgaven
aan den dag legden „omdat ze zoo oninteressant waren."
Iets wat op zichzelf oninteressanter is dan drempel-bepalingen
*) L'education de la femme, Paris z rdo8, blz. 53.
**) t. a. p. blz. 121.
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is echter bezwaarlijk te vinden. — Op geheel dezelfde wijze
zijn echter ook de elkaar tegensprekende indrukken te verklaren, die men in het leven vroeger en later van het waarnemings-vermogen der vrouwen gekregen heeft. De vrouwen
nemen niet in het algemeen beter of in 't algemeen slechter waar
dan de mannen, maar sommige dingen veel beter, andere veel
slechter; uit de op eenig oogenblik aangeboden stof vindt bij
haar een veel scherpere selectie plaats dan bij de mannen, en
een zelfde vrouw kan daarom, veel vaker dan een zelfde man,
afwisselend den indruk maken, een uitstekend en een zeer
slecht waarneemster te zijn. Een tot in het pathologische
vergroot beeld van dezen stand van zaken bieden ons do
verschijnselen der hysterie (zie blz. 54-57) , waar die selectie
zich tot de volledige verwaarloozing van omvangrijke cornplexen van gewaarwordingen uitstrekt, waar anderzijds
echter ook hyperaesthesieen voorkomen, die evenals de
anaesthesieen niet van anatomische, maar van psychische factoren afhankelijk zijn, *) en waar in 't algemeen niet zelden
een bijzonder sterke ontvankelijkheid, zich openbarende
in uitstekend opvatten, goed waarnemen, een scherpen
blik voor kleinigheden is vastgesteld. **) Evenals hier,
alleen in veel mindere mate, heeft nu ook bij de typische
vrouw de duurzaam of tijdelijk overheerschende richting
der belangstelling ten gevolge, dat op sommige waarnemingsinhouden de opmerkzaamheid zich overmatig concentreert,
op andere in het geheel niet valt; wie dus met vrouwen
hoofdzakelijk op gebieden, waar haar sterkste interessen liggen,
in aanraking komt, zal zich steeds weer over haar groote opmerkingsgave verbazen; wie haar daarentegen veel heeft gade-

*) Jelgersma, Leerboek der functioneele neurosen, Amsterdam 1898, blz,
253-278•
**) Kraepelin, Psychiatric, 11 6, Leipzig 1899, blz. 49 2-493•
Psychologie der vrouwen, 7
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geslagen in een omgeving, waar haar belangstelling geen voedsel vindt, zal dit oordeel niet kunnen onderschrijven. Vandaar
de ongunstige meening van vele docenten aan de hoogescholen over de opmerkings-gave van hun vrouwelijke
leerlingen (zie blz. 136) , en vandaar wellicht ook de boven vermelde tegenstrijdigheid tusschen de indrukken van vroegere
onderzoekers en het resu.ltaat onzer enquetes. Men dient
namelijk te bedenken, dat in den laatsten tijd veel meer dan
vroeger de maatschappelijke verhoudingen de vrouwen
tot bezigheden gedreven of gelokt hebben, die met haar
innerlijken aard slechts gebrekkig overeenstemmen; terwiji
men dus vroeger de vrouwen bijna alleen in haar huiselijken
kring, in gezelschappen en hoogstens nog in godsdienstige
of philanthropische vereenigingen kon gadeslaan, ontmoet
men haar nu steeds vaker ook in het wetenschappelijk en
het zaken-leven, waar de voorwerpen van haar opmerkzaamheid niet meer door haar zelf kunnen worden gekozen, maar
haar aangewezen worden. Hoe verder echter deze ontwikkeling
voortgaat, des te zeldzamer zullen de vrouwen gelegenheid
hebben, zich goede, en des te vaker, zich slechte waarneemsters
te toonen. Misschien berust het hierop, dat volgens de uitkomsten der herediteits-enquete in de oudere generatie de
percentages voor goed waarnemen nog gelijk waren (53 % ),
terwiji eerst in de jongere de mannen een zij 't ook nog
bescheiden voorsprong (57 tegen 54 (),/o/ ) gekregen hebben.
HET GEHEUGEN Evenals met het opnemen staat het
naar alle waarschijnlijkheid met het
b e w a r en der in de ervaring gegeven indrukken. De
herediteits-enquete geeft hoogere percentages voor buitengewone geheugens bij de mannen, voor goede en slechte bij
de vrouwen (vr. 44) ; terwiji de school-enquete (vr. 3o, 31),
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evenals de proeven van Jastrow*) en Thompson, **) algemeen
op een beter geheugen bij het vrouwelijk geslacht wijzen;
van meer beteekenis dan deze verschillen in sterkte schijnt
mij echter ook hier het selectorisch karakter, dat het vrouwlijk herinnerings-vermogen aankleeft. Het is zeer merkwaardig, hoe vele vrouwen heel eenvoudige, honderdmaal gehoorde
dingen toch niet kunnen onthouden, alleen omdat zij daarin
geen belang stellen. Het klassieke voorbeeld hiervan blijven
altijd de regelen der spelling: t) deze zijn de vrouwen in haar
jeugd evengoed ingestampt als de mannen; in den verderen
loop van haar leven lezen en schrijven zij niet veel minder dan
deze; en toch ziet men, dat zelfs goed-ontwikkelde vrouwen
over deze regelen steeds weer in het onzekere verkeeren,
er fouten tegen begaan, en zulke fouten bij anderen niet
opmerken. Vermoedelijk staat de zaak zoo, dat zij bij het
lezen en schrijven overal en altijd zich veel intensiever dan
de mannen op den inhoud concentreeren; waardoor dan voor
de taalkundige vorm slechts een uiterst gering deel der
psychische energie overblijft, en nauwelijks iets daarvan blijft
hangen. Dat zelfs een leven van voortdurende letterkundige
werkzaamheid niet altijd voldoende is, om dit gebrek te verhelpen, toont het voorbeeld der beroemde Zweedsche schrijfster Ellen Key, die, naar het getuigenis van haar levensbeschrijfster tt) ondanks een sterk ontwikkeld taalgevoel
volkomen buiten staat is, grammatica te leeren of te begrijpen.
Ook de vier elementaire rekenwijzen bereiden (volgens dezelfde
bron) deze begaafde vrouw nog steeds moeilijkheden, wat
alles begrijpelijk wordt door het terzelfder plaatse uitdrukke-

*) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 169. — ** Thompson, t. a. p. blz. 97-101.
t) Mantegazza, t. a. p. blz. 391; Goltz, Zur Charakteristik and Naturgeschichte der Frauen, Berlin 1859, blz. 16. — +, t) NystrOm-Hamilton, Ellen
Key, Leipzig, 2e druk, blz. 19-20.
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lijk meegedeelde feit, dat reeds in haar kinderjaren „haar
brein alles vergat, wat haar niet interesseerde." Soortgelijke
gevallen vindt men echter in het leven in overvloed: daar zijn
vrouwen, die beweren, in een spoorboekje onmogelijk den weg
te kunnen vinden; andere, die nooit leeren zich bij wandeltochten e. d. van een kompas te bedienen; nog andere, die zich
ook de meest algemeene hoofdtrekken der historische chronologie niet vermogen in te prenten, en steeds weer in het onzekere
zijn over de vraag of Napoleon voor of na de kruistochten
geleefd heeft; en zoo voort tot in 't oneindige. Bij dit alles
snag nu soms een beetje gemakzucht en een beetje eigenzinnigheid mee in 't spel zijn, hoofdzaak blijft toch steeds het gebrekkig vermogen, de opmerkzaamheid zoo lang en zoo intensief op
een oninteressant voorwerp te richten, dat dit ook werkelijk
eigen gemaakt, associatief vastgelegd en voor later beschikbaar gehouden wordt. Overigens gaat ook hier de vergelijking
met de hysterische amnesieen en hypermnesieen volkomen op,
waarin zoowel de verbazende taaiheid als de onbegrijpelijke
gapingen, onnauwkeurigheden en verwisselingen van het
vrouwelijk geheugen weer haar hoogtepunt bereiken.

HET ASSOCIATIEF Ten opzichte van de v o r m e n van
VERLOOP DER
het verloop der voorstelVOORSTELLINGEN 1 i n g e n hadden eenige personen,
aan wier oordeel ik waarde hecht,
den beslisten indruk, dat bij de vrouwen de c o n t i g u iteit s-a ss o ci a ti e boven de overeenstemmings-associatie overheerscht. Dezeindruk
wordt eenigszins bevestigd door de uitkomsten van proeven,
die Jastrow nam met 25 mannelijke en 25 vrouwelijke
studenten, en die zoo plaats vonden, dat ieder deelnemer bij
elk van 10 achtereenvolgens opgegeven woorden het eerste
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daardoor geassocieerde woord opschreef. *) Bij een eerste
proefreekswerd nu bevonden, „dat terwijl mannen de voorkeur
gaven aan associaties op den klank en van deel tot geheel,
vrouwen associaties van geheel tot deel en van voorwerp tot
eigenschap verkozen," en bij een tweede, „dat een voorkeur der
mannen waarschijnlijk is voor associaties volgens den klank,
van geheel tot deel, van voorwerp tot werking, van werking
tot voorwerp en misschien volgens de natuurlijke soorten,
terwij1 de vrouwelijke voorkeur gericht is op associaties van
deel tot geheel, voorwerp tot eigenschap, eigenschap tot
voorwerp en andere." Zooals men ziet stemmen de resultaten
der beide proefreeksen geenszins geheel overeen; maar het
valt toch op, dat volgens beide de vrouwen uitsluitend aan
contiguiteits-associaties de voorkeur geven, terwijl daarentegen twee vormen der overeenstemmings-associatie (klankassociaties en associaties tusschen verwante natuurlijke
soorten) vaker bij de mannen optreden. Toch zou ik met het
oog op het gering aantal der proefpersonen en het ontbreken
van doorloopende overeenstemming in de uitkomsten der
proeven zoowel deze proeven als de boven vermelde meening
in 't algemeen hier niet bespreken, indien niet de laatste
eenerzijds indirect door eenige resultaten der herediteitsenquete bevestigd werd en anderzijds met deze resultaten
te zamen uit andere algemeenere verschillen tusschen
de geslachten te verkiaren ware. Die indirecte bevestiging
ontleen ik aan de percentages betreffende de vragen 34,
37 en 81 der herediteits-enquete: de gave der geestigheid,
waarin de vrouwen achterblijven, onderstelt, daar immers bij
een geestigheid ver uiteenliggende voorstellingen op grond
eener vaak slechts abstracte gelijkenis tezamen gedacht
worden, een overheerschen der overeenkomstige associatie-

*) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 168-17o.
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worm; terwijl de haar omgekeerd vaker toegeschreven langdradigheid en omslachtigheid (nader bepaald als niet onderscheiden van 't wezenlijke en onwezenlijke) juist daarop
berust, dat de ruimtelijk en tijdelijk verbonden elementen
• van een gebeurtenis ook in de herinnering steeds weer zonder
keuze in dezelfde verbindingen zich opdringen. En het zou
tenslotte dezelfde denkgewoonte kunnen zijn, die te gronde
ligt aan het feit, dat de vrouwen de voorstelling van een
persoon bij voorkeur met die der bij deze behoorende persoonlijke en zakelijke betrekkingen associeeren en zich daardoor
beter dan de mannen met de familie-betrekkingen en vermogens-omstandigheden harer bekenden op de hoogte toonen.
In hoeverre echter al deze verschijnselen vermoedelijk met
de algemeene voorliefde der vrouwen voor het concrete en
geheele samenhangen, daarop komen wij later (blz. 179)
uitvoeriger terug.
DE PHANTASIE Eindelijk valt nog iets op te merken
over de vrouwelijke phantasie.
Aangezien emotionaliteit en phantasie elkaar wederkeerig
begunstigen, daar de emotioneelen meer dan anderen de
behoefte hebben, zich uit de ruwe werkelijkheid in een
schoonere droom-wereld terug te trekken, en de met phantasie
begiftigden in hun droomen rijker voedsel voor hun aandoeningen vinden dan elders, is bij voorbaat een levendiger
phantasie bij de vrouwen te verwachten; en deze verwachting wordt ook door de beschikbare gegevens, zoover die
strekken, bevestigd. Wat in de eerste plaats de levendigheid,
helderheid en duidelijkheid der phantasie-voorstellingen
aangaat, heeft reeds in 188o Galton *) bevonden, dat meer

*) Mind V, 188o, blz. 302.
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vrouwen dan mannen in antwoord op de vraag, of zij zich
een of ander voorwerp klaar en duidelijk konden voorstellen,
verklaarden, dat zij „gewoonlijk aanschouwelijke voorstellingen hadden, en dat deze volkomen duidelijk voor haar waren
en vol kleur.". Daarmee stemt overeen, dat volgens een door
Sidgwick ingesteld en zich over 17000 personen uitstrekkend
onderzoek *) spontane hallucinaties bij vrouwen aanmerkelijk vaker dan bij mannen voorkomen: een resultaat,
dat ook van verschillende nationaliteiten afzonderlijk kon
worden vastgesteld, inzoover de percentages der bevestigende
antwoorden voor Engelschen op 7.3 resp. 11.4, voor Russen
op 10.2 resp. 21.4 en voor Brazilianen op 23.o resp. 27.7
berekend werden. En wat verder de beweeglijkheid der
phantasie-voorstellingen, het tevoorschijn roepen van nieuwe
verbindingen tusschen deze betreft, blijkt vooreerst uit de
school-enquete, dat de opstellen der meisjes zich veel meer
dan die der jongens door rijkdom van phantasie onderscheiden
(vr. 40), en ten tweede uit de herediteits-enquete, dat de
vrouwen, terwijl haar verdere vertel-talenten bij die der
mannen achterblijven, dezen in het vertellen van eigengemaakte verhalen ver overtreffen (vr. 36). Met deze uitkomsten
stemmen ook die der dagelijksche ervaring geheel overeen.
Ik wijs voor alles op de algemeen erkende grootere welbespraaktheid der vrouwen. De vrouwen leeren niet alleen in
haar jeugd vroeger spreken, spreken haar leven lang meer en
worden in den ouderdom later dan de mannen stil en karig in
woorden, maar zij vinden ook gemakkelijker en beter
de juiste woorden, zoodat dan ook, zooals Havelock Ellis**)
opmerkt, artsen en advokaten zich overal bij voorkeur tot

*) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 267-260.
**) t. a. p. blz. 176-177.
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de vrouwen wenden, om nauwkeurige en duidelijke ophelderingen te krijgen. Met deze welbespraaktheid hangt klaarblijkelijk ook de sterke neiging der vrouwen samen, zich
belangrijke gesprekken of uiteenzettingen, die haar te wachten
staan, te voren in extenso te fantaseeren, dus zich voor te
stellen, wat zij zelf zeggen zullen, wat de ander antwoorden
zal, en zoo voort in 't oneindige. Met recht wijst Marion *)
erop, dat de weelderige phantasie der vrouwen voor haar vele
en groote nadeelen meebrengt. „Zij zijn maar al te zeer geneigd
alles te vergrooten, haar zorgen, haar vreezen en haar
verwachtingen, dus ook haar teleurstellingen. De dingen
zien zooals ze zijn, eenvoudigweg, zich geen drogbeelden
scheppen, den tijd nemen zooals hij komt en het geld voor wat
het waard is, niets ingewikkelder maken, zich voorhouden,
dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen zorgen, welk een
gelukkige en benijdbare gesteldheid voor een vrouw!" Dat
echter ook ten opzichte van deze weelderige phantasie de
hysterie weer „la gigantessa della femminilita" voorstelt,
behoeft geen uitvoerige uiteenzetting.

*) t. a. p. blz. 203-204.
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VERSTAND IN Wat is eigenlijk „verstand?" Deze vraag
'T ALGEMEEN is niet met een enkel woord te beantwoorden. Tochrmoet zij beantwoord worden,
wanneer wij de andere vraag, hoe het met het vrouwelijk
verstand staat, willen beantwoorden of ook maar duidelijk
begrijpen.
Vragen wij eerst iets anders: Waaruit m a a k t men op
dat verstand aanwezig is? Welke feiten voert men aan,
wanneer men bewijzen wil, dat iemand verstandig of niet
verstandig is?
Op deze vragen is reeds gemakkelijker een antwoord te
geven. Wij noemen een mensch verstandig, wanneer wij
bevonden hebben, dat h ij v 1 ugge r of beter dan
anderen tot juiste inzichten geraakt
onverschillig of deze inzichten van theoretischen of practischen aard zijn, op algemeene of bijzondere gevallen
betrekking hebben, intuitief of door bewuste redeneering
verkregen zijn. Derhalve: wanneer iemand in moeilijke
omstandigheden een uitweg vindt, of een wiskundig probleem
oplost, of een mensch op het eerste gezicht juist beoordeelt,
of uit weinige symptomen een geneeskundige diagnose stelt,
of talrijke onverbonden feiten tot een gemeenschappelijken
grond terugbrengt, of een machine uitvindt, of door geschikte
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toespraak een weerspannigen knaap tot rede, een opgewonden
volksmenigte tot kalmte weet te brengen, of in een discussie
den tegenstander in het nauw drijft, dan hebben wij overal
met verstands-praestaties te doen; vragen wij echter, wat
al deze gevallen gemeen hebben, dan vinden wij niets anders
dan dit, dat de betrokken persoon tot een of ander inzicht
omtrent de waarheid van een stelling of de doelmatigheid
van een handeling gekomen is, dat gebleken is juist te zijn.
En voor zoover deze inzichten van dien aard zijn, dat anderen,
die over dezelfde gegevens als gene beschikten, er niet toe
gekomen zouden zijn, zal men niet aarzelen, den eerste
in vergelijking met deze anderen verstandiger te noemen.
Dit volbrengt dus het verstand, maar wat i s het ?
W a t is er toe no o di g, om vlugger of beter dan
anderen tot juiste theoretische of practische inzichten te
komen?
Orienteeren wij ons, om op deze vraag het antwoord te
vinden, aan een of ander eenvoudig geval. Wij moeten
bijvoorbeeld een brief schrijven, waar het op aankomt,
of een wiskundig vraagstuk oplossen, of een reisplan ontwerpen: wat is er nu voor noodig, dat wij voor dien brief
den juisten vorm vinden, voor de oplossing van dat vraagstuk
den goeden weg inslaan, onze reis doelmatig inrichten?
Vooreerst moeten wij natuurlijk over de noodige g e g ev e n s beschikken: weten wat wij schrijven willen, eenige
mathematische kennis bezitten, een zekere voorstelling hebben
van de streek, die wij wenschen te bereizen. En ten tweede
moeten deze gegevens ook werkelijk geheel en al o n d e r
ons b e r e i k z ij n: wij moeten niet, bijvoorbeeld tengevolge van een heftige gemoedsbeweging of een sterk
vooroordeel, slechts de eene helft der ons bekende gegevens
voor ons hebben, en op de andere geen acht slaan. Maar dit is
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niet genoeg: bij gelijke kennis der gegevens en gelijke bezonnenheid zal de een jets veel beters voor den dag brengen dan de
ander; juist daarin toont zich het onderscheid in verstand.
Vragen wij nu den eerste, hoe hij tot zijn beter resultaat gekomen is, dan zal hij wellicht alleen kunnen zeggen,. dat hij
over de zaak heeft nagedacht, dat hem verschillende mogelijkheden zijn ingevallen, en dat hij daaruit deze gekozen heeft.
Maar deze eenvoudige verklaring houdt eigenlijk het antwoord, dat wij zochten, reeds volledig is. Dat dezen mensch
gelukt is, wat anderen niet of minder goed gelukte, kan
vooreerst daarop berusten, dat hij intensiever dan de anderen
over de zaak heeft nagedacht, dat hij er dus meer b elan gstelling voor gehad heeft, meer met hart en ziel er bij
was, en zich dus niet door storende indrukken of voorstellingen ervan heeft laten afleiden. Het kan ten tweede een gevolg
zijn daarvan, dat hem talrijker en verder uiteenliggende
mogelijkheden ingevallen zijn, dat dus een 1 e v e n d i g e r
en beweeglijker phantasie een rijkere keuze
van zinsvormingen, hulpconstructies, reisindeelingen onder
zijn bereik bracht, dan waarover de anderen beschikten. En hij
kan ten derde b e t e r gekozen hebben dan deze; waardoor
deze betere keuze mogelijk gemaakt wordt, dient echter
nauwkeuriger onderzocht te worden. Het is duidelijk dat
het daarbij aankomt op de volledigheid en nauwkeurigheid,
waarmee de voor- en nadeelen van elke afzonderlijke mogelijkheid in aanmerking genomen worden; het is echter alleen
in de allereenvoudigste gevallen doenlijk, de voor- en nadeelen
der gezamenlijke mogelijkheden in het bewustzijn bijeen te
houden en tegen elkaar of te wegen. Zoodra de zaak wat
ingewikkelder wordt, ,dus meerdere mogelijkheden, elk met
meerdere voor- en nadeelen, vergeleken moeten worden,
is een gelijktijdig overzien daarvan door den .beperkten omvang
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van het bewustzijnsveld uitgesloten, en kan een goede keuze
slechts met behulp van de sec u n d a i re f u n c t i e der
betrokken voorstellingen tot stand komen ; in dien zin, dat deze
voorstellingen, ook wanneer zij bij het overleg tijdelijk onder
den dretnpel van het bewustzijn weggezonken zijn, toch haar
psychische werkzaamheid onverzwakt of nagenoeg onverzwakt
handhaven, en dus bij de beslissing haar voile gewicht mede in
de schaal werpen. Gemakkelijk is nu in te zien dat, hoe hoogere
ontvvikkeling bij een persoon de secundaire functie bereikt,
des te zekerder ook bij dien persoon de vergelijking van uitgebreide voorstellingscomplexen, waarvan slechts een deel
terzelfder tijd in het bewustzijn plaats vindt, tot stand zal
komen, en des te beter hij dus ook tusschen verschillende
mogelijke oplossingen van een gegeven vraagstuk zal kunnen
kiezen. Maar ook in zijn eerst besproken fazen wordt het
verstandelijke proces door de secundaire functie der voorstellingen krachtig gesteund, en binnen ruime grenzen eerst
mogelijk gemaakt. Bij het ingespannen nadenken over een
of ander vraagstuk wordt het bewustzijn afwisselend door
de voorstellingen van verschillende mogelijke oplossingen
geheel ingenomen; dat daarbij de gedachten niet afdwalen,
wordt alleen bewerkt door de sterke secundaire functie,
die de uit het bewustzijn teruggedrongen v o o r s t e 1 1 i n g
van het vraagstuk z el f voortdurend uitoefent.
En de phantasie-werkzaamheid, die het bewustzijn telkens
nieuwe oplossingsmogelijkheden voorlegt, wordt eveneens
door deze secundaire functie geschraagd, daar immers de
voorstelling van het op te lossen vraagstuk tot een associatiecentrum wordt, dat geschikte voorstellingen aantrekt en
ongeschikte niet laat opkomen. De verstandelijke processen,
waarvan hier sprake was, schijnen dus, behalve de noodige
kennis en de noodige bezonnenheid, hoof dzakelijk deze
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drie dingen: een sterke b el an gstellin g, een beweeglijke
p h an t a s i e en een behoorlijke ontwikkeling der se c u nd a i r e f u n c t i e te onderstellen. Alleen deze drie zijn
als integreerende, in het denkproces zelf werkzame factoren
van het verstand te beschouwen, terwijl de beide andere
(kennis en bezonnenheid) meer uiterlijke voorwaarden
vormen, die vervuld moeten zijn, om aan het denken het
noodige materiaal te verschaffen; toch mag niet vergeten
worden, dat het ontbreken dezer voorwaarden, evengoed als
de onvoldoende ontwikkeling der genoemde factoren, de
waarde der te voorschijn komende verstandspraestaties
verminderen kan.
In wezen niet anders dan in deze eenvoudige gevallen
staat het nu echter met alle andere, ook met de hoogste
verrichtingen van het verstand. Tusschen die alledaagsche
denkprocessen eenerzijds en de praestaties van geniale ontdekkers of uitvinders anderzijds bestaat wel een onmetelijk
groot, maar toch slechts een gradueel, geen principieel
onderscheid; en juist in zooverre wij op deze geesten gelijken,
kunnen wij hen begrijpen. De problemen, die bijvoorbeeld
de wetenschappelijke onderzoeker op te lossen heeft, zijn
onvergelijkelijk veel belangrijker en moeilijker dan die van
het dagelijksch leven, de eischen, waaraan de oplossing moet
voldoen, talrijker en ingewikkelder; daarom moet, zal iets
bereikt worden, ook de kennis omvangrijker, de beheersching
daarvan volkomener, de belangstelling intensiever en duurzamer, de phantasie rijker en bestuurbaarder, de secundaire
functie alzijdiger en krachtiger zijn; maar ook hier is de
„gelukkige inval," de hypothese in den ruimsten zin van het
woord, de centrale gebeurtenis; ook hier staat de phantasiewerkzaamheid, waaruit de hypothesen voortkomen, onder
de leiding der sterk interesseerende en daardoor steeds in
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sterke secundaire functie blijvende voorstelling van het op te
lossen vraagstuk; en ook hier berust de „tact," die uit duizend
door elkaar spelende gedachten de voor de oplossing bruikbare
met intultieve zekerheid weet uit te vinden, op de verwikkelde
secundaire functie van tallooze voorstellingen van feiten
en theorieen, die ten slotte den toetssteen voor de beoordeeling
der betrouwbaarheid van elke beproefde oplossing moeten
leveren. Inderdaad behoeven wij slechts de levensbeschrijvingen van onderzoekers van beteekenis door te zien, om overal
naast uitgebreide en steeds beschikbare kennis de drie genoemde
eigenschappen weer te vinden : de sterke belangstelling,
het vermogen, zich maanden en jaren lang in een probleem
te verdiepen, — de beweeglijke, naar omstandigheden meer
aanschouwelijke of meer combineerende phantasie, die op
ieder nieuw feit en ieder nieuw vraagstuk dadelijk met pogingen tot verklaring en oplossing reageert, eindelijk de langdurige en geordende nawerking van alle ervaringen, die
een onmetelijke verruiming van den bewustzijnsomvang
nabijkomt, en zelfs tegenover deze nog het voordeel heeft,
dat op elk oogenblik van de beschikbare voorstellingen
juist die een verhoogde werkzaamheid ontwikkelen, welke tot
het dan aan beschouwing onderworpen probleem op een of
andere wijze in betrekking staan. En wat zoowel van deze
hoogste als van de kleine alledaagsche verstandsverrichtingen
geldt, geldt ook van alle andere, waarbij op een of andere
wijze, voor het oogenblik of voor de toekomst, voor het individu
of voor de wereld, voor de theorie of voor de practijk, nieuwe
inzichten verworven worden. Het geldt oak, maar met een
belangrijkewijziging, van de verrichtingen van den kunstenaar.
Daar namelijk hier de waarde van het voortgebrachte niet
van zijn betrekkingen tot de ervaarbare werkelijkheid, maar
van zijn aesthetische werking afhangt, moet voor den eisch
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eener sterk ontwikkelde secundaire functie een andere, die
eener fijne gevoeligheid voor zulke werkingen, in de plaats
treden; met deze gevoeligheid moeten echter weer sterke
belangstelling en een levendige phantasie verbonden zijn,
zal iets van beteekenis tot stand komen. Ook deze verwachtingen worden door de uitkomsten van biographische onderzoekingen geheel bevestigd.
Wanneer dus de meer of minder „geniale," op hooger of
lager peil tot nieuwe en juiste inzichten voerende verstandsverrichtingen deze drie voorwaarden: belangstelling, phantasie
en secundaire functie, en het harmonisch samen- en inelkaarwerken van deze onderstellen, *) zijn van hieruit ook de
andere typen, die bij het ontbreken of achterblijven van enkele
voorwaarden ontstaan, gemakkelijk te begrijpen. Ontbreekt
de intensieve belangstelling, dan krijgen wij de v e r s t a nd i g e m e n s c he n, die veel weten en juist denken,
treffende opmerkingen maken, grondig critiseeren en debatteeren, ook wel eigen ideeen hebben, maar deze niet benutten;
de menschen, over wier onvruchtbaarheid hun kennissen
zich voortdurend verwonderen, en van wie men ten slotte
zegt: als die maar gewikr had! Ontbreekt daarentegen de
phantasie, dan komt het type van den v 1 ij ti g e n g e1 e e r de te voorschijn, die de heele litteratuur van zijn
wetenschap beheerscht, uitstekende leerboeken en commentaren schrijft, ook wel door zorgvuldige detail-onderzoekingen
zich verdienstelijk maakt, maar nergens de gebaande wegen
verlaat (de „analyste" van Paulhan). t) Veel bedenkelijker
*) Tot soortgelijke resultaten kwamen o. a. Gerhardi, Das Wesen des
Genies, Berlin 1897 („Leidenschaft, Phantasie, Urteilskraft" blz. 6) en
Petzoldt, Einfiihrung in die Philosophic der reinen Erfahrung, Leipzig 1900
(„Interesse, Phantasie, Urteilsfahigkeit:" II, blz. 23.)
t) Paulhan, Analystes et esprits synthetiques, Paris 1903.
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is ten slotte het ontbreken van een alzijdige en geordende
secundaire functie der voorstellingen, daar personen met
sterke wetenschappelijke belangstelling en levendige phantasie, bij wie echter de secundaire functie achterstaat, vaak
een schijn van genialiteit over zich hebben, die onder omstandigheden wijde kringen verblinden en op dwaalwegen
voeren kan. Hier zijn twee typen te onderscheiden, al naar
de secundaire functie algemeen ontoereikend of alleen eenzijdig ontwikkeld is. In het eerste geval hebben we met
inc o h a e r e n t en te doen, die geheel door oogenblikkelijke indrukken en invallen worden in beslag genomen en
op grond daarvan heden deze, morgen een andere meening
met overtuiging en beslistheid, vaak ook met geest en scherpzinnigheid verdedigen, zonder ook aan voor de hand liggende bezwaren maar in 't minst te denken. Het andere type is
dat van den s y s t em a ti cu s, die zich een bepaald, eigen
of vreemd gedachten-complex eigen gemaakt heeft en nog
slechts van daar uit de dingen kan beoordeelen; bij wien dus
dit gedachten-complex zeer sterk secundair functioneert,terwij1
al het andere bijna geen nawerking laat bespeuren ( „esprits
synthetiques" van Paulhan) . De verdere uitwerking van deze
typen en van andere, die door het wegvallen van meerdere
der genoemde eigenschappen ontstaan, als bijvoorbeeld die
van den pi e k e r a a r (belangstelling zonder phantasie en
zonder secundaire functie) , van den 1 ij der aan i de e6 nj a c h t (phantasie zonder belangstelling en zonder secundaire
functie) en van den g ew o o nt e-d e n k e r (secundaire functie
zonder belangstelling en zonder phantasie) kan gevoegelijk
den lezer worden overgelaten; hier is alleen nog op te merken,
dat volgens het voorgaande de gebruikelijke tegenstelling
tusschen „verstand" en „oppervlakkigheid" hoofdzakelijk
OD de sterkte der secundaire functie, die tusschen „scherp-
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zinnigheid en „domheid" daarentegen meer op de intensiteit
der belangstelling en de beweeglijkheid der phantasie betrekking schijnt te hebben.
HET VROUWELI JK Hiermede zijn dus eenige gezichtspunten gegeven, die ons zullen verVERSTAND
oorloven, bij het onderzoek van de
vraag, of en hoe zich het vrouwelijk verstand van het mannelijke onderscheidt,
eenigszins methodisch te werk te gaan.
Zooals men weet is deze vraag in de laatste decennia zeer
vaak besproken, bijna steeds in nauw verband met de andere,
of „de vrouw" voor de hoogere studie geschikt is of niet.
Nu is deze laatste vraag, zoo gesteld, blijkbaar ongerijmd, —
even ongerijmd, als de andere, nooit opgeworpen vraag,
of „de man" voor de hoogere studie geschikt is, zijn zou.
„De man" en „de vrouw" stellen gemiddelde waarden voor,
waarvan zich de werkelijk gegeven exemplaren van beide
geslachten naar boven of naar beneden zeer ver verwijderen
kunnen; en alleen voor deze werkelijk gegeven exemplaren
heeft de vraag, of zij studeeren zullen, zin. Voor hen, mannen
of vrouwen, zou echter vermoedelijk het antwoord moeten
luiden, dat sommigen wel, anderen niet voor de studie geschikt
zijn; waaruit ik de gevolgtrekking zou willen maken, dat
men voor de eersten, ook als zij vrouwen zijn, den toegang tot
de hoogeschool vergemakkelijken, voor de laatsten, ook als zij
mannen zijn, dezen toegang bemoeilijken moest. Maar het
is hier niet de plaats om op deze practische kwestie dieper in
te gaan; hoogstens zal ons theoretisch onderzoek kunnen
leiden tot een vermoeden over de vraag, of en waarom de
aanleg voor de studie bij de beide geslachten in ongelijke
frequentie voorkomt.
Psychologie der vrouwen, 8
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Maar ook wanneer men zich tot zuiver theoretische vragen
bepaalt, wordt het probleem van het vrouwelijk verstand
vaak niet geheel juist gesteld. Men schijnt namelijk in het
algemeen te onderstellen (en men heeft het soms uitdrukkelijk
gezegd, *) dat, indien er een verschil tusschen het mannelijk
en het vrouwelijk verstand bestaat, dit slechts een verschil
in rang kan zijn, en men stelt daarom vaak van den beginne
of de vraag naar meerwaardigheid, gelijkheid of minderwaardigheid. Nu is echter die onderstelling, en daarmee ook
deze vraagstelling, ongetwijfeld onjuist. Het verstand is volgens
het voorgaande geen enkelvoudige, maar een samengestelde
functie, waartoe meerdere enkelvoudige moeten samenwerken;
het zou wel mogelijk zijn, dat van deze sommige bij de vrouwen,
andere bij de mannen een hoogere ontwikkeling bereikten,
en dat dus voor sommige verrichtingen het vrouwelijk,
voor andere het mannelijk verstand meer bekwaam was.
Bijvoorbeeld: het eene geslacht zou, weer volgens het voorgaande, scherpzinniger, het andere echter verstandiger
kunnen zijn; dat zou zeker een zeer gewichtig verschil beteekenen, maar geenszins zonder meer een verschil in rang.
Bij de verklaring der betreffende feiten zullen wij de mogelijkheid, dat het op een of andere wijze zoo staat, steeds in
't oog moeten houden en daarom zooveel mogelijk analytisch
te werk gaan; voor alles echter zullen wij trachten, over deze
feiten zelf een overzicht te krijgen.
De gegevens, waarop wij voor de beoordeeling van het
vrouwelijk verstand zijn aangewezen, zijn uiterst schaarsch.
En wel ligt de zaak zoo, dat die gegevens, welke eenigermate
de exactheid nabijkomen (namelijk die welke betrekking hebben
op verrichtingen der vrouwen in het openbare leven) voor versch illende interpretatie vatbaar zijn, terwiji de andere, die zekere
*) Schuyten, L'education de la femme, Paris 1908, blz. 124-125.
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gevolgtrekkingen zouden mogelijk maken (de verrichtingen der
vrouw in het huiselijk leven), zich slechts aan een ruwe
schatting, echter bijna niet aan een quantitatieve bepaling
laten onderwerpen. Wij zullen. met de eerste beginnen,
maar daarbij zooveel mogelijk trachten te waken tegen overijlde gevolgtrekkingen.

DE VERRICHTINGEN
DER VROUWEN IN
DE WETENSCHAP: •
DE FEITEN

De geschiedenis leert, dat de
genieen, de groote scheppers van
nieuwe dingen op wetenschappelijk, technisch en kunst-gebied,
zeer veel vaker onder de mannen
dan onder de vrouwen voorkomen. Dat is eenvoudig een feit,
tot welks bevestiging het doorzien van een willekeurige
biographische of algemeene encyclopaedie, of ook een blik in
het naamregister van een boek over de geschiedenis van een
willekeurige wetenschap of kunst voldoende is; wil men getallen, dan kan herinnerd worden, dat Mantegazza in biographische woordenboeken slechts 4 tot 8 procent namen van
vrouwen vond,*) of dat volgens Bourdet van 54000 uitvinderspatenten slechts zes door vrouwen waren aangevraagd.**)
En inderdaad is, zooals de eerste opmerkt, geen enkele groote
ontdekking of uitvinding te noemen, die van vrouwen is nitgegaan. Tegenover dit historisch feit helpt het weinig, steeds
weer namen van vrouwen bijeen te brengen, die zich op
verschillende gebieden meer of minder verdienstelijk gemaakt
hebben: de vraag is, hoe het aantal van deze zich verhoudt
tot dat der even bekwame mannen. Zooals in de inleiding
(blz. 15-18) is opgemerkt, hebben wij bij de psychische
verschillen tusschen de geslachten altijd alleen met statistische
verschillen te doen; wanneer dus beweerd wordt, dat op een

*) Mantegazza, t. a. p., blz. 379. — **) Marion, t. a. p. blz. 2o6.
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bepaald gebied, bijvoorbeeld dat der bekwaamheid tot wetenschappelijk werk, de vrouwen bij de mannen achterstaan,
wil dat niet zeggen, dat geen vrouw, en evenmin, dat elke
man tot wetenschappelijk werk bekwaam is, maar alleen,
dat het aantal der bekwamen en de mate der gemiddelde
bekwaamheid bij de mannen grooter is dan bij de vrouwen.
Zeker hebben een Sophie Germain en een Sonja Kowalewsky
meer van de wiskunde geweten en meer in de wiskunde
gepraesteerd dan de overgroote meerderheid der mannen;
waarschijnlijk waren zij ook beter dan de meeste mannen voor
de wiskunde begaafd; de vraag is echter, of er niet veel meer
mannen dan vrouwen geweest zijn, die dezen graad van begaafdheid bezeten hebben. Men m o et to c h niet de
geniaalste vrouwen met den gemiddelden
man, maar of de geniaalste vrouwen met
de geniaalste mannen, of de gemiddelde
vrouw met den gemiddelden man verge1 ij k e n : dan vindt men echter, dat naast een Newton,
een Gauss, een Helmholtz geen, en naast de gezamenlijke
voor de wiskunde verdienstelijke mannen een veel kleiner
aantal voor de wiskunde verdienstelijke vrouwen gesteld
kan worden. En juist zoo staat het ook ten opzichte
van de andere wetenschappen en kunsten. - Staan
dus de feiten vast, de vraag wat zij beteekenen veroorzaakt veel grootere moeilijkheden. De verdedigers van een
natuurlijke gelijkheid tusschen de geslachten hebben er
namelijk met het volste recht op gewezen, dat in meerdere
opzichten de maatschappelijke verhoudingen voor een hoogere
ontwikkeling van het vrouwelijk verstand beslist ongunstig
zijn. Reeds de jeugd-opvoeding en het school-onderricht
is bij de meisjes veel minder dan bij de jongens er op gericht,
wetenschappelijke neigingen to ontwikkelen of een weten-
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schappelijke denkwijze te bevorderen; inplaats van in de
diepte te gaan, blijft men zooveel mogelijk aan de oppervlakte,
en hecht meer waarde aan aesthetische en gemoeds-vorming,
misschien zelfs aan het aanleeren van bloote beleefdheids-vormen, dan aan de ontwikkeling van het verstand.
Is het meisje eenmaal volwassen, dan vond het tot voor korten
tijd, en vindt het hier en daar nog, de poorten der hoogere
onderwijs-inrichtingen voor zich gesloten; en daar buitendien
tot de meeste ambten, voor welker vervulling academische
opleiding vereischt wordt, alleen mannen worden toegelaten,
ontbreekt bij de vrouwen een der belangrijkste motieven
die genen tot geestelijk werk aansporen. Komen er dan
tenslotte de nog altijd niet verdwenen vooroordeelen tegen
de „geleerde vrouw" bij, die in elk geval de maatschappelijke
positie van het studeerend meisje niet aangenamer maken,
en misschien zelfs haar kansen op een gelukkig huwelijk
beslist verminderen, dan zou men het ook bij volkomen
gelijkheid van den oorspronkelijken aanleg bijna een wonder
moeten noemen, indien de vrouwen in een of andere wetenschap evenveel tot stand gebracht hadden als de mannen.
In elk geval mag, gelijk een geestige landgenoote het uitdrukt,
uit de geringere waarde van haar praestaties tot op heden
evenmin tot haar geringeren aanleg besloten worden, als
men bij een wedloop, waaraan duizend jongens en een meisje
deelnemen, het laatste bovendien nog door haat onpractische
kleeding in 't loopen verhinderd, uit de overwinning van een
der eersten de gevolgtrekking zou mogen maken dat zijn
geslacht physisch beter ontwikkeld is dan het hare. *)
Dat alles is zeer juist en bewijst althans, dat de zaak niet
zoo eenvoudig is als men vaak gemeend heeft. Om de aange*) Mevrouw Rutgers-Hoitsema (Treub en Winkler, De Vrouw en de studie,
Haarlem 1898, blz. 99.)
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duide foutenbronnen te vermijden zullen wij dus, inplaats van
de praestaties van mannen en vrouwen in het algemeen te
onderzoeken, moeten uitzien naar bijzondere groepen van
mannen en vrouwen, v o or w e 1 k e d e o n g e 1 ij k h e i d
der uiterlijke omstandigheden in veel
geringere mate of in 't geheel niet bestond.
Dergelijke groepen zijn inderdaad gemakkelijk te vinden.
Er zijn tijden en kringen geweest, waarin noch de opvoeding noch de traditie aan een hoogere en hoogste
ontwikkeling der vrouwen in den weg stond, gelijk bijvoorbeeld de Renaissance in Italie ;*) toch waren ook de uitstekende
persoonlijkheden van deze tijden nagenoeg uitsluitend mannen,
en zijn vrouwen bijna alleen door hare betrekkingen tot deze
mannen bekend geworden. Dezelfde verhoudingen ongeveer
had men overal in de kloosters. Zooals Ellen Key opmerkt, **)
hebben deze sinds meer dan duizend jaren door geheel Europa
de vrouwen uit de enge familiebanden bevrijd ; in alle eeuwen
zijn het juist de begaafdste en hoogstontwikkelde vrouwen
geweest, die zich uit den strijd des levens in de kloosterafzondering redden; geen vooroordeel hinderde haar, zich
aan de wetenschappelijke studie, de kunst of de litteratuur
te wijden; maar met zeer weinig uitzonderingen zijn het ook
hier weer uitsluitend mannen geweest, die op deze gebieden
een naam verworven hebben. — Verder kan er aan herinnerd
worden, dat er geheele takken der kunst, der
techniek, zelfs der wetenschap zijn, ten
*) „Voor alles is de ontwikkeling der vrouw in de hoogste standen in wezen
dezelfde als bij den man. De Italianen der Renaissance hebben er niet de
geringste bedenking tegen, het litterair en zelfs het philologisch onderricht
op dochters en zonen gelijkmatig te laten werken." (Burckhardt, Die Kultur
der Renaissance in Italien, II 10, Leipzig 1908). — *) Ellen Key, De misbruikte krachten der vrouw, Arnsterdam 1898, blz. 1 I.
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opzichte waarvan de ornstandigheden voor de vrouwen zeker
niet minder gunstig, wellicht zelfs gunstiger waren en zijn
dan voor de mannen, terwijl toch ook hier weer de meeste
en beste praestaties onbetwistbaar van de laatsten afkomstig
zijn. Men denke aan de schilderkunst, de, muziek, de dichtkunst: in alle tijden hebben deze in de opvoeding der meisjes
een veel grootere plaats ingenomen dan in die der jongens;
in de bemiddelde kringen beschikken ook later de vrouwen
over veel meer tijd daarvoor dan de mannen, en zijn er ook
veel meer vrouwen dan mannen, die er zich blijvend mee
bezig houden, toch zijn de grootste schilders, de grootste
componisten, de grootste dichters alien mannen, en hebben
de vrouwen, zooals Rubinstein treffend opmerkt, *) het zelfs
niet tot een liefdes-duet of wiegelied van beteekenis kunnen
brengen. Ook de godsdienst kan in dit verband genoemd
worden: het staat wel vast, dat deze in het leven der vrouwen
veel meer beteekent dan in het leven der mannen, toch is
geen der groote godsdienst-gemeenschappen, en zijn er van.
600 bekende godsdienstige secten niet meer dan 7 door vrouwen gesticht; **) ook is bijna geen der beroemde stichtelijke
boeken van ouderen of nieuweren tijd door een vrouw geschreven. Evenzoo staat het met uitvindingen op eenige
technische gebieden, die sedert onheuglijke tijden bijna
uitsluitend aan de vrouwen zijn overgelaten, als de kookkunst,
de verloskunde en voor alles de opvoeding: de beste namen
zijn ook hier van mannen. En tenslotte zijn er nog kringen,
waar de omstandigheden voor beide geslachten niet even gunstig, maar even ongunstig zijn, namelijk de armere en armste
volksklassen. Hier worden mannen evenmin als vrouwen
door hun opvoeding tot hoogere verstandspraestaties voorbe*) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 320.

**) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 190.
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reid, maar hebben (en hadden vooral in vroeger tijden)
beiden van jongsaf voor het dagelijksch brood mee te werken;
toch zijn uit het yolk veel mannelijke, daarentegen maar zeer
weinig vrouwelijke genieen voortgekomen. Al deze feiten
leiden tot de gevolgtrekking, dat de zeldzaamheid van het
genie bij het vrouwelijk geslacht niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de ongunstigheid der omstandigheden, maar veeleer in hoofdzaak, op een of andere wijze, op den bijzonderen
aard der vrouwelijke psyche berust.
Toch zou het ook nu nog overijld zijn, uit de aangevoerde
feiten zonder meer tot de gemiddelde intellectueele inferioriteit
van het vrouwelijk geslacht te willen besluiten. Het kon namelijk zijn, dat, evenals de hoogste, ook de laagste vormen
van het verstand bij de vrouwen veel zeldzamer voorkwamen
dan bij de mannen, en dat dus de maat daarvan gemiddeld
bij beide geslachten gelijk, slechts bij de mannen minder
gelijkmatig dan bij de vrouwen verdeeld was. Inderdaad heeft
men, om deze opvatting te steunen, eenerzijds op de grootere
variabiliteit van het mannelijk geslacht in lichamelijk opzicht gewezen, *) en anderzijds aangevoerd, dat vrouwen
uit het yolk vaak een expressiever gelaatsuitdrukking hebben
en verstandiger praten dan de mannen, wat men dan weer
daaruit heeft willen verklaren, dat het werk der mannen in
de lagere klassen minder, in de hoogere daarentegen meer
den geest ontwikkelt dan dat der vrouwen. **) Met dat alles
stemt dan zeer schoon overeen, dat idiotie iets vaker bij mannen
dan bij vrouwen voorkomt (volgens Mitchell in de verhouding
*) H. Lange, Intellektuelle Grenzlinien zwischen Mann and Frau, Berlin
z. j., blz. II; Campbell, Differences in the Nervous Organisation of Man and
Woman, Londen 1891, blz. 173 -1 74.
**) C. van Tussenbroek, Over de aequivalentie van man en vrouw, Amsterdam 1898, blz. 6-8.
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van 100:79, waarmee de uitkomsten van een Pruisische
statistiek van 188o: 9809 mannelijke en 7827 vrouwelijke
idioten, bijna geheel overeenstemmen. *) Zeker is dit verschil, tegenover dat aan de andere zijde der schaal, onbeduidend klein, en zouden wij, zelfs als het anders stond, daardoor
niet ontslagen zijn van de moeite, voor de verschillen aan
weerszijden een psychologische verklaring te zoeken. Toch
zal het, met het oog op de aangevoerde feiten en vermoedens,
dubbel noodig zijn, naast de hoogste en laagste ook de tusschengelegen verstandsvormen in aanmerking te nemen, en zoo
mogelijk zich exacte gegevens daarover te verschaffen.
Deze exacte gegevens zijn echter vooralsnog slechts in de
meest gebrekkige mate te krijgen. Vooreerst komen daarvoor
de vroeger (blz. 1 oo- I o 1) reeds besproken proeven over de
associatie-werkzaamheid in aanmerking, welker uitkomsten
men niet alleen met betrekking tot de associatie-vormen
vergeleken, maar ook voor de bepaling van den graad der
oorspronkelijkheid bij beide geslachten gebruikt heeft. Maar
ook hier stemmen de resultaten van de verschillende onderzoekingen weer niet geheel overeen, en staat de wijze, waarop
die verklaard moeten worden, evenmin overal vast. Jastrow t) vond, dat van 25 mannelijke en 25 vrouwelijke
studenten, die tot taak gekregen hadden, zoo snel mogelijk
honderd woorden op te schrijven, de eersten tezamen 1375, de
laatsten daarentegen slechts 1123 verschillende woorden
bijeenbrachten; verder, dat de mannen in 29.8 %, de vrouwen
daarentegen slechts in 2o.8% der gevallen woorden gebruikten
die in 't geheel niet meer dan eenmaal voorkwamen. Deze
*) Campbell, t. a. p. blz. 132.
t) Jastrow, A study in Mental Statistics (New Review, Dec. 1891), A Statistical Study of Memory and Association (Educat. Rev., Dec. 1891); aangehaald uit Havelock Ellis, t. a. p. blz. 166-17o.
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proeven zijn dan tweemaal door Miss Calkins met vrouwelijke
studenten in Wellesley College herhaald: den eersten keer met
zeer afwijkende resultaten, echter tevens volgens een geenszins
onberispelijke, en in elk geval alle vergelijking uitsluitende
methode; *) den tweeden keer juist als Jastrow, met uitkomsten, die de zijne nabijkwamen, maar toch nog altijd aanmerkelijk geringere verschillen tusschen de geslachten aangaven,
dan hij gevonden had. **) Anderzijds worden de resultaten van
Jastrow bevestigd door een onderzoek van eenige duizenden
aankomende schoolkinderen in Berlijn, volgens hetwelk
de kennis der meer eenvoudige en meer verspreide voorstellingen bij de meisjes, die der moeilijkere, meer
speciale en exceptioneele voorstellingen bij de jongens overheerschte; evenals door een onderzoek van Minot, tt)
die aan talrijke personen vroeg, tien geometrische figuren
naar keuze op een kaart te teekenen, en daarbij vond, dat
bij de mannen de verscheidenheid in de ingeleverde teekeningen
veel grooter was en herhalingen aanmerkelijk minder vaak
voorkwamen dan bij de vrouwen. Over 't geheel schijnen deze
onderzoekingen overeenstemmend daarop te wijzen, dat de
vrouwen, bij experimenteele onderzoekingen
der beschreven so or t, ,van meer eenvormigheid
in het voorstellingsverloop blijkgeven, minder gemakkelijk
op voorstellingen komen, die eenigszins van den weg afliggen,
*) Psych. Rev. II 1895, blz. 363; vgl. Jastrow, Community of Ideas of
Men and Women (Psych. Rev. III, 1896, blz. 168.)
**) Calkins, Community of Ideas of Men and Women (Psych. Rev. III,
1896, blz. 426)
t) Berlin. Stadtisches Jahrbuch 1870; aangehaald volgens Havelock Ellis,
t. a. p. blz. 17o-171.
tt) C. S. Minot, Second Report on Experimental Psychology: Upon the
Diagram Tests (Proc. Amer. Soc. for Psych. Res. I, 1889), aangeh, volgens
Havelock Ellis, t. a. p., blz. 171.
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dan de mannen. En daarin zou men dan een bewijs kunnen
vinden, dat de vrouwen ook in het kleine, evenals volgens
het voorgaande in .het groote, wat originaliteit betreft bij de
mannen achterstaan.
Aan dit voorloopig resultaat werd nu door de latere proeven
van Helen Bradford Thompson *) slechts weinig nieuws
toegevoegd. Bij deze proeven werden aan 25 mannen en
25 vrouwen (studenten aan de Hoogekhool te Chicago) vijf
opgaven voorgelegd, en de tijden, die zij tot oplossing daarvan
noodig hadden, gemeten. Dat deze tijden voor de scherpzinnigheid of de verstandigheid der betrokken personen
slechts een zeer ruwe maat opleveren, wordt door de onderzoekster erkend; toch en ondanks verschillende voor de hand
liggende foutenbronnen (ongelijke voorbereiding, verschillende richting der belangstelling) bevatten de resultaten niet
onbelangrijke vingerwijzingen voor de bepaling der verstandelijke verschillen tusschen de geslachten. Bij de oplossing
der eerste opgave (van 15 volgens fig. 2 neergelegde lucifers

Fig. 2.
er drie weg te nemen, zoodanig, dat de overblijvende drie
volledige vierkanten vormen) toonden zich namelijk de vrou*) H. B. Thompson, t. a. p. blz. 114-126.
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wen verreweg de meerderen (gemiddelde oplossingstijd
5.1 tegen 10.6 minuten) ; bij die der tweede (hoe snel zwemt
een man in stil water, wanneer hij in een rivier met een
stroomsnelheid van een mijl per uur driemaal zoo snel
stroomafwaarts als stroomopwaarts zwemt?) was het verschil gering (gem. opl.t. 24.4 min. voor de mannen, 24.9 min.
voor de vrouwen) ; ten opzichte van de drie overige opgaven
echter (acht figuren zoo over de velden van een schaakbord
te verdeelen, dat nergens twee op dezelfde horizontale, verticale of diagonale veldenrij staan; de werkingswijze van een
gegeven proef-inrichting te verklaren; het houtmodel van
een slot als zoodanig te herkennen en te verklaren) waren
de mannen beslist in het voordeel (gem. opl.t. 40.4, 24.3 en
13.0, tegen 54.4, 28.1 en 22.0 min.) Nu kwam het voor de
oplossing der eerste opgaven, zooals de schrijfster terecht
opmerkt, *) hoofdzakelijk aan op de bekwaamheid in de
behandeling en verandering van een gezichts-waarneming;
terwijl de tweede een wiskundig probleem bevat, dat volgens
bepaalde op school geleerde methoden kan worden opgelost.
De superioriteit der vrouwen ten opzichte van de eerste
opgave bewijst dan ook uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
de vroeger (blz. 102-104) reeds vastgestelde grootere beweeglijkheid en aanschouwelijkheid harer phantasie; en het
geringe verschil ten opzichte van de tweede rechtvaardigt
alleen de gevolgtrekking, dat de leden van beide geslachten
op school met even goed gevolg rekenen en algebra geleerd
hebben. Geheel anders staat de zaak echter bij de drie laatste
opgaven: voor de oplossing daarvan is noch het vrije spel
der phantasie noch de juiste toepassing van bekende methoden
voldoende, maar zij eischt, zij 't ook slechts in bescheiden
*) t. a. p. blz.

115-116.
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mate, dat samenwerken van meerdere faktoren, dat wij
vroeger als geniale geestes-werkzaamheid in den ruimsten
zin van het woord hebben aangeduid. Dat dit samenwerken,
aithans onder de bijzondere omstandigheden van experimenteel-psychologische onderzoekingen, bij de vrouwen zeldzamer voorkomt dan bij de mannen, mag daarom wel door
de resultaten van Miss Thompson, voor zoover die reiken,
opnieuw bevestigd geacht worden. Wat de vermoedelijke
oorzaak van dit onderscheid aangaat, is wellicht niet van
belang ontbloot wat Miss Thompson met betrekking tot de
derde opgave opmerkt: „De meeste vrouwen toonden grooten
afkeer van dergelijke opgaven, omdat ze zoo oninteressant
waren. Velen interesseerden zich er zoo weinig voor, dat ze
zich ook weinig moeite gaven. Of de mannen de opgave even
oninteressant vonden, maar zich niettemin tot oplossing ervan
verplicht voelden, of dat bij hen de opgave werkelijk meer
belangstelling vond dan bij de vrouwen, is moeilijk te zeggen.
Uit ongevraagde uitlatingen der mannen zou het laatste
zijn op te maken, maar dan komen wij weer voor de vraag:
waarom hebben voor een dergelijk probleem mannen meer
belangstelling dan vrouwen? Misschien wijst de proef er op,
dat de mannen meer belangstelling voor een probleem als
probleem hebben, geheel afgezien van het eventueele nut
ervan of zijn verdere toepassing."*) Op de vraag of het werkelijk zoo of anders is, komen wij later terug.
Belangrijker voor het besproken vraagstuk dan de experimenteele zijn vooralsnog de uit en q u ê t es verkregen
resultaten. Vooralsnog: want in beginsel is zeker het
psychologisch experiment voor een veel hoogere ontwikkeling vatbaar dan de enquete-methode; eens zal het zeker
*) t. a. p. blz.
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de mQgelijkheid openen, de samenstellende bestanddeelen
van het verstand, elk voor zich, veel nauwkeuriger te bepalen,
dan langs andere wegen geschieden kan, en dan zal de verhouding een andere geworden zijn. De tot dusver in toepassing
gebrachte experimenteele methoden echter geven geen of bijna
geen houvast voor de analyse; bovendien zijn zij alleen gericht op het totstandkomen van enkele intellectueele praestaties, welker beter of slechter gelukken zich vaak op meerdere
manieren laat verklaren; en ten slotte strekken zij zich gewoonlijk over te weinig personen uit, om vaststaande gevolgtrekkingen mogelijk te maken. Onder deze omstandigheden
is, gelijk zoo vaak in de kinderjaren eener wetenschap, de
grovere methode voorloopig de vruchtbaarste gebleken.
Door enquetes is gemakkelijk en vlug een groot onderzoekings-materiaal bijeen te brengen; de vragen kunnen zoo
gekozen worden, dat in het antwoord niet een oordeel over
afzonderlijke praestaties, maar een op vele praestaties steunende algemeene indruk tot uiting komt, terwijl toch tegelijkertijd naar een nadere bepaling van dezen algemeenen indruk
voor verschillende zijden of richtingen der verstandelijke
begaafdheid althans gestreefd kan worden. Voorzeker zijn
wij ook hier nog pas aan het begin.
Van reeds ondernomen enquete-onderzoekingen, die
geschikt schijnen op de verstandelijke verschillen tusschen
mannen en vrouwen van het gemiddeld type eenig licht
te werpen, komen nu in de eerste plaats in aanmerking die,
welke betrekking hebben op de resultaten der a c a d e m ische studie bij de 1 eden van beide geslacht e n. Deze zijn tegenover andere vooral hierdoor in 't voordeel, dat zij betrekking hebben op een zooveel mogelijk
gelijksoortig, met geen andere dan de onderzochte verschillen
behept materiaal: de mannelijke en de vrouwelijke studenten
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komen over 't geheel uit dezelfde maatschappelijke kringen
voort, hebben dezelfde voorbereiding genoten, hebben
denzelfden leeftijd, zijn op dezelfde wijze werkzaam en
hebben voor hun studien in gelijke mate hun tijd beschikbaar:
in 't kort, er bestaat tusschen hen bijna geen doorloopend
verschil behalve juist dit, dat de eenen mannen en de anderen
vrouwen zijn. De eventueel aan het licht komende verschillen
in de verstandelijke vermogens zullen daarom hier, met veel
grootere waarschijnlijkheid dan bij andere onderzoekingen,
als correlata van het geslachts-onderscheid aan te merken
zijn. Zeker zal men, zoolang het studeeren van vrouwen
nog in de beginperiode is, met zekere foutenbronnen rekening
moeten houden: vooreerst met het geringer aantal der vrouwelijke studenten, dat dus ook aan het toeval een grooteren
invloed that; voorts met de omstandigheid, dat deze, zoowel
wat haar belangstelling als wat haar begaafdheid voor
wetenschappelijk werk betreft, voorloopig in veel hoogere
mate dan haar mannelijke studie-genooten een keurcorps
vormen, eindelijk met de in het overgangsstadium onvermijdelijke vooroordeelen voor en tegen bij de berichtgevers.
Evenwel moeten de hieruit voortkomende nadeelen natuurlijkerwijze elk jaar kleiner worden; en waar (als in Nederland)
reeds een zevende deel der gezamenlijke studenten tot het
vrouwelijk geslacht behoort, zullen ze bijna geen belangrijke
storingen meer veroorzaken. In elk geval zullen wij nauwkeurig hebben na te gaan, wat de betrekkelijke onderzoekingen ons kunnen leeren.
In de eerste plaats komt hier dan in aanmerking het werk van
K i r c h h o f f, die aan talrijke Duitsche professoren, leeraren
aan meisjesscholen en schrijvers de vraag gesteld heeft,
„of zij de vrouw tot academische studie geschikt resp. gerechtigd achten," en op deze vraag 122 meer of minder
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uitvoerige antwoorden kreeg, die hij, aangevuld met eenige
mededeelingen over de toestanden in andere landen, in boekvorm heeft uitgegeven. *) Daar bedoeld onderzoek reeds van
1896 dateert, zal men bij de verklaring van de resultaten
in zeer bijzondere mate op de bovengenoemde foutenbronnen
bedacht moeten zijn; inderdaad verklaren meerdere van de
berichtgevers, hun oordeel slechts op enkele ervaringen te
kunnen gronden, en later zich ook hier en daar de teekenen
van een voor de objektiviteit van het oordeel gevaarlijke
voor- en tegen-ingenomenheid bezwaarlijk over het hoofd zien.
Toch verdienen deze resultaten, met het oog op het aantal
en de wetenschappelijke beteekenis der deelnemende personen, nauwkeurige beschouwing. Daarbij blijkt dan, dat
aangaande de algemeene vraag naar de maat van het vrouwelijk verstand daaraan weinig te ontleenen is, omdat in de
meeste antwoorden deze theoretische vraag besproken werd
in nauw verband met de practische naar de rechtmatigheid
en de maatschappelijke gevolgen der vrouwenstudie; slechts
dit valt te zeggen, dat de geschiktheid voor de academische
studie aan de vrouwen slechts door weinigen onvoorwaardelijk toegeschreven of ontzegd, door de meesten echter met
beperkingen van verschillenden aard (ten opzichte van vak,
onderwijs-methode, latere praestaties enz.) toegeschreven
wordt. Interessanter zijn de door de gezamenlijke berichten,
verstrooide uitspraken en opmerkingen over bijzondere
voordeelen en gebreken, die de berichtgevers bij de vrouwelijke
studeerenden in vergelijking met de mannelijke vaak gevonden
hebben. Jammer genoeg zijn deze opgaven slechts gebrekkig
in getallen weer te geven, daar ieder, bij gebreke van scherp
gestelde vragen, in zijn eigen woorden meedeelt, wat hem
*) A. Kirchhoff, Die Akademische Frau, Berlin 1897.
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invalt; zoodat uit het niet noemen van een of ander verschil
geenszins besloten mag worden, dat een daarop betrekking
hebbende bepaalde meening ontbreekt, en evenmin verschillende gelijksoortige maar niet gelijkluidende uitspraken
altijd met zekerheid als gelijkbeteekenend kunnen worden
saamgevat. Toch zou de volgende door mij samengestelde
kleine tabel, die de frequentie aangeeft, waarin bepaalde
eigenschappen door de verschillende berichtgevers op ondubbelzinnige wijze aan de vrouwen toegeschreven resp.
ontzegd worden, althans over de richting, waarin wij de
geslachtsverschillen ten opzichte van het verstand moeten
zoeken, eenige aanwijzing kunnen geven:
TABEL 9.
Toegeschreven Ontzegd
Vlijt, plichtbesef, ijver
Opmerkingsgave
Snel opnemen, kunnen leeren
Goede toepassing van wetenschappelijke
methoden
Zelfstandigheid in het denken
Functioneeren van het verstand zonder
storenden invloed van de aandoeningen
Streng logisch denken
Vermogen tot abstraheeren
Eigen wetenschappelijke praestaties . .

17
3
Io

0

I

2

0

3
6

0

I2

0

I

S

I

8
I5

2

Dit resultaat erlangt dan een verdere, zeer gewenschte
bevestiging door een tweede enquete, die door de redactie
van het Fransche tijdschrift „La Revue" in 1903 werd
ingesteld. *) Deze redactie vroeg van de meest bekende profes*) La coeducation des sexes et lours resultats pour la femme. La Revue
1903, blz. 545-570.
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soren, zoornede van de rectoren der belangrijkste hoogescholen in Europa, naast hun meening over de gemengde
opvoeding der geslachten aan de universiteiten, mededeelingen
over de resultaten der academische vrouwenstudie, 't zij
volgens de examens, 't zij volgens de praestaties in het
practische leven. De ingekomen antwoorden (ten getale van.
3o) bewijzen vooreerst, dat de vrouwenstudie onder de gevraagde personen geen enkelen tegenstander, daarentegen
talrijke warme voorstanders heeft; maar zij bewijzen ook,
dat deze personen aan de wetenschappelijke vermogens
der vrouw dezelfde grenzen stellen als de door Kirchhoff
ondervraagde Duitsche professoren. Het resultaat der besproken enquEte laat zich namelijk, voorzoover het betrekking heeft op de praestaties der vrouwelijke studenten,
in de woorden van den vraagsteller als volgt saamvatten:
„Van alle kanten roemt men haar toewijding, haar plichtsbesef en haar ijver. Zij hebben een meer ontwikkeld plichtsgevoel dan de jonge mannen, en, niet als deze afgeleid door
sport en vermaken, wijden zij aan de studie al haar tijd en al
haat hartstocht. Wordt deze inspanning beloond? Dat hangt
er van af. De examinatoren erkennen met genoegen dat de
vrouwen de examens even voldoende afleggen als het gemiddelde van haar mannelijke concurrenten, en dat zij
soms zelfs zeer ver boven dat gemiddelde uitsteken. Maar,
in 't algemeen, en deze opmerking wordt te vaak gemaakt
om verwaarloosd te kunnen worden, toonen zij wel meer
geheugen en meer serieuze, meer volledige en meer nauwkeurige kennis dan de mannen, maar ontbreekt haar onafhankelijkheid en diepte in het denken. Zij zijn meer receptief
dan productief. Haar qualiteiten zouden meer negatief zijn."*)
*) t. a. p. blz. 569-570.
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Dus op alle punten hetzelfde resultaat als het vorige onderzoek.
Ondanks deze schoone overeenstemming hebben mij nu
evenwel de resultaten der beide besproken enquetes niet
geheel kunnen bevredigen. Wat ik er in miste was, zooals
reeds werd opgemerkt, hoofdzakelijk de in bijzonderheden
afdalende vraagstelling, zonder welke men nooit zeker kan
zijn, dat de berichtgevers het probleem ook van dezelfde
kanten bezien, en dus exact vergelijkbare antwoorden
gegeven hebben. Om dit Bemis weg te nemen, heb ik nu nog
een derde enquete ingesteld, die ten doel had, de ervaringen
te verzamelen, welke universiteits-docenten met betrekking
tot bijzondere voor de studie belangrijke
e i g e n s c h app en van mannelijke en vrouwelijke studenten verkregen hadden. Ik bepaalde mij voor dit onderzoek
tot Nederland; vooreerst omdat van de buitenlandsche,
vooral Duitsche professoren velen reeds naar aanleiding van
de vroegere enqukes hun meening geuit hadden; ten tweede
echter ook, omdat mij juist de toestanden hier te lande voor
een vruchtbaar onderzoek bijzonder geschikt schenen. Immers
hebben onze universiteiten steeds voor de vrouwen onder
gelijke voorwaarden als voor de mannen open gestaan,
waardoor het studeeren der vrouwen geheel geleidelijk,
zonder ooit een eigenlijken strijd uit te lokken, burgerrecht
krijgen kon; verder is het aantal der vrouwelijke studenten
betrekkelijk groot (in 1910 bedroeg het 656 op een geheel aantal
van 4343 studenten) ; en eindelijk zijn deze alien van dezelfde
nationaliteit en hebben hetzelfde voorbereidend onderricht
genoten als Naar mannelijke studie-genooten, waardoor
twee belangrijke foutenbronnen, die in andere landen een
juiste vergelijking zeer moeilijk maken, afgesneden zijn.
Ik heb dus in Februari 1909 aan alle professoren en lectoren
aan Nederlandsche hoogescholen een rondschrijven gericht,
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waarin ik hen verzocht, mij volgens de door hen uit examens,
practische oefeningen, antwoorden op 't college, privatissima,
persoonlijk verkeer enz. verkregen indrukken te willen meedeelen, welke van 37 uitdrukkelijk genoemde eigenschappen zij
vaker bij de mannelijke, vaker bij de vrouwelijke studenten
of even vaak bij beide meenden gevonden te hebben. Tegelijk
bracht ik uit officieele bronnen de noodige gegevens bijeen
omtrent het aantal leden der beide geslachten, die in de
laatste vijf jaren (September 1903 tot September 1908) aan
dezelfde universiteiten examens hadden afgelegd, bij deze
examens waren geslaagd, resp. daarbij het praedicaat „cum
laude" verworven hadden. De uitkomsten van dit dubbele
onderzoek zal ik in het volgende kort weergeven.
Wat vooreerst de examens betreft, bleek, dat van de vrouwen, die zich gedurende den genoemden tijd aan academische
examens (promoties meegerekend) onderworpen hebben,
een aanmerkelijk grooter percentage bij
deze examens geslaagd is, en een iets
grooter percentage daarbij het praedicaat
„cum laude" verkregen heef t, dan van de
mannen. En wel geldt het eerste resultaat in nagenoeg
gelijke mate voor alle universiteiten, voor alle faculteiten
en voor alle soorten van examens.
In tabel 10 zijn alleen de eigenlijke academische examens
tot verkrijging van een wetenschappelijken graad opgenomen,
niet echter de (eveneens voor • de faculteiten gehouden)
staatsexamens, die den toegang tot de geneeskundige praktijk
openen. Bij deze laatste worden geen graden verleend; de
percentages voor den uitslag der examens toonen echter (met
een uitzondering) hier dezelfde regelmaat als daar (tab.' 1).
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TABEL Io.
Aantal der
examens

M.

Vr.

M.

Vr.

5702
1921
1603
707

273 81 .4
78 78.o
58 83.1

90.8
87.2
93.1
95. 2

1471

116 81.0

91.4

7.3
3.8
15.5
9.5
5.2

883
2570
994
935
320
815
2207
1682
998

5 86.1
76 79.3
57 76.2
63 86.7
72 87.2
37 80.o
155 80.1
6o 72.9
99.9
21

00.0
84.2
91.2
95.2

6.3
3.6
5.4
1 4. 1
6.9
7.1
3.1
7.o
9.7
16.6
4.3
4.3
4.7
14.8

5.4
5.8
5.o
28.6

M.
Algemeen resultaat
Universiteit Leiden
Utrecht
ff
Groningen . . .
ff
Amsterdam ..
Theologische faculteit
Juridische
Medische
If
Wis- en Natuurk. „
Litt.-philosoph. „
Voorbereidende examens
Candidaats-examen
Doctoraal• examen
Promotie

% „cum
laude"

% geslaagd

Vr.

21 87.8

93.1
97.3
89.7
86.7
00.0

0.
5.3
i.8
7.9
13.9

TABEL I I.
Aantal der
examens

Algemeen resultaat
Universiteit Leiden
Utrecht
ff
Groningen
ff
Amsterdam
ff
Medische faculteit
Wis- en natuurk. faculteit
Eerste natuurkundig examen • • • •
Tweede
•••
ff
ff
•••
Theoretisch geneesk.

% geslaagd

M.

Vr.

M.

Vr.

1798
38o
492

192

73.9
71.6
7 1 .3
85.9
74.6
72.7
75.6
75.6
73.2
72.2

85.9
97.1
93.9
66.7
80.4
85.1
86.4
86.4
94.4
74.2

135
79 1
1059
739
739
533
526

34
49
12

97
67
125
125
36
31

1 34
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Met deze resultaten hebben wij nu de oordeelen der professoren over de mannelijke en vrouwelijke studenten te
vergelijken. De ter verkrijging dezer oordeelen rondgezonden
vraaglijsten waren geheel ingericht als de hier volgende
tabel 12; alleen waren de drie laatste kolommen open gelaten,
en werden de heeren collegas in het bijgevoegde rondschrijven
verzocht, voorzoover zij den beslisten indruk gekregen hadden,
een der in de vragen genoemde eigenschappen of praestaties
meer bij mannelijke, meer bij vrouwelijke of even vaak bij
mannelijke en vrouwelijke studenten aangetroffen te hebben,
achter de betrekkelijke vraag in een Bier kolommen het woord
„ja" in te schrijven. Gelijk te verwachten was, verklaarden
velen der gevraagden zich onbevoegd eenig oordeel uit te
spreken, hetzij omdat zij geen of slechts zeer weinig vrouwelijke studenten meer van nabij hadden leeren kennen, hetzij
omdat zij zich niet in staat achtten, hun persoonlijke indrukken over de studenten van hun op andere wijze ontstane
meeningen of vermoedens of te scheiden, hetzij om andere
redenen. Het aantal van hen, die de vraaglijst, meer of minder
volledig ingevuld, terugzonden, bedraagt 74; in tabel 12 is
aangegeven, hoe vaak op elke vraag een der drie mogelijke
antwoorden gegeven is.
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TABEL 12
Meer bij Meer bij
Even
mannel. vrouwel. vaak bij
studenten studenten beiden
. Algemeene geschiktheid om te leeren
2. Algemeene geschiktheid om het geleerde toe te passen
3. Algemeene geschiktheid om het geleerde door eigen nadenken of
onderzoek aan te vullen
4. Algemeene schoolkennis
5. V eel weten in eigen vak
6. Pr e c i e s weten in eigen vak
7. Wetenschappelijke lectuur onafhankelijk van examen-eischen .
8. Kritiek oefenen op het geleerde
of gelezene ; eigen meening
hebben
9.1Behoefte aan klaarheid
10. Zuiver zakelijke belangstelling in
wetenschappelijke kwesties
Voornamelijk voelen voor de practische zijde der kwesties
12. I Jver, volharding, geduld
13. Trouw bezoeken van college en
practische oefeningen
14. Volgzaam bij inrichting van
studie, toegankelijk voor goeden
raad
15. Ordelijk in studie (aan alle onderdeelen gelijke zorg besteden) . . . .
16. Conscientieus studeeren (geen gelegenheid verzuimen, om kennis
te vermeerderen)
17. Verstandige (niet schoolsche) wijze
van studeeren

14

I

49

39

0

13

51
3
12
25

0

II
7
6

3
35
18
13

44

I

3

46

2

27

5

7
9

40

4

8

II
7

30

21 *)

I

54

15

2

32

16

8

21

Io

9

19

16'

45

0

5

16

*) Bovendien werd door twee berichtgevers aan de vrouwen meer
de mannen meer volharding en geduld toegeschreven.

7
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TABEL

12

(vervolg.)
Even
Meer bij Meer bij
mannel. vrouwel. veel bij
studenten studenten beiden

ell .-.

28

21

0CO..-.CO.--. 0

14

.

36
37
i8
30

O N

2
20

31
27
47

9
10

9
1
7

0

.

5

0

16

12

0

27

34

6

T1-

6

6
14
5

0

37

10

0N CO

34
27
34

24

5

.

36

8

1-1

40

5
12

.1

18. Zich thuis voelen op wetenschappelijk gebied, er zich emakkelijk
bewegen
19. Warme liefde voor het vak
20. Bevattelijkheid
21. Frissche kijk
22. Goed waarnemen
23. Geheugen
24. Handigheid
(bij practisch werk)
25. Scherpzinnigh
26. Gezond oordeel
27. Streng logisch redeneeren
28. Vermogen on met abstracte begrippen te we
29. Vermogen om het wezenlijke van
het onwezenlijke te onderscheiden
30. Combinatie-vermogen (uiteenliggende dingen met elkander in
verband brengen) . . . .
31. Zin voor methode
32. Plezier in een eigen onderzoek
33. Zelfstandigheid bij onderzoek (bij
moeilijkheiden geen hulp vragen,
maar eigen weg zoeken)
34. Nauwkeurigheid bij quantitatieve
onderzoekingen
35. Vermogen,om jets nieuws te verzinnen (bijv. wijziging in apparaten
of methode)
36. Blijven lezen over vak na verlaten
der Universiteit
37. Wetenschappelijke praestaties na
verlaten der Universiteit

1

HET VERSTAND

137

Dus: van alle aangegeven eigenschappen en praestaties,
die als voorwaarden of teekenen van wetenschappelijke vermogens kunnen worden beschouwd, zijn alleen algemeene
schoolkennis, ijver, volharding en geduld, trouw collegebezoek, volgzaamheid, ordelijkheid en nauwgezetheid in de
studie, zoomede een goed geheugen vaker bij de vrouwelijke
dan bij de mannelijke studenten vastgesteld; ten opzichte van
de nauwkeurigheid bij quantitatieve onderzoekingen zijn geen
aanmerkelijke verschillen voorhanden; op alle andere punten
echter zijn de mannen in het voordeel. Ook zijn de verschillen
veel te beslist uitgedrukt, om te kunnen gelooven, dat wij die
aan toevallige fouten zouden mogen toeschrijven; veeleer
zullen wij ter verklaring daarvan of daarmee overeenstemmende werkelijke verhoudingen, of zeer sterke systematische
fouten, bijvoorbeeld tengevolge van vooropgezette meeningen
bij de berichtgevers, moeten aannemen. Nu laat zich zeker
de mogelijkheid, dat deze berichtgevers onwillekeurig hun
oordeel over de verstandelijke vermogens van hun vrouwelijke
leerlingen door de gangbare voorstellingen over „de natuur
der vrouw" op een of andere wijze hebben laten beinvloeden,
bezwaarlijk geheel uitsluiten; dat echter een zoodanige
invloed in eenigszins storende mate gewerkt heeft, komt mij
zeer weinig waarschijnlijk voor. Want vooreerst zijn mijn
berichtgevers alien wetenschappelijk geschoolde mannen,
die gewoon zijn, dagelijks hun opvattingen aan de feiten te
toetsen; het is bijna niet te gelooven, dat bij zulke mannen een
vaak veeljarige ervaring niet in staat geweest zou zijn, een
ongegronde overgeleverde meening te corrigeeren. En ten
tweede hebben wij een direct bewijs voor het overwicht der
ervaring over de overlevering in de antwoorden op de
24ste vraag. Er is wel nauwelijks een eigenschap,die men zoo
algemeen aan de vrouwen pleegt toe te schrijven, en die men

138

PSYCHOLOGIE DER VROUWEN

ook inderdaad in het gewone leven zoo vaak bij Naar aantreft, *) als de handigheid; de berichtgevers constateeren dan
ook soms het in het laboratorium verkregen afwijkend resultaat als iets zeer opvallends, maar — zij constateeren het. En
zij constateeren het met niet minder eenstemmigheid dan eenig
ander, beter aan de verwachtingen beantwoordend resultaat:
van de 31 natuurkundigen en medici, die antwoorden hebben
ingezonden, hebben niet minder dan 20 den man, en heeft
slechts een aan de vrouw den prijs der handigheid bij laboratorium-werk toegekend. Zou misschien de ervaring alleen
de gunstige, en niet tegelijk ook de ongunstige vooroordeelen
dezer heeren, waar die aanwezig waren, gecorrigeerd hebben?
Tenslotte kan hieraan nog worden toegevoegd, dat het
beeld, uit de academische enquetes verkregen, in alle wezenlijke lijnen gedekt wordt door dat, hetwelk de s c h o o 1enqu ê te aanbiedt. Dit resultaat is vooral daarom van
eenig belang, omdat deze laatste enquete niet, als de bovengenoemde, naar een samenvattenden totaal-indruk, maar naar
oordeelen over afzonderlijke personen vroeg, die eerst later
door de bewerkers saamgevat en statistisch verwerkt werden;
waardoor dus ook het gevaar, dat de berichtgevers zich door
vooropgezette meeningen hebben laten beinvloeden, hier
aanmerkelijk kleiner is dan daar. Volgens deze schoolenquete nu zijn eenerzijds de meisjes weer veel vaker r e g e 1matig ijverig, zeldzamer bij buien ijverig en
veel zeldzamer 1 u i dan de jongens (vr. 2) ; zij toonen zich
gedurende het onderricht in belangrijk grootere percentages
doorgaans o p 1 e t t end (vr. 3), blijken ook iets meer
e e r z u c h t i g (vr. 22) en trekken het zich veel meer
aan, wanneer zij een domheid begaan hebben (vr. 79) . In
*) Men vergelijke de resultaten van vraag 42 der herediteits-enquete.
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geschiktheid om te le e r en overtreffen zij de mannelijke leerlingen aanmerkelijk (vr. 31) en evenzoo staat het
met haar vermogen om het geleerde n a u w k e u r i g en
geordend te onthouden (vr. 3o); ze nemen
minstens even vlug als de jongens in zich op (vr. 31,
32, 34) en in a c c u r a t e s se bij het schoolwerk laten zij
deze ver achter zich (vr. 7o). Ook bereiken zij dank zij al
deze eigenschappen belangrijke resultaten: bij het v e rt a 1 e n uit en in vreemde talen, en bij het maken van
eigen o p s t e 11 en toonen zij zich veel bekwamer en
handiger dan de jongens (vr. 38), en in a 1 gem e e n e
on t w i k k e 1 i n g zijn zij haar leeftijd even vaak vooruit
en blijven veel zeldzamer daarbij ten achter dan deze (vr.
25). Maar — het blad heeft weer een keerzijde, en deze
voert, evenals zoo straks, tot de gevolgtrekking, dat die
uitmuntende praestaties toch meer op ijver en plichtmatigheid
berusten dan op werkelijke belangstelling voor het geleerde.
In deze richting wijst reeds het feit, dat in het oplossen van
wisk undige vraagstukken, waar het niet op de
mechanische toepassing van uit 't hoofd geleerde regels, maar
op het meer zelfstandig gebruiken van wetenschappelijke
methoden aankomt, de jongens het gemakkelijk winnen (vr.
37) ; belangrijker schijnen echter de resultaten van eenige
andere vragen te zijn. Bij de meisjes overheerscht zeer
beslist de neiging, het onderwezene van b u i t en te
le e r en zonder daarop zelf kritiek uit te oefenen, terwijl
bij de jongens de behoefte om te begrijpen vaker optreedt
(vr. 26) ; de eersten verwachten, wanneer zij zich niet zeker
voelen, dikwijls de opheldering g e h e e 1 v a n d e n
on de r w ij z e r; de laatsten komen vaker met een eigen
poging tot verklaren voor den dag (vr. 27) en bewijzen
daarmee, zelf over de zaak nagedacht te hebben. En einde-
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lijk is het percentage der mannelijke leerlingen, die voor
afzonderlijke vakken van onderwijs opera super ab u n d a n t i a verrichten, aanmerkelijk grooter dan dat der
vrouwelijke (vr. 41). Voegen wij hieraan nog toe, dat de
meisjes in de school evenals aan de universiteit haar
h a n d i g h e i d verloochenen, dan mogen wij wel besluiten
dat de resultaten der universiteits-enquete in alle belangrijke
punten door die der school-enquete bevestigd worden.
DE VERKLARING Daarmee hebben wij dus een voorloopig
overzicht gekregen over de verDER FEITEN
richtingen der vrouw in de hoogere
en lagere sferen der wetenschap. Deze verrichtingen blijven
overal in belangrijke punten bij die der mannen achter; en
de vraag is, waar wij de oorzaken van dit achterblijven to
zoeken hebben.
Als essentieele factoren, waaruit het verstand is samengesteld, hebben wij in onze inleidende beschouwingen hoofdzakelijk de volgende vijf leeren kennen: omvang der kennis,
gelijkmatige beschikbaarheid dezer kennis, aanhoudende
belangstelling, beweeglijke phantasie, sterke en geordende
secundaire functie. Bij welke van deze ligt de f out?
Wat vooreerst den omvang der kennis betreft,
is het wel zeker, dat in de bemiddelde klassen, waar in het
algemeen de mannelijke jeugd veel beter onderwijs geniet dan
de vrouwelijke, ook de kennis der mannen gemiddeld die der
vrouwen belangrijk overtreft; wanneer dus de laatsten over
het algemeen minder belangstelling en begrip voor wetenschappelijke vraagstukken toonen dan de eersten, zou dit zeer
begrijpelijk kunnen schijnen. Toch zouden op deze wijze
bezwaarlijk de even onbevredigende resultaten die onder
gunstiger omstandigheden bereikt werden (blz. 118-120)

HET VERSTAND

141

in 't bijzonder die, welke de academische enquetes aan het
licht gebracht hebben, te verklaren zijn. De vrouwelijke
studenten hebben immers (speciaal in Nederland, waar zij
ook met de jongens tezamen het gymnasium bezoeken)
evenveel gelegenheid als de mannelijke, kennis te verwerven;
en dat zij van deze gelegenheid het beste gebruik maken,
mag met het oog op den ijver en den ernst, die haar algemeen
toegekend worden, als vaststaand gelden. Ook ontbreekt het
haar volgens alle besproken onderzoekingen geenszins aan
vermogen tot leeren en goed geheugen; en tenslotte stellen
meerdere berichtgevers haar positieve kennis boven het
gemiddelde, waarmee de statistiek der examen-resultaten aan
de Nederlandsche universiteiten (blz. 133) geheel overeenstemt. Voor Amerika vond Miss Thompson, bij een weliswaar
eenigszins oppervlakkig onderzoek over „algemeene kennis,"
eveneens .„ten opzichte van het gemiddelde der gezamenlijke
vragen geenerlei onderscheid tusschen de geslachten." *)
Wanneer nu echter toch, zoowel ten opzichte van de Amerikaansche als van de Europeesche studenten, voor eigenlijke
wetenschappelijke praestaties overal een besliste inferioriteit
van het vrouwelijk geslacht werd vastgesteld, schijnt daarmee
bewezen te zijn, dat oppervlakkige opvoeding en gebrekkige
kennis in elk geval niet de eenige oorzaken zijn, waardoor
de vrouwen in zekere opzichten minder verstandig schijnen
dan de mannen.
Nog veel minder dan in den omvang der kennis zal men er
aan denken, in de ontwikkeling der ph an t a s i e de verklaring der gebleken verschillen tusschen de geslachten te zoeken.
Want dat de vrouwen geen zwakkere, maar veeleer een meer
levendige en meer beweeglijke phantasie bezitten dan de
mannen, wordt algemeen erkend, en is door de onderzoe*) t. a. p.

blz, 134.
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kingen van Galton (blz. 102) bevestigd. Het was ook bijna
niet anders denkbaar, daar toch volgens alles, wat wij weten,
tusschen phantasie en emotionaliteit een innig verband
bestaat, en juist de sterkere emotionaliteit, zooals wij tevoren
gezien hebben, tot de wezenlijkste kenmerken der vrouwelijke
psyche gerekend moet worden.
Veel eerder zou men gene igd zijn, een onvoldoende ontwikkeling der secundaire functie voor het bij
de vrouwen gevonden tekort aan intellectueele praestaties
aansprakelijk te stellen. Echter hebben wij boven (blz. 62-67)
gezien, dat in de sterkte der secundaire functie geen verschil
tusschen de beide geslachten is aan te toonen; alle gegevens,
die aan een zoodanig verschil in de eene of andere richting
deden denken, schenen door het verschil in emotionaliteit
voldoende verklaard te worden. Of m. a. w.: alleen daarom
schenen bij de vrouwen sommige voorstellingen meer, andere
minder na te werken dan bij de mannen, omdat of deze voorstellingen zelf, of andere, die hunne nawerking belemmeren,
bij de eersten meer met aandoeningen gepaard gaan dan bij
de laatsten. Het kan dus moeilijk de secundaire functie op
zichzelf, maar hoogstens de door de sterkere emotionaliteit
veroorzaakte, bijzondere selectie der in secundaire functie
blijvende voorstellingen zijn, waaraan dit tekort te wijten
is; hierop komen wij later terug.
In de vierde plaats komt dan de g e 1 ij k m a t i g e b es c h i k b a a r h e i d der kennis in aanmerking. Deze wordt,
gelijk wij vroeger gezien hebben, hoofdzakelijk door sterke
aandoeningen, tengevolge waarvan een kwestie slechts
van een kant bekeken en alleen de aan deze opvatting beantwoordende gronden opgemerkt worden, in gevaar gebracht;
en dus zou het voor de hand liggen aan te nemen, dat de
emotionaliteit der vrouwen ook in wetenschappelijke vraag-
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stukken de objectiviteit van haar oordeel schaadt, en de waarde
van haar praestaties vermindert. En inderdaad kan dit in
sommige gevallen zoo geweest zijn. Maar in verreweg de
meeste gevallen zullen wij toch de verklaring elders moeten
zoeken. Want de sterke aandoeningen der vrouwen hechten
zich, zooals wij weldra nader zullen aantoonen, aan alles
eer dan aan wetenschappelijke vraagstukken; alleen waar
deze vraagstukken ook voor het gemoedsleven van belang
zijn, als de philosophische, ethische, sociaal-wetenschappelijke,
brengen zij haar tot levendige partij-keuze. Daarmee stemmen
ook de uitkomsten der universiteits-enquete overeen: van
die vrouwen, wier wetenschappelijke lectuur geheel bepaald
wordt door de examen-eischen (vr. 7, 36) , die aan alle onderdeelen van haar studie gelijke zorg besteden (vr. 15) en er
in wetenschappelijke kwesties geen eigen meening op na
houden (vr. 8), is niet te vreezen, dat zij tegenover de wetenschap haar bedachtzaamheid zullen verliezen. Ook plegen
de vrouwen, die in de wetenschap werkzaam blijven, minder
door geniale eenzijdigheid dan door gebrek aan scheppingskracht verhinderd te worden, het hoogste te bereiken: dit
gebrek kan echter niet, als het eerste, door gemis aan bedachtzaamheid verklaard worden.
Eindelijk blijft ons nog de b e 1 an g s t e 1 l i n g te onderzoeken over. Deze zou op tweeerlei wijze voor de wetenschappelijke minderheid der vrouwen aansprakelijk gesteld kunnen
worden: of aldus, dat de s t e r k t e der belangstelling over
't geheel te wenschen overliet, of zoo, dat de r i c h t i n g
der belangstelling eenzijdig en voor de intellectueele praestaties weinig gunstig was. Het eerste is, gezien de overmatige
emotionaliteit der vrouwen, nauwelijks denkbaar; ook leert
de dagelijksche ervaring, dat zij voor datgene, waarvoor zij
zich interesseeren, zich veel meer interesseeren, veel meer
.
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met hart en ziel er in opgaan dan de mannen. Daarentegen
verdient de andere mogelijkheid, dat we met een verschil in
de richting der belangstelling te doen hebben,
zorgvuldige overweging. Want het ligt voor de hand te verwachten, dat emotioneele naturen zich voor andere dingen
zullen interesseeren dan niet-emotioneele; de vraag is alleen,
of dit onderscheid nauwkeuriger geformAleerd kan worden
en of het voor de verklaring der gegeven feiten te gebruiken is.
Nu bestaat er tusschen de velerlei objekten, waarop de
belangstelling zich richten kan, althans eerie tegenstelling,
die eenerzijds met de emotionaliteit, anderzijds met het
theoretisch denken samenhangt, en daarom wel geschikt
schijnt, een verband tusschen deze beide te bewerkstelligen:
dat is de algemeene tegenstelling tusschen abstract en
c o n c r e e t. Van deze beide heeft in 't algemeen het laatste
de sterkste gevoelswaarde. Alleen concrete voorstellingen
hebben directe beteekenis voor het gemoedsleven: abstracte
begrippen daarentegen moeten de hunne of aan de concrete
voorstellingen, waaruit zij geabstraheerd zijn, ontleenen,
of zij verschaffen door hunne betrekkingen tot andere
dingen een intellectueele bevrediging, die wel zuiverder en
blijvender, maar in elk geval minder intensief is dan de uit
de onmiddelijke aanschouwing voortkomende aandoeningen.
Van te voren is dus te verwachten, dat bij emotioneele
naturen deze abstracte begrippen tegenover de concrete
voorstellingen in het nadeel zullen zijn; wat door de herediteits-enquete althans in zooverre bevestigd wordt, dat het
praten over zaken veel meer aan de niet-emotioneelen, het
praten over personen en over zich zelf veel meer aan de
emotioneelen toegeschreven wordt,
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TABEL 13.
MANNEN
Vr. 72. Praten over
zaken
Praten over
personen .
Praten over
zichzelf . .

VROUWEN

emotioneel

niet
emotion.

56.1

65.8

29 .2

38 .3

27 .6

21.7

47.9

42.7

15.9

9.1

'4.5

8.i

emotioniet
neel
emotion.

Tndien dit echter zoo is, mag ook van de vrouwen, met het
oog op haar sterke emotionaliteit en haar sterke emotioneele
behoeften, wel verondersteld worden, dat haar belangstelling
zich veel meer naar het concrete dan naar het abstracte
keeren zal. En inderdaad leert reeds bovenstaande tabel,
dat ten opzichte van de onderwerpen, waarover zij bij voorkeur
spreken, het verschil tusschen de geslachten nog veel grooter
is dan dat tusschen emotioneelen en niet-emotioneelen
(van de gezamenlijke mannen praten 58.6% over zaken,
22.7% over personen, van de gezamenlijke vrouwen 31.4%
over zaken, 44.2% over personen) . Zeker kunnen uiterlijke
omstandigheden (geringe deelneming der vrouwen aan het
zakenleven, haar uitsluiting van het kiesrecht) hierbij een
rol spelen; echter dient te worden opgemerkt, dat de aan de
vrouwen toebedeelde werkzaamheden (ogvoeding der kinderen,
huishouding enz.) daar die voor alle dezelfde zijn, uitmuntende
stof voor zakelijk onderhoud konden bieden, en ook, dat ten
opzichte van concrete onderwerpen (rechtskwesties! ) de
vrouwen zich door het ontbreken der bevoegdheid om zelf
in te grijpen, niet laten weerhouden, een eigen meening te
hebben en te uiten. Overigens ontbreken ook andere gegevens
niet, die op de besliste voorliefde der vrouwen voor concrete
psychologie der vrouwen, io

146

PSYCHOLOGIE DER VROUWEN

dingen wijzen. Vooreerst herinner ik er aan, dat zoowel volgens de herediteits- als volgens de school-enquete (vr. 33 der
eerste, 35 en 36 der tweede) de gemiddelde vrouw in wiskundige
begaafdheid ver bij den gemiddelden man achterstaat, terwijl
zij hem in taal-talent eer overtreft, wat weer in hoofdzaak
overeenstemt met de verhoudingen, die wij voor emotioneelen
in vergelijking met niet-emotioneelen gevonden hebben
(tabel 14) .
TABEL 14.
MANNEN

VROUWEN

emotioniet
emotioemotion.
neel
neel
Vr. 33. Talent voor
wiskunde .
Talent voor
talen

niet
emotion.

14.9

19.2

3.0

4.4

15.1

10.3

13.7

16.2

Uit de vroeger (blz. 121-122) vermelde proeven van Jastrow
bleek, dat over 't geheel de door de vrouwen neergeschreven
woorden wezen op „opmerkzaamheid voor de onmiddellijke
omgeving, het voltooid product, het ornamenteele, het
bijzondere en het concrete; terwijl de mannen voorkeur vertoonen voor het meer verwijderde, het constructieve, het
nuttige, het algemeene en het abstracte." *) Evenzoo heeft
Meumann **) uit de proeven van Lobsien de gevolgtrekking
afgeleid, dat „de jongens door den aanleg van hun geheugen
meer tot het abstracte denken, de meisjesmeer tot het zintuigelijk aanschouwelijk voorstellen geneigd schijnen." Volgens een
door Ribot ingestelde enquete naar de wijze waarop verschillende personen zich abstracte begrippen, als „oorzaak,"
„getal" en derg. tot bewustzijn brengen, geschiedt dit bij

*) Havelock Ellis, t. a. p. blz. 168.
**) Experimentelle Paclagogik, Leipzig 1907,

I

blz. 180.
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de vrouwen bij voorkeur door concrete voorstellingen, aldus
dat zij die algemeene begrippen met bijzondere voorwerpen
of bepaalde ervaringen in verbinding brengen.*) En inderdaad
kan men vaak waarnemen, hoe het denken der vrouwen
instinctief geneigd is, zich in voorbeelden en bijzondere
gevallen te bewegen, hoe zij dus bijvoorbeeld, om zich van
de geldigheid eener algemeene, zelfs eener wiskundige
stelling te vergewissen, niet naar het bewijs er voor zoeken,
maar haar liever aan bijzondere gevallen toetsen. Bij deze
ervaringen sluit zich aan, wat Havelock Ellis op gezag van
een welbekend Londensch boekhandelaar meedeelt: dat de
vrouwen, die zich voor philosophie interesseeren, zich bij
voorkeur aan de minst abstracte philosophen, dus aan
Schopenhauer, Plato, Marcus Aurelius, Epictetus en Renan,
plegen te houden. f) Al deze feiten zijn, naar ik meen, daaruit
te verklaren, dat de koude bloedeloosheid der
abstractie de vrouwen innerlijk tegenstaat, daar zij haar emotioneele behoeften geen bevrediging geef t; zoodat de vrouwen
dan ook, wanneer zij er toevallig mee in aanraking komen,
instinctief elke gelegenheid aangrijpen om in haar element,
de levenswarme, concrete voorstellingswereld terug te komen.
Daarmee hangt klaarblijkelijk de afkeer der vrouwen van
alle analyse, vooral van de analyse van voor 't gemoedsleven
waardevolle voorstellingen, ten nauwste samen. **) Aan lief*) Marion, t. a. p., blz. 214.
t) Havelock Ellis, t. a. p., blz. 189.
**) Dat deze afkeer, evenals andere vrouwelijke eigenschappen, in
niet geringere mate bij kunstenaars voorkomt, blijkt op interessante
wijze uit de heftigheid, waarmede een paar onzer litterair-artistieke
tijdschriften tegen de door mij toegepaste methoden stelling hebben
genomen. tie De Nieuwe Gids van Dec. 1909 en De Samenleving,
le jaarg. No, 31 vgg,
Noot van den Schrijver.

148

PSYCHOLOGIE DER VROUWEN

hebbende vrouwen stuit het niet slechts tegen de borst te
vragen, in welke eigenschappen van het voorwerp harer
liefde deze haar oorsprong vindt, maar men kan zelfs vaak
van haar de verzekering hooren, dat zulke eigenschappen er
in 't geheel niet zijn, dat zij alleen den geliefden man „zelf,"
niet zijn eigenschappen liefhebben, en dat zij hem in gelijke
mate zouden liefhebben, wanneer hij in alle opzichten, uiterlijk en innerlijk, geheel anders was. Om dezelfde redenen
zal ook een wetenschappelijk onderzoek, dat bijvoorbeeld de
aesthetische aandoening of de geniale geestes-werkzaamheid
tot haar elementen en voorwaarden tracht terug te voeren,
de meeste vrouwen weinig sympathiek zijn: zij zullen een
dergelijke herleiding gemakkelijk als een soort profanatie
opvatten, of althans het gevoel hebben, er meer bij
te verliezen dan te winnen. En daar ten slotte overal ingewikkelde voorstellings-complexen meer gevoelswaarde hebben
dan hun afzonderlijke bestanddeelen, zullen ook overal in
het vrouwelijk denken de bestanddeelen van een voorstellingscomplex meer bijeen, inniger verbonden blijven dan in het
mannelijke; sommige daarvan zullen niet, over de andere
heen, volgens zakelijke gezichtspunten met bestanddeelen
van andere verafgelegen complexen samengevat worden,
maar elk afzonderlijk zal steeds weer het geheel, waarin het
oorspronkelijk behoorde, reproduceeren, en dus alleen in
en ondergeschikt aan dit geheel tot bewustzijn komen. Op
deze eigenaardigheid van het vrouwelijk denken is reeds door
Lotze gewezen, van wiens fijne opmerkingen ik mij veroorloof hier een en ander in te lasschen. „Weten en willen van den
man zijn op het algemeene, die der vrouw op het geheel
gericht. Het is mannelijke philosophie, de schoone afzonderlijke verschijnselen te ontleden en na te speuren, uit welke

kruising van algemeene voorwaarden elk . . . . met onvermijde-
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lijke onpartijdige noodzakelijkheid voortgekomen is; het is
vrouwelijke aard, de analyse te haten en het ontstane geheel,
zooals het afgesloten gegeven is, in zijn onmiddellijke waarde
en schoonheid te genieten en te bewonderen. Mannelijke
uitvindingen zijn alle werktuigen, mannelijk is het genot, door
algemeene krachten volgens algemeene wetten werkingen
middellijk teweeg te brengen; vrouwelijk is het zelf hand aanleggen, het verlangen, de werkzame warmte der aandoening in
haar onmiddellijken overgang in de daad nog te voelen
Alle mannelijk streven berust op de diepe vereering van het
algemeene; zelfs zijn trots en zijn eerzucht wordt niet bevredigd door ongemotiveerde inwilliging, maar zijn aanspraak
berust op het bedrag aan algemeen erkende eigenschappen,
die hij meent in zich te vereenigen; hij voelt zich over 't
geheel meer als een bijzonder voorbeeld van het algemeene,
en verlangt met anderen naar een gemeene maat gemeten
te worden. De neiging van het vrouwelijk gemoed is even
volledig op het geheel gericht; evenmin als de schoonheid
van een bloem naar een gemeenschappelijken maatstaf
met die van een andere te vergelijken is, wenscht de vrouw
als een voorbeeld naast anderen te gelden; en waar de man
gaarne in dienst van het algemeene in de menigte van gelijkgezinden treedt en in haar opgaat, wil de vrouw als schoon,
afgesloten geheel, alleen uit zich zelf begrijpelijk, alleen
om de onvergelijkelijke eigenaardigheid van haar individueel
wezen gezocht en bemind worden. . . . De z a k el ij k e a fs p r a k en der mannen zijn kort, die der vrouwen woordenrijk en zelden zonder veelvuldige herhaling; zij hebben blijkbaar weinig vertrouwen op de vastheid van een gegeven
woord, dat alleen op de algemeene verplichting tot trouw
en eerlijkheid berust, en niet nog bovendien door duizend
kleine hulpmiddelen versterkt wordt, die voortkomen uit het
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geheel van het gegeven geval. Mannen hechten minder
waarde aan harmonische r uim t el ij ke or dening
hunner omgeving, behalve voor zoover deze tegelijk de
oogenblikkelijke en gereede bruikbaarheid aller middelen
verzekert, maar zij stellen prijs op t ij d e 1 ij k e s t i p t h e i d,
die in veel hoogere mate een mechanische voorwaarde van
alle welslagen is; de vrouwen schikken met gelukkig improviseerende phantasie een menigte voorwerpen tot een
vriendelijk geheel zonder strengen stijl, maar met den tijd,
welks indeeling geen zichtbaar beeld levert, nemen zij het
niet zoo nauw. Waar mannen en vrouwen over het in acht
nemen van v o r men spreken, plegen zij meestal jets zeer
verschillends te bedoelen; het vrouwelijk gemoed heeft de
behoefte, het zichtbare eindresultaat van eenig handelen
tot een liefelijk en onberispelijk beeld af te ronden; daarin
ligt haar kunst, te weten, wat past, en juist daarin te gelijk
datgene, wat het oordeel van den man vaak afkeurt; want
de vormen, die hij in acht genomen wil zien, zijn algemeene
regelen van wettelijk te werk gaan, die zelfs tot den prijs van
eenige onvermijdelijke dissonanten doorgezet moeten worden.
De bekende on j u r i d i s c h e natuur der vrouwen hangt
hiermee ten nauwste samen: . zij voelen zich onaangenaam
aangedaan, omdat de wetten dikwijls het geheel van een gegeven geval niet als een geheel opvatten, maar het terwille
van enkele trekken, welker keuze aan het vrouwelijk verstand
willekeurig voorkomt, aan een of andere algemeene bepaling
onderwerpen . . . . Dingen te ondernemen, welker einde niet
af te zien is, staat den man niet tegen, zoodra het gaat om
de doorvoering van een algemeen beginsel; vrouwen hebben
behoefte aan de aanschouwelijke voorstelling van het toekomstig resultaat ; zij willen den eindvorm van het geheel
vooruitzien, waartoe zich ten slotte de onrust van het werken
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Het eigendom beschouwt de man
zal verdichten
meestal als dat wat het werkelijk is, als een som van bruikbare
en deelbare middelen, en zijn vrijgevigheid kent geen natuurlijk bijeen-behooren daarvan. De verkwisting der vrouwen bestaat meest in aankoopen, waarvoor de betaling
niet door haar zelf geschiedt; het eenmaal verworvene en
n hare handen berustende eigendom daarentegen wordt voor
haar gemakkelijk een onaantastbaar iets, waarvan men de
deelen, daar zij nu eenmaal een geheel vormen, niet vaneen
mag scheuren. Het is niet eigenlijk schrielheid, wat haar
zuinigheid onder verdenking brengt, tot gierigheid over to
hellen, maar ten deele zeker deze eerbied voor het innerlijke
bijeenbehooren der dingen, die zich evenzeer in het bezwaar
tegen de verdeeling van een met het geheele leven saamgegroeid bezit, van een dierbaar aandenken, als in de mystieke
vereering voor het voile dozijn uit . . . . Duizenden sierlijke
technische handgrepen passen de vrouwen bij haar dagelijksch
werk toe ; maar wat zij handig uitvoeren, kunnen zij
moeilijk beschrijven, zij kunnen het alleen toonen. Zoo
ver ligt het analyseerend nadenken over hare bewegingen
buiten haar gezichtskring, dat men zonder gevaar van groote
dwaling beweren kan, dat woorden als rechts, links, dwars,
„overhandsch," in de taal der vrouwen geenszins wiskundige
betrekkingen aanduiden, maar zekere eigenaardige gewaarwordingen, die men heeft als men bij 't werk deze betrekkingen
volgt." *)
Uit dit feit, dus uit de besliste voorliefde der vrouwen
voor het concrete, vooral voor concrete voorstellingen
met gevoelswaarde, zijn nu, naar ik meen, de schijnbaar
tegenstrijdige uitkomsten over haar geschiktheid voor

*) Lotze, Mikrokosmos, Leipzig 1858, II, blz. 37o-375.
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wetenschappelijke studie, die het voorafgaand onderzoek
aan 't licht gebracht heeft, nagenoeg geheel te verklaren.
Want vooreerst volgt daaruit, dat de gemiddelde vrouw
zich op het gebied der wetenschap n o o i t of te n i mm e r werkelijk thuis voelen zal (vgl. tab.
12, vr. 18). De wetenschap werkt nu eenmaal overal met
analysen en abstracties ; en juist deze analyseerende en
abstraheerende werkzaamheid gaat in tegen den aard van
het vrouwelijk denken. De gemiddelde vrouw vindt voor
dezen arbeid geen aanknoopingspunten in haar gewone
geesteswerkzaamheid ; zij voelt zich daarbij gedesorienteerd, uit haar natuurlijke sfeer gerukt. Daarom is, of
blijft althans, de wetenschappelijke studie voor haar zoo
zelden doel op zich zelf. Zeker kan de jonge vrouw, evenals
vaak de jonge man, meenen tot een of andere studie geroepen
te zijn, omdat zij zich voor de voorwerpen interesseert,
waarop deze studie betrekking heeft: zoo bijv. tot de botanie,
omdat zij van bloemen houdt, of tot de geschiedenis, omdat
zij met bepaalde historische personen of tijdperken dweept.
Beiden ondervinden dan spoedig, dat het streng wetenschappelijk werk aan die gevoelens slechts zelden voedsel biedt;
maar terwiji de jonge man dikwijls in de verstandelijke
bevrediging, die dit werk hem verschaft, een voldoende of
meer dan voldoende schadeloosstelling vindt, voelt de jonge
vrouw zich diep teleurgesteld en kan voor de nieuwe bezigheid geen werkelijke belangstelling krijgen. Wie eens deze
ontdekking gedaan heeft, zou wijs doen door om te keeren
en zich een andere bezigheid te zoeken. Maar hieraan staat
veel in den weg: persoonlijke en geslachtstrots; de gedachte
aan de mogelijkheid, zich eens met de verworven kennis
door het leven te moeten slaan; een weinig hoop, dat het
mettertijd misschien beter zal gaan; boven alles het taaie
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plichtsbesef, dat niet gedoogt, de eenmaal opgenomen taak
halverwege te laten liggen. Wat deze motieven bewerken
kunnen, toonen de overeenstemmende opgaven van alle
deskundigen ten opzichte van ijver, volgzaamheid, alzijdigheid en nauwgezetheid bij de studie; toonen vooral ook de
percentages der examens. Wat zij niet bewerken kunnen,
blijkt uit de niet minder overeenstemmende antwoorden op
de andere vragen mijner enquete. Veel laat zich dwingen,
alleen de liefde niet; en juist de liefde tot de wetenschap is
het, die aan deze vrouwen ontbreekt. Voor haar is het verkeer
met de wetenschap zaak van plicht, geen vrije, genotvolle,
natuurlijke werkzaamheid. Zij worden niet werkelijk intiem
met de wetenschap, blijven er eigenlijk buiten, en werken
meer a a n dan i n haar. De wetenschap blijft voor haar een
vreemde en in den grond der zaak onsympathieke macht,
wier hulp zij noodig hebben, om bepaalde doeleinden te
bereiken en voor welke zij moeten werken, om zich deze
hulp te verzekeren. Of in een woord: de wetenschap
is voor haar niet een voorwerp van spontane en onwillekeurige, maar veeleer
een voorwerp van willekeurige, vaak met
moeite gedwongen opmerkzaamheid.Daarom dringen de tallooze wetenschappelijk op een of andere
wijze belangrijke afzonderlijke feiten, betrekkingen, problemen, die ervaring en lectuur brengen, niet werkelijk tot
haar door, worden niet geassimileerd, maar gaan ongebruikt
verloren; wat over blijft is de naakte, dorre stam der ingepompte examenkennis. — De uitkomsten der door mij
ingestelde enquete leveren een doorgaande bevestiging dezer
gevolgtrekkingen (zie tabel 12, blz. 135-136). Van beteekenis
is reeds, dat het vermogen om te leeren, het vermogen om het
geleerde te gebruiken, en het vermogen om het geleerde aan
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te vullen, aan de vrouwen in gestadig en sterk afnemende
mate toegeschreven worden (vr. 1-3) ; want juist de beide
laatste eigenschappen toonen, dat de kennis geen dood, maar
een levend, een met liefde gekoesterd bezit geworden is.
De n a as t b ij l i g g e n d e gronden voor de inferioriteit
der vrouwen op deze punten leveren dan de antwoorden op
een geheele reeks bijzondere vragen (8, 9, 20-22, 24-31,
33) , volgens welke nagenoeg alle eigenschappen, die voor de
practische toepassing en zelfstandige uitbreiding der wetenschappelijke kennis vereischt zijn, door de professoren veel
zeldzamer bij de vrouwelijke dan bij de mannelijke studenten
konden worden vastgesteld: Maar de laatste gronden liggen
nog wat dieper. Het is niet eenvoudig een algemeen, als zoodanig te accepteeren feit, dat de vrouwen in al die eigenschappen bij de mannen achterblijven: veeleer laat zich van sommige aantoonen en van andere vermoeden, dat het
betreffende onderscheid uitsluitend of
bijna uitsluitend op het gebied der wetenschappelijke studie aan 't licht treedt.
Volgens de herediteits-enquete staan de vrouwen in waarnemingsvermogen en vlugheid van opvatting nauwelijks
bij de mannen achter, en overtreffen zij deze verreweg in
handigheid, wat ook alles met de ruwe ervaring klopt; in
college-zaal en laboratorium daarentegen hebben mijn
berichtgevers bijna zonder uitzondering deze eigenschappen
meer bij de mannen dan bij de vrouwen waargenomen.
Maar ook scherpzinnigheid, frissche kijk, zoomede de neiging
een eigen meening te hebben en daarvoor uit te komen, zal
men in het gewone leven zelden bij de vrouwen missen,
terwijl toch van de professoren slechts 3, I resp. 2 deze eigenschappen het meest bij de vrouwelijke, en 31, 3o resp. 46 haar
het meest bij de mannelijke studenten gevonden hebben. Het
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zou moeilijk zijn, voor deze verschillen een andere verklaring
te vinden dan die uit gebrek aan werkelijke
belangstelling in het voorwerp der stud i e; en inderdaad wordt dit gebrek door mijn berichtgevers
bijna eenstemmig geconstateerd. Volgens hen blijven de
vrouwen achter in warme liefde voor het vak (vr. 19) ; hebben
zij minder vaak dan de mannen een zuiver zakelijke belangstelling voor wetenschappelijke vraagstukken (vr. o),
terwijl zij zich daarentegen (vr. 1) voor de practische
(concrete! ) zijde der vraagstukken vaker interesseeren;
houden zij zich, behalve voor examen-doeleinden, minder
met wetenschappelijke lectuur bezig (vr. 7), en geven zij
vooral na het verlaten der hoogeschool de vak-lectuur
vaker op (vr. 36) ; en hebben zij tenslotte minder pleizier
in een eigen onderzoek (vr. 32) . Het is interessant na te gaan,
hoe dit gebrek aan werkelijke belangstelling ook bij de
deugden, die aan de vrouwen toegeschreven worden, een rol
speelt: wanneer zij bij de inrichting van haar studie grootere
volgzaamheid toonen clan haar mannelijke commilitonen
(vr. 14), en vaker dan deze aan alle onderdeelen gelijke
zorg besteden (vr. 15), draagt hiertoe ongetwijfeld niet
alleen positief haar grooter plichtsbesef, maar tevens negatief
het ontbreken van een besliste voorliefde voor bijzondere
studievakken of problemen bij. In elk geval is dat fundamenteele gebrek voldoende om te verklaren, dat de vrouwen,
ondanks haar groote vlijt en haar goede examens, zich moeilijk tot een verstandige, niet schoolsche wijze van studeeren
vermogen op te werken (vr. 17), dat zij er niet licht toe komen,
zich in de wetenschap gemakkelijk te bewegen (vr. I 8) ,
en dat noch het vermogen om aan toestellen of onderzoekingsmethoden iets te verbeteren (vr. 35), noch ook wetenschappelijke praestaties in 't later leven (vr. 37) bij haar ook maar
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bij benadering in gelijke frequentie als bij de mannen vastgesteld werden. Met dat alles stemmen dan niet alleen de
uitkomsten der school-enquete en der boven (blz. 127-130)
besproken vroegere enquetes, maar ook talrijke andere,
overal verspreide opgaven overeen. 1k herinner er bijvoorbeeld
aan, dat Karl Vogt bij zijn vrouwelijke toehoorders een overmatige neiging tot dictaathouden constateerde, ten gevolge
waarvan zij zelfs de rondgegeven praeparaten ongezien
lieten voorbijgaan; *) dat zij volgens de ervaring van denzelfden geleerde bij het examen gemakkelijk door een indirecte
vraag in de war gebracht werden,**) dat volgens het overeenstemmende getuigenis der leden van Fransche examencommissies de vrouwen steeds weer de neiging vertoonden,
in de van buiten geleerde woorden van den leeraar of van het
boek te antwoorden, inplaats van zelf haar antwoorden te
formuleeren; dat volgens een door Miss Calkins ingestelde
enquete de vrouwen ook veel zeldzamer geneigd zijn, een
wiskundige bewijsvoering door te denken, en deze vaker van
buiten leeren dan de mannen,th dat volgens Paul Lafitte
bij geneeskundige examens de vrouwen de mannen overtreffen in physiologie en pathologie (waarbij het in hoofdzaak
op de verworven kennis aankomt), maar bij hen achterblijven in het klinisch onderzoek (waar het geldt, die kennis
vrij en zelfstandig toe te passen) ; t*) en aan vele dergelijke
bevindingen meer. Uit eigen ervaring zou ik hieraan nog
willen toevoegen, dat in het vrouwelijk denken het abstracte
begrip zich veel vaster met den bijbehoorenden naam (dus
met een concrete woordvoorstelling) verbindt en als 't ware
daarop steunt, dan in het mannelijke ; zoodat het voor

*) Marion, t. a. p. blz. 201-203.
**) Marion, t. a. p. blz, 202. - t) Marion, t. a. p. blz. 199-200. tt) Thompson, t. a. p., blz. 140. — t*) Havelock Ellis t. a. p., blz. 188.
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vrouwen vaak bijzonder moeilijk is, zich in een nieuwe
terminologie in te werken, of ook maar een boek te lezen,
waarin voor bekende begrippen nieuwe namen gebruikt
worden. Overal vinden wij denzelfden stand van zaken terug:
het taaie hechten aan het levende concrete, en de instinctieve,
bijna nooit geheel overwonnen tegenzin tegen de doode,
gevoelsarme abstraktie. En deze stand van z a k en
is, naar het mij voorkomt, ruim voldoende
om het feit te verklaren, dat de vrouwen
het in de wetenschap, ondanks alle inspanning en ondanks alle door deze
inspanning verworven kennis, zoo zelden
tot eenigszins belangrijke praestaties
gebracht hebben.
Ter verdere bevestiging van dit resultaat mag er nog
op gewezen worden, dat volgens het boven (blz. 34) vermelde
biographisch onderzoek ook in het algemeen wetenschappelijk
werk het best gedijt op den bodem eener matige emotionaliteit.
Zooals namelijk bedoeld onderzoek leert, komen uit de
rijen der „nerveuzen" (primair-functioneerende niet-actieve
emotioneelen) hoofdzakelijk dichters en kunstenaars voort;
wordt de primaire functie door secundaire functie vervangen
(„sentimenteelen") dan treden dichterlijk aangelegde philosophen op (Rousseau, Maine de Biran, Amiel, Kierkegaard) ;
komt er nog activiteit bij („gepassioneerden"), dan vermeerdert het aantal van deze (Nietzsche, Carlyle, Michelet)
en er loopen enkele onderzoekers tusschen (Tycho, Newton,
Pasteur), maar eerst wanneer de emotionaliteit aanmerkelijk
verzwakt, komen bij overwegende primaire functie („sanguinici") de pioniers der wetenschap (Bacon, Lessing, Montesquieu) en bij overwegende secundaire functie („phlegmatici")
de rustige onderzoekers (Locke, Hume, Kant, Gauss, Darwin,
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Buffon, de beide Mills, von Baer, Franklin, Gibbon) in grooten
getale voor den dag. In 't geheel hebben zich van de 71
emotioneelen 36 in de kunst en 16 in de wetenschap, van
de 29 niet-emotioneelen 7 in de kunst en 16 in de wetenschap
een naam gemaakt. Al deze resultaten komen zoowel met
de aangevoerde feiten als met onze theoretische vermoedens
overeen.
Tenslotte zijn deze vermoedens wellicht ook voldoende,
om het gebrek aan oorspronkelijke praestaties van het
vrouwelijk verstand op technisch gebied begrijpelijk te maken.
Men dient namelijk te bedenken, dat het vaak tegen de vrouwen gerichte verwijt, als zouden zij ook op het gebied der
kookkunst of der opvoeding niets van beteekenis hebben tot
stand gebracht, in elk geval daartoe beperkt moet worden,
dat zij over deze zaken geen boeken geschreven of algemeene
theorieen opgesteld hebben. Daarentegen weet iedereen, dat
menige huisvrouw zich in haar kring in een welverdienden
roep ten opzichte van bepaalde, nergens elders zoo goed
toebereide gerechten verheugt; en leert bijna elke biographie,
hoe veel mannen van beteekenis aan de zorgzame en verstandige opvoeding hunner moeders meenen te danken te
hebben. In het wezen der zaak staat het dus hier niet anders
dan ginds: het afzonderlijke concrete geval trekt de geheele
belangstelling en de geheele opmerkzaamheid tot zich;
datgene echter, wat dit geval met andere gevallen gemeen
heeft, en wat het geschikt zou maken, het aanknoopingspunt
eener theoretische uiteenzetting te vormen, laat onverschillig
en wordt niet op zichzelf in het oog gevat. En juist zoo staat
het waarschijnlijk op andere gebieden. Volgens de door
Havelock Ellis verzamelde, *) in alle hoofdzaken overeen*) t. a. p. biz. 18o-185.
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stemmende verklaringen van verscheidene publieke en particuliere werkgevers zijn de vrouwen vlijtiger bij het werk en
betrouwbaarder dan de mannen, maar toonen zij minder
neiging, technische kennis te verwerven; de vrouwelijke
telegraphisten bijv. verrichten haar werk nauwgezet en
verstandig, maar zij bekommeren zich weinig om de theorie
van de door haar bediende toestellen. Dus ook hier weer:
plichtsbetrachting, maar geen wezenlijke belangstelling.
Eenigszins minder doorzichtig dan op wetenschappelijk en
technisch gebied is de stand van zaken op het gebied der
k u n s t. De kunstenaar werkt in het aanschouwelijke en
concrete; de voorwerpen zijner werkzaamheid hebben vaak
;roote gevoelswaarde; ook dwepen vele vrouwen met de
kunst, en toont in het algemeen de vrouwelijke psyche veel
verwantschap met die van den kunstenaar: hoe is het dan
echter te verklaren, dat de vrouwen het ook op dit gebied
zoo zelden tot uitstekende praestaties gebracht hebben?
Wij zullen, om op deze vraag een antwoord te vinden, eerst
nauwkeuriger moeten onderzoeken, of hier inderdaad met
even weinig uitzonderingen, als op 't gebied der wetenschap —
en, zoo niet, met w e 1 k e uitzonderingen aan de vrouwen
een geringer praestatie-vermogen dan aan de mannen mag
worden toegeschreven. En dan vinden wij, dat er althans
een kunst is, waarin de vrouwen geheel en al, en een andere,
waarin zij in bepaalde opzichten met de mannen gelijk
staan. Die eerste kunst is de tooneelspeelkunst: ten alien
tijde zijn er evenveel beroemde tooneelspeelsters als beroemde
tooneelspelers geweest, en tracht men de beste namen uit
te zoeken, dan blijft men in twijfel, of deze meer aan 't eene
of meer aan 't andere geslacht behooren. De andere kunst is
de letterkundige: hier is men het er algemeen over eens, dat de
vrouwen weliswaar niet in alle, maar toch in sommige deelen,
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vooral in het briefgenre en in den roman, even goed of beter
werk dan de mannen geleverd hebben. En in de boeken
dezer romanschrijfsters roemt men weer minder de cornpositie, die vaak te wenschen overlaat, dan de details, in
't bijzonder echter het met liefde zich verdiepen in het samengestelde spel van fijn genuanceerde gemoedsbewegingen.
Het schijnt niet onmogelijk, dat deze uitzonderingen, tegelijk
met den regel, althans ten deele haar verklaring vinden in
die bewustzijns-vernauwing, die wij vroeger de
vrouwen als een karakteristieke eigenschap moesten toeschrijven. Alle kunst komt voort uit aandoeningen; een
onontbeerlijke voorwaarde voor het ontstaan van het kunstwerk is echter deze : dat die aandoeningen niet g e he e
het bewustzijn in beslag nemen. Wie geheel vervuld is van
zijn liefde, zijn geluk of zijn smart, maakt daarover geen
gedichten; en zoo is het waarschijnlijk ook in de andere
kunsten gesteld. De kunstenaar moet zich in zekeren zin
verdubbelen: zoowel sterke aandoeningen hebben, als de
behoefte gevoelen, die te objectiveeren; de vrouwen worden
wellicht te zeer door de aandoeningen in beslag genomen,
om zich voor het objectiveeren daarvan voldoende te interesseeren. Ten deele hangt dit, gelijk vroeger werd opgemerkt,
zeker met haar emotionaliteit samen, maar even zeker
is deze emotionaliteit voor de verklaring niet toereikend.
Want een overmatig sterke emotionaliteit vertoonen bijna
zonder uitzondering ook de mannelijke schilders, beeldhouwers, toonkunstenaars en dichters, en niet het minst die,
welke in hun kunst het allerhoogste bereikt hebben. Wij
worden hier dus nog eens teruggebracht tot het vroeger
reeds aangeduide vermoeden, dat de vrouwelijke bewustzijnsvernauwing door de emotionaliteit weliswaar begunstigd,
maar niet eerst veroorzaakt wordt. De kunsten echter,
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waarin de vrouwen van oudsher in gelijke mate als de mannen
hebben uitgernunt, zijn juist die, welke de bovenbedoelde
verdubbeling niet eischen: op het tooneel, in den brief en
bij de karakter-uitbeelding in den roman mag de kunstenaar
geheel in zijn voorwerp opgaan, heeft hij slechts te uiten,
wat hij in zich voelt. Aan latere onderzoekingen zal moeten
worden overgelaten, door zorgvuldige vergelijking der psychische eigenaardigheden van talrijke mannelijke en vrouwelijke, op verschillende gebieden werkzame kunstenaars deze
vermoedens te bevestigen of te weerleggen.
Wij komen dus tot het resultaat, dat zeker in de wetenschap
en in de techniek, en misschien ook in de kunst, de zeldzaamheid der vrouwelijke genieen minder op het on tbreken van vermogens dan op het ontbreken van neigingen, minder op het
kunnen dan op het willen berust. Voor al
deze gebieden geldt, wat Lotze met betrekking tot het eerstgenoemde zegt: „er is vermoedelijk nauwelijks iets, dat een
vrouwelijk verstand niet kan inzien, maar ZE er veel, waarvoor de vrouwen zich nooit leeren interesseeren." *) En de
woorden, waarmee volgens een mededeeling van Winkler **)
een begaafde jonge dame een interessante, haar door velen
benijde betrekking opzegde: ,och ja, mijn verstand vond
daarin wel, mijn hart geen voldoening," zullen vele in de
wetenschap en in de kunst werkzame vrouwen uit het hart gesproken zijn. Tenslotte zijn voor de vrouw deze beide slechts
iets in het leven, niet, zooals de liefde, het leven zelf; zij zal
steeds bereid zijn, de eersten voor de laatste op te geven.
Bij den man is het eer omgekeerd: stelt hem het lot voor de
keuze, dan zal hij minstens weifelen.

*) t. a. p. blz. 37o. — **) t. a. p. biz. 62.
Psychologie der Vrouwen,
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Men zou nu echter kunnen vragen, of niet toch, naast dit
ontbreken van belangstelling, 66k het ontbreken van vermogens ter verklaring der gegeven feiten in aanmerking
genomen moet worden; en natuurlijk is het klemmend
bewijs, dat dit niet het geval is, moeilijk te leveren. Wel
echter ka.n met grond beweerd worden, dat veel, wat daartoe
is aangevoerd, als niet ter verklaring bruikbaar moet worden
verworpen. Men heeft bijvoorbeeld gemeend, een grootere
beweeglijkheid en een geringer geduld bij de vrouwen voor
de minderwaardigheid van haar verstandelijke praestaties
verantw oordelijk te moeten maken, daar immers door doze
eigenschappen een duurzame inspanning der opmerkzaamheid
bij haar bemoeilijkt zou worden. *) Nu leert inderdaad de
herediteits-enquete (vr. dat de vrouwen gemiddeld iets
beweeglijker zijn dan de mannen; volgens dezelfde herediteits-enquete zijn zij echter bij eigen ziekten veel geduldiger
(vr. 89) ; en dat zij aan de wieg harer kinderen en aan het
ziekbed van familieleden duizendmaal meer geduld aan den
dag leggen dan de mannen, staat wel buiten twijfel. Ook hier
ligt de zaak wel weer zoo, dat meer de verschillende richting
der belangstelling dan een verschillende maat van het geduld
de gegeven verschillen bepaalt. Verder heeft men gemeend,
dat het vooral de w i 1 1 e k e u r i g e inspanning der opmerkzaamheid zou zijn, die de vrouwen moeilijk valt en haar
spoedig vermoeit; juist daaruit zou de veelvuldigheid van meer
of minder ernstige nerveuze storingen bij de studeerende
jonge vrouwen te verklaren zijn. Hierbij zou ik willen opmerken, dat de gedurende langen tijd voortgezette willekeurige inspanning der opmerkzaamheid voor iedereen
moeilijk en vermoeiend is; het verschil tusschen de mannelijke
*)

Mme. de Reamat, t. a. p. blz. 36.
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en vrouwelijke stud enten zal wel weer minder in het weerstan dsvermogen tegen willekeurige inspanning der opmerkzaamheid
te zoeken zijn, dan in de omstandigheid, dat de eersten,
krachtens de grootere belangstelling, die zij voor hun studie
hebben, hun opmerkzaamheid in veel geringere mate willekeurig behoeven in
te spannen dan de la atsten. Natuurlijk is dit
verschil, gelijk alle andere, slechts van gradueelen aard;
de zaak ligt niet zoo, dat de mannen aan hun studien alles,
de vrouwen daarentegen niets interessant zouden vinden;
maar de eersten zullen bij het wetenschappelijk werk veel
vaker dan de laatsten dingen aantreffen, die hen onmiddellijk
interesseeren, en die daardoor een althans tijdelijke ontspanning der willekeurige opmerkzaamheid te weeg brengen.
Komen echter die mannen eens in de noodzakelijkheid,
wetenschappelijk werk te moeten doen, terwijl hun gedachten
in andere richting getrokken worden, dan zijn zij nauwelijks
minder dan de vrouwen aan het gevaar van nerveuze storingen
blootgesteld: vandaar het bekende verschijnsel, dat, zoodra
zich bij het gewone werk zware zorgen, huiselijk leed en dergelijke voegen, de geestelijke gezondheid zoo vaak wordt aangetast. Juist hetzelfde echter, wat in dergelijke gevallen de
remming door emotioneele voorstellingen teweegbrengt,
doet bij de vrouwen vaak de onvoldoende belangstelling:
telkens opnieuw moeten zij zich dwingen, bij de studie te
blijven, tot het examen achter den rug is, of tot zij ineenzinken. Daar komt dan nog bij, dat bij de mannen de toch
altijd onvermijdelijke willekeurige inspanning der opmerkzaamheid door de vele verstrooiingen, die het studentenleven
biedt, onderbroken en onschadelijk gemaakt wordt; terwijl
daarentegen de vrouwen dergelijke afleidingen slechts in
geringe mate tot haar beschikking hebben, en zij bovendien
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door haar sterk ontwikkeld plichtgevoel ertoe gedreven
worden, deze niet te zoeken, maar veeleer al haar tijd aan
de vaak gehate boeken te wijden. Dat, waar deze factoren
samenwerken, de vrouwelijke studenten vaker dan de
mannelijke teekenen van overspanning vertoonen, is zeker
niet te verwonderen.
Na dit alles schijnt mij het besluit gerechtvaardigd, dat
de geringe hoeveelheid en hoedanigheid der wetenschappelijke
praestaties, die voor het vrouwelijk geslacht werd vastgesteld,
in hoofdzaak berust op het terugtreden van zuiver verstandelijke interessen bij dit geslacht, en in laatste instantie
op de voorliefde voor het concrete en persoonlijke en op de
sterke emotioneele behoeften. In elk geval zijn dit verklaringsgronden, waarvan direct kan worden vastgesteld dat zij
inderdaad aanwezig zijn, en die afwijkingen in de richting
van het gegevene moeten teweegbrengen; de andere voorgestelde verklaringen daarentegen zijn of onvoldoende, Of
blijken van deze afhankelijk. Tot beantwoording van de
verdere vraag, of deze ook quantitatief .voldoende zijn, om
van den staat van zaken rekenschap te geven, dan wel, of
nog verdere gronden gezocht moeten worden, zijn wij nog
lang niet in staat.
Zooveel dus over de verschillen
DE PRAESTATIES
DER VROUWEN IN tusschen de geslachten in de wetenschap en over de verklaring daarvan;
HET LEVEN:
ten opzichte van de overeenkomstige
DE FEITEN
verschillen in het leven
staan ons quantitatieve gegevens in nog veel kleiner aantal
ter beschikking. Een eenigszins vasten bodem biedt hier voorloopig eigenlijk alleen nog de herediteits-enquete, welker resultaten immers de indrukken samenvatten, die talrijke waarne-
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mers in het dagelijksch verkeer van 1300 mannen en
1200 vrouwen verkregen hebben., Toch moeten wij bij het
verklaren dezer resulta ten bijzondere voorzichtigheid in
acht nemen, daar toch in het leven de vrouwen haar verstandelijke vermogens op geheel andere gebieden aanwenden
dan de mannen, en daardoor in hooge mate zijn blootgesteld
aan het gevaar, ten opzichte van deze vermogens door de
mannen onjuist beoordeeld te worden. Zoo hebben bijvoorbeeld de meeste mannen maar een zeer zwakke voorstelling
van de talenten, die de vrouwen in de huishouding, bij het
maken harer kleeren, in den omgang met dienstboden, bij
philanthropisch werk aan den dag leggen; toonen dan deze
vrouwen weinig begrip voor wetenschappelijke of politieke
vraagstukken, dan bestaat de mogelijkheid, dat dit gebrek
meer dan die praestaties op het mannelijk oordeel invloed
oefent. Juist daarom zal het hier bijzonder nuttig zijn, naast
de algemeene resultaten der herediteits-enquete, waarin
immers de stemmen der mannen ver in de meerderheid zijn,
de resultaten uit de door vrouwen ingevulde vraaglijsten
afzonderlijk te raadplegen, en overal ons eindoordeel eerst
door de vergelijking van beide te laten bepalen.
Deze vergelijking levert dan, zooals men in het aanhangsel
(blz. 291-293) kan zien, op eenige punten volledige of
nagenoeg volledige overeenstemming tusschen de mannelijke en de vrouwelijke oordeelen. Volgens de laatste zoowel
als volgens de eerste zijn de mannen vaker v e r s t a n d i g,
zelfstandig inhunmeeningen, bondig en zake1 ij k in hun mededeelingen en g e es t i g; terwijl de vrouwen weliswaar alleen door de mannelijke berichtgevers als
vaker o p p e r v 1 a k k i g of d o m, daarentegen door mannelijke en vrouwelijke berichtgevers overeenstemmend als
vaker bekrompen, langdradig en omslachtig,
,
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en to t napr aten gene i gd beschreven worden.
Verbindt men dan met deze resultaten nog die betreffende
de vragen 72, 74, 75, 79 en 86, die leeren, dat de vrouwen,
weer volgens het eenstemmig oordeel der berichtgevers van
beide geslachten, veel zeldzamer o v e r z a k en en vaker
over personen spreken, minder lezen en
hetgelezeneminder nauwkeurig en geordend
on th o ude n, minder belangstelling voor ab s tr a c te
overpeinzingen en voorintellectueele spe1 e n gevoelen, veel zeldzamer z a k el ij k en veel vaker
eenvoudig e r maar op l o s p r a ten dan de mannen,
dan schijnt daarmee wel uitgemaakt te zijn, dat ook in het
Leven het vrouwelijk verstand, voor zoover de ons ter beschikking staande gegevens reiken, niet alleen van anderen aard
is dan het mannelijke, maar ook in volmaaktheid op alle
punten ver bij dit laatste achterstaat.
Wij hebben echter onze gegevens nog niet tot het eind toe
laten uitspreken. Naast die vragen, ten opzichte waarvan
tusschen mannelijke en vrouwelijke berichtgevers een zoo
schoone overeenstemming heerscht, staan namelijk nog
eenige andere, waarover hun oordeelen lijnrecht uit elkaar
loopen, en die daarom, met het oog op het boven opgemerkte,
in zeer bijzondere mate onze opmerkzaamheid verdienen.
Wat opmerkingsgave, frissche kijk, practische zin en menschenkennisbetreft,vindenwij
in hetgezamenlijk resultaat der enquete of slechts onbeduidende
of voor de mannen gunstige verschillen tusschen de geslachten; raadplegen wij echter de van vrouwen afkomstige berichten afzonderlijk, dan blijven op al deze punten de vrouwen
ver in 't voordeel. Bloot toeval kan dit niet zijn; daarvoor zijn
de gegeven verschillen veel te groot. Evenmin mag partijdigheid der vrouwelijke berichtgevers tegenover haar geslacht
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ter verklaring aangevoerd worden; want tegen deze verdenking
hebben die dames zich door haar zeer besliste erkenning der
mannelijke superioriteit ten opzichte van andere verstandspraestaties voldoende gevrijwaard. Ook behooren die vier
eigenschappen in zekeren zin bijeen: zij wijzen alle vier op
het vermogen, de gegeven werkelijkheid
scherp op te vatten en intuitief te beg r ij p e n, en onderscheiden zich juist daardoor van andere
eigenschappen als verstand, ruime blik, zelfstandig oordeel,
bondigheid en zakelijkheid, ten opzichten waarvan over den
voorrang der mannen geen meeningsverschil bestaat. Het
zou zonderling zijn, indien het toeval of de partijdigheid
juist deze bijeenbehoorende eigenschappen had uitgezocht,
om ze voor de vrouwen in beslag te nemen. Er blijft dus,
meen ik, slechts over aan te nemen, dat het oordeel der
vrouwen zijn gronden heeft in de werkelijkheid, dat echter
de mannen al te uitsluitend verstandelijke praestaties op
hun eigen gebied en volgens hun bijzondere wijze in 't oog
gevat hebben, om die gronden te ontdekken of voldoende
te waardeeren. En wij mogen wellicht hopen hier een standpunt gevonden te hebben, van waaruit wij straks ook tot de
positieve zijden van het vrouwelijk verstand zullen kunnen
doordringen.
Deze hoop wordt nu in hooge mate versterkt, wanneer wij,
het gebied der meer of minder exacte gegevens verlatend,
ons bezinnen op de ervaringen, die ons in den omgang met
vrouwen het dagelijksch leven duizendvoudig ter beschikking
stelt. Ook deze ervaringen bevatten schijnbare tegenstrijdigheden, en wel schijnbare tegenstrijdigheden van dezelfde
soort, als wij in de uitkomsten der herediteits-enquete aangetroffen hebben. Het aantal der vrouwen, aan wie wij het
praedicaat „verstandig" zouden toekennen, is zeker geringer
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dan dat der mannen, voor ingewikkelde bewijsvoeringen
toonen zij zich zelden toegankelijk, in besprekingen halen zij
het wezenlijke en het onwezenlijke vaak bedenkelijk door
elkaar; maar hoe vaak overkomt het ons anderzijds, dat wij
ons tegenover een vrouw uitermate dom voelen! Wij hebben
bijvoorbeeld een zwaarwichtige theorie ontwikkeld, die bij
onze geslachtsgenooten deels verdiende erkenning, deels
voorziene en daarom gemakkelijk te weerleggen tegenspraak
gevonden heeft; daar komt een toehoorster en maakt een
korte opmerking, stelt een schuchtere vraag, wijst op een
eenvoudig feit, waaraan wij in 't geheel niet gedacht hadden,
en dat ons dwingt, onze zoo schoon gesloten bewijsvoering
aan een grondige herziening te onderwerpen. Of wij hebben
met een ons weinig bekende vrouw een gesprek over een
eenigermate netelig onderwerp : wij voelen ons linksch en
onbeholpen, zoeken met moeite naar gepaste woorden,
onderbreken ons en raken in de war; zij daarentegen spreekt
eenvoudig en natuurlijk, zoekt niet, en zegt toch geen enkel
woord, dat niet gezegd had moeten worden. Of wij hebben
een boek verlegd en een half uur vruchteloos er naar gezocht;
eindelijk roepen wij onze vrouw te hulp, die, hoewel zij het
boek nauwelijks van aanzien kent, het na weinige minuten
vindt. Of eindelijk: het oordeel eener vrouw over een of
andere kennis wijkt van het onze aanmerkelijk wij voeren
gronden aan, zij niet of bijna niet; toch geeft latere ervaring
haar vaak gelijk. Zulke en soortgelijke praestaties vormen
den trots der vrouwen; zij beschouwen ze met recht niet als
individueele, maar als geslachts-voorrechten en spotten
graag een beetje over de domme mannen, die niets kunnen
inzien, wat zij niet eerst met moeite uitgerekend hebben. „On
ne nous apprend rien, nous devinons tout!" *) Deze kunst van
* Marion, t. a. p., blz. 19o. Vert. : Men leert ons niets, wij raden Mies!
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het raden echter, in tegenstelling tot die van het verstandelijk besluiten, is juist weer datgene, waarop wij ook volgens
de berichten der vrouwelijke medewerkers aan de herediteitsenquete voor de vrouwen aanspraak moeten maken.
Wij worden dus van verschillende kanten gevoerd tot de
tegenstelling tusschen twee verschijnings-vormen van het
verstand, van welke men de eene als v e r s t and in e n g er e n zin, de andere als intuitie of divinatie
pleegt aan te duiden, en van welke de eerste in het mannelijk,
de tweede in het vrouwelijk denken het best op zijn plaats
schijnt. En inderdaad vinden wij nagenoeg overal, waar van
de verstandelijke verschillen tusschen de geslachten sprake
is, deze tegenstelling vermeld, en niet zelden als de sleutel
tot alle andere voorgesteld. Wij mogen dus hopen, op vasten
bodem te staan, en zullen nu trachten het daarmee verkregen
voorloopig resultaat nauwkeuriger te bepalen en te verklaren.
DE VERKLARING Het schijnt dan vooreerst wel zeker,
dat, wanneer de vrouwen zoowel
DER FEITEN
volgens den algemeenen indruk als
volgens de overeenstemmende uitkomsten der herediteitsenquete zich ook in het leven minder v e r s t an di g
toonen dan de mannen, de grond hiervoor bezwaarlijk kan
gelegen zijn in dezelfde omstandigheden, waaruit wij haar
achterblijven in wetenschappelijke praestaties getracht hebben
te verklaren. Want in het leven zijn de vraagstukken, waarmee het verstand te doen beef t, slechts zelden van abstracten,
in de allermeeste gevallen daarentegen van concreten aard;
en men zou vermoeden, dat dienovereenkomstig hier, naast
de andere factoren van het verstand, ook de belangstelling
bij de vrouwen in even sterke of sterkere mate dan bij de
mannen moest optreden en haar tot even goede of betere
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praestaties in staat stellen. Het eerste is ook naar alien schijn
werkelijk het geval: in het leven toonen de vrouwen zich
voor zeer weinig onverschillig, veeleer overal geneigd, met
warmte partij te kiezen en krachtig haar meening te verdedigen ;
toch hebben zoowel zij zelf als de mannen den indruk, dat
haar praestaties ook hier bij die der mannen achterstaan.
Wanneer men echter, op grond van dezen indruk, vaak
gemeend heeft „de logica" aan de vrouwen te moeten ontzeggen, dan moet deze formuleering als minstens onnauwkeurig en misleidend verworpen worden. De logica, het
stelsel der vormen en wetten, volgens hetwelk uit gegeven
praemissen de daaraan beantwoordende gevolgtrekkingen
afgeleid worden, is voor de vrouw dezelfde als voor den man:
dat bewijst zij op afdoende wijze zoodra zij haar eigen standpunt verdedigt of in de redeneering van den tegenstander een
zwakke plek ontdekt. Haar fout is niet, dat zij uit de in aanmerking genomen praemissen onjuist concludeert, maar
veeleer, dat zij van de praemissen, die in
aanmerking genomen moesten worden,
inderdaad slechts een deel in aanmerking n e e m t. Formeel maakt zij haar gevolgtrekkingen
niet anders dan de man; en wanneer zij in een gegeven geval
dezelfde gronden in 't oog vat als hij, zal zij daaruit ook
dezelfde gevolgtrekking afleiden; maar de door haar in 't oog
gevatte gronden zijn zeer vaak het resultaat eener onbewuste
selectie, die alleen datgene tot helder bewustzijn en normale
werkzaamheid laat komen, wat aan voorafgaande wenschen
en opvattingen beantwoordt. D e r h a l v e z o u hi e r v o or
de foot van het vrouwelijk denken die factor aansprakelijk gesteld moeten worden,
welken wij boven bij de bespreking van
haar wetenschappelijk praestatie-vermo-
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gen, moesten uits`chakelen, namelijk haar
gebrekkige bezonnenheid, de ongelijkmatige beschikbaarheid harer kennis.
Ten slotte vindt echter de stand van zaken zoowel hier als
daar zijn grond in de overmatige emotionalit e i t der vrouwen, waardoor zuiver wetenschappelijke
vragen haar een al te zwakke, levensvragen daarentegen
een vaak bedenkelijk sterke belangstelling plegen in te
boezemen. Het is voor vele vrouwen bijna onmogelijk
aan een bespreking over eenige haar interesseerende vraag
deel te nemen, zonder van den beginne af daarin partij te
kiezen; reeds de eenvoudige vraag-stelling veroorzaakt
emotioneele reacties, doet het eene antwoord sympathiek,
het andere antipathiek schijnen; en daarmee is niet zelden
de zaak reeds beslist. Van dit oogenblik af voelt de betrokken
vrouw zich niet meer als rechter, maar als advokaat; zij
heeft de waarheid niet meer te vinden, maar nog slechts
te verdedigen, en wanneer zij naar gronden zoekt, geschiedt
dit minder, om eigen twijfel op te lossen, dan om de bedenkingen van anderen te kunnen weerleggen. Een dergelijke
gemoedsgesteldheid is natuurlijk voor een zakelijke discussie
de ongunstigst denkbare; en inderdaad wijst de herediteitsenquete uit, dat koelheid en zakelijkheid in 't gesprek bij
41.4% der mannen, daarentegen slechts bij 34.1% der vrouwen werd vastgesteld (vr. 1 o). Voor het begrijpen der betrokken verschijnselen komt dan, naast de emotionaliteit, zeer
in 't bijzonder nog die v e r n a u w in g van het b ew u s t z ij n in aanmerking, die ons, zij moge dan van de
emotionaliteit meer of minder afhankelijk zijn, in elk geval
een tweede voor het vrouwelijk geslacht typische eigenschap
gebleken is (blz. 53-61). Want terwijl de emotionaliteit
op zich zelf reeds voldoende zou zijn, om aan de gronden
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voor de meening, waarvoor de vrouw het opgenomen heeft,
een grootere, aan de tegengestelde gronden een geringere
psychische werkzaamheid te vergunnen, dan hun rechtens
toekomt, heft de eenzijdige vastlegging der opmerkzaamheid
niet alleen de mogelijkheid op, moeilijkheden te ontdekken,
welke in die meening verborgen liggen, maar sluit zij ook
het oor voor tegenwerpingen, die door anderen worden aangevoerd. Daaruit is dan gemakkelijk de schijn eener alogische
denkwijze bij de vrouwen te verklaren, die in talrijke overbekende spreekwoorden zijn drastische uitdrukking gevonden
heeft: wanneer ter zake dienende, zelfs beslissende gronden,
met klem en herhaaldelijk voorgedragen, toch zonder een
spoor van werking afglijden, schijnt het bijna onmogelijk,
de gevolgtrekking te ontgaan, dat de logische wetten voor
de vrouwen niet gelden. En inderdaad zou deze gevolgtrekking
volkomen joist zijn, indien die gronden werkelijk in het bewustzijn opgenomen waren en mede het denkproces hadden
kunnen bepalen: inplaats daarvan zijn echter alleen de
woorden gehoord, en is hunne beteekenis of in 't geheel niet
verstaan of op hetzelfde oogenblik weer verdrongen, waaruit
dan het uitblijven der verwachte werking onmiddellijk
verklaard is. En eindelijk komt er nog een derde verschijnsel
bij, om de mannen in de war te brengen. Krachtens haar
algemeenen afkeer van de analyse en haar daaruit volgende
gebrekkige oefening in de toepassing daarvan, verloopt bij
de vrouwen veel vaker dan bij de mannen het logische proces
in het o n b e w u s t e; haar snel partijkiezen berust dan ook
vaak op de nawerking van talrijke vroegere ervaringen,
die aan de door haar gesteunde meening een zoo groote
subjectieve zekerheid verleenen, dat de betrokken vrouw
niet de behoefte gevoelt, ze een voor een te voorschijn te
halen en op haar bewijskracht te toetsen. Daardoor kan zij
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zich zeker voelen, zonder gronden te kunnen aanvoeren,
dus schijnbaar zonder gronden te hebben; waardoor dan de
indruk van een afwijkende organisatie van het denken nog
meer versterkt wordt. — Tenslotte kan hieraan nog worden
toegevoegd, dat dezelfde geestesgesteldheid, die onder omstandigheden de vrouw voor de sterkste gronden ongevoelig
maakt, onder andere omstandigheden omgekeerd aan zeer
zwakke gronden voor haar een overmatige overtuigingskracht kan verleenen. Alles komt er maar op aan, of de vroeger
voor juist gehoudene dan wel de nieuwe thans voorgedragen
meeningen de sterke aandoening op haar zijde hebben: wie
het verstaat, zijn zaak zoo voor te stellen, dat die den indruk
maakt van een zedelijk waardevolle, of een met onwaardige
middelen bestredene, of ook maar een bijzonder interessante
zaak te zijn, heeft bij vele vrouwen het spel reeds gewonnen
en behoeft zich om een nauwkeurige uiteenzetting der gronden
voor en tegen nauwelijks meer te bekommeren. Ja, het kan
zijn, dat soms, daar onlust-voorstellingen niet minder dan
lust-voorstellingen de psychische energie in beslag nemen, ook
theorieen en beweringen, die als beslist onzedelijk zich opdringen, gemakkelijker dan onverschillige de vrouwen bekoren;
waaruit dan die lichte neiging tot het perverse te verklaren zou
zijn, die ook bij hoogstaande vrouwen zelden geheel ontbreekt.
Dit alles wordt nu door de herediteits-enquete althans in
zooverre bevestigd, dat volgens haar 53.2% der mannen en
slechts 45.2% der vrouwen een normale toegankelijkheid voor
nieuwe inzichten aan den dag leggen, terwijl van de eersten
slechts 11.3% en van de laatsten daarentegen 15.3% als gemakkelijk om te praten beschreven worden (vr. 21) : verschillen, die geheel van dezelfde orde zijn als die, welke op
de verstandelijke vermogens betrekking hebben. *)
Dezelfde vraag levert ook voor de neiging, hardnekkig aan eenmaal
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Voorzoover ik juist zie, speelt dus de emotionaliteit ter
verklaring van het feit, dat de vrouwen ook in het leven
gemiddeld minder verstand toonen dan de mannen, een
dubbele rol. Vooreerst deze, dat dikwijls t e v o r en a a nw e z i g e sympathieen, antipathieen en wenschen, die op
de voorwerpen van een of andere strijdvraag betrekking
hebben, een onbewuste selectie uit de voor deze strijdvraag
in aanmerking komende praemissen doen plaats hebben.
En vervolgens de andere, dat de bedoelde voorwerpen, ook
wanneer zij op zich zelf van geheel onverschilligen aard zijn,
dus geen beteekenis voor het gemoed hebben, in de b espreking en door de bespreking zelf
zeer gemakkelijk een zoodanige beteeken i s k r ij g e n. Het geval verloopt hier waarschijnlijk zoo,
dat, zoodra de vraag opgeworpen wordt, tengevolge van de
nawerking van vroegere ervaringen of overdenkingen dadelijk een der mogelijke oplossingen zich als de vermoedelijk
of zekerlijk juiste opdringt; waarmee dan bij zeer emotioneele
naturen tegelijk een beslist partijkiezen voor die oplossing,
dus het levendige gevoel, het ervoor te moeten opnemen,
en een zekere verontwaardiging over het feit, dat anderen
ze niet als juist willen erkennen, gegeven kan zijn. Ik meen
nauwelijks te ver te gaan, indien ik beweer, dat vele vrouwen,
opgevatte meeningen vast te houden, een overwicht bij de vrouwen (27.5 tegenover 26.5 %) volgens de toelichting van die vraag was echter daarmee
niet het moeilijk te overtuigen zijn in het algemeen, maar alleen het
moeilijk to overtuigen zijn ten aanzien van oude, vastgeroeste meeningen, dus het „berijden van stokpaardjes" bedoeld. Dat verschil mag dus
(afgezien van zijn gering bedrag) niet worden aangevoerd om te steunen
wat in den tekst wordt gesteld. Toch blijft het interessant, dat de bedoelde
eigenschap, die in 't algemeen door niet-emotionaliteit begunstigd wordt,
niettemin bij de emotioneele vrouwen in gelijke of grootere frequentie
dan bij de mannen werd vastgesteld.
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krachtens haar sterke emotionaliteit, haar levendige phantasie
en haar boven besproken neiging, alles in het concrete en
persoonlijke over te brengen, er zelfs gemakkelijk toe komen,
voor een scherp bestreden meening, evenals voor een hulpbehoevend kind, een soort medelijden te gevoelen en zich
als 't ware verplicht te achten er voor op te komen. — Maar
ook aigezien van vooroordeel en partijkeuze veroorzaakt
de emotionaliteit vaak daardoor vergrijpen tegen de logica,
dat zij (op vroeger besproken wijze: blz. 64) a an den
indruk van het oogenblik een overmachtigen invloed verleent. Wanneer dus aan de
vrouwen vaak verweten wordt, dat zij de dingen niet in verschillende niveaux kunnen zien, dus geen onderscheid weten
te maken tusschen het wezenlijke en het onwezenlijke,
zou dit althans voor een deel hierop kunnen berusten, dat
voor haar ook het onbelangrijke en onwezenlijke soms in
voldoende mate het gemoed aandoet, om tijdelijk de geheele
opmerkzaamheid tot zich te trekken; waardoor dan de
vergelijking net het belangrijke en wezenlijke uitgesloten
en een momentane overschatting van het eerste tot stand
gebracht word. Op denzelfden grond zijn de vrouwen meer
dan de manner blootgesteld aan het gevaar, in de discussie
op tegenstrijdigheden te worden betrapt; daartegen toch
bestaat geen betere bescherming dan de secundaire functie
der voorstellingea, die betrekking hebben op wat men vroeger
beweerd heeft, en deze secundaire functie kan door een nieuw
optredende met aandoeningen verbonden voorstelling voorbijgaand geheel terugedrongen worden. Zoo kan nog ten aanzien van vele andere punten bevestigd worden, dat de verstandelijke gebreker, der vrouwen alle in die richting liggen,
waarheen het bij haar zeker meer dan gemiddeld aanwezige
kenmerk der emotionditeit wijst.
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Rest nog als 't ware de proef op de som te maken en na
te gaan, of die gebreken ook bij de emotioneelen in 't algemeen,
afgezien van het verschil der geslachten, in meer dan gemiddelde mate zijn aan te toonen. Voor de beantwoording van
deze vraag levert reeds het biographisch onderzoek eenig
materiaal, inzooverre daar een goed oordeel, practische zin
en menschenkennis aan de niet-emotioneelen in 48.4, 51.6
resp. 22.6%, aan de emotioneelen daarentegen slechts in
21.1, 28.2, resp. 12.7% der onderzochte gevallen kon worden
toegekend. Uitvoeriger en beter gewaarborgde gegevens
biedt de herediteits-enquete, die voor de eigenschappen, waarop wij boven (blz. 163-166) onze uiteenzetting over de verstandelijke praestaties der vrouwen in het lever, gegrond
hebben, de volgende percentages voor emotioneel! en nietemotioneele mannen en vrouwen oplevert:
TABEL 15.
MANNEN

VROUWEN

emotioenotioniet
niet
neel
neel
emotion.
emotion.
Vr. 27. Bevattelijk
Verstandig
Oppervlakkig
Dom
„ 31. Zelfstandig
Geneigd na te praten
„ 37. Langdradig en omslachtig
Beknopt en zakelijk
„ 34. Geestig
Niet
„ 3o. Ruim van blik . . .
Bekrompen

58.6
50.1
1 9.4
3.5
61.9
22.7

58.4
59.6
1 4.4
3.7
73.9
1 3.4

53.5
40 .7
25.7
5.o
52 .7
29.7

48.9
49.8
17.1
5.3
68.2
19.3

22.2

13.8

23.7

18.1

49.5
49.3
25.4
64.1
19.6

65.4
37.;
36.)
646
i'.5

42.5
38.2
32.1
51.3
25.4

55.1
34.6
41.1
58.2
I 27.7
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TABEL 15 (vervolg)

Vr. 72. Praten over zaken
over personen
ff
over zichzelf
„ 74. Veel lezen
Weinig lezen
Nauwkeurig en geordend onthouden
Onnauwkeurig en
verward onthouden.
„ 75. Abstracte overpeinzingen
„ 79. Intellectueele spelen
„ 86. Zakelijk
Er op los praten
„ 40. Goed waarnemer
Niet . .
„ 29. Practisch en redzaam
Onpractisch
„ 28. Menschenkenner
Niet
ff

MANNEN

VROUWEN

niet
emotioemotion.
neel

emotioniet
emotion.
neel

56.1
27.6
15.9
49. 1
39.5

65.8
21.7
9.1
50.4
37.8

29.2
47.9
14.5
49.9
36.8

38.3
4 2 .7
8.i
49.5
40.2

50.0

50.8

35.3

73.3

16.4

10.1

21.2

17.4

23.7

13.6

13.4

12.1

4 1 .5

44.6

22.1

31.4
13.4
56.1
19.3
64.6

46.2

16.3

6.2

22.1

58.6
17.9
74.3

51.7
18.1
66.1

19.6
33.3
10.3
57.6
19.6
69.8

21.1

13.2

17.6

16.5

54.3
21.3

36.1
33.1

46.7
25.9

47.6
30.4

Een enkele blik op deze tabel is voldoende, om den nadeeligen invloed der emotionaliteit op de verstandelijke praestaties duidelijk aan te toonen en dus aan onze vermoedens
over den wezenlijken grond der gebreken van het vrouwelijk
verstand een gewenschte bevestiging te geven. Maar ook ten
aanzien van de afzonderlijke eigenschappen is de overeenstemming met onze vroegere resultaten zeer bevredigend.
Bevattelijkheid (vr. 27) en waarnemingsV e r m o g e n (vr. 40), die de mannelijke berichtgevers
meer bij de mannen, de vrouwelijke meer bij de vrouwen
Psychologie der Vrouwen.
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gevonden hadden (blz. 165-166), blijken volgens tabel 15
inderdaad van de emotionaliteit weinig afhankelijk; en van
de d o m h e i d, waarmee het omgekeerde het geval was,
geldt hetzelfde (vr. 27). Pr a c t i s c h e zin (vr. 29),
ten opzichte waarvan een gelijk meeningsverschil bestond,
wordt algemeen door niet-emotionaliteit begunstigd; wanneer
desondanks de vrouwen deze volgens de vrouwelijke berichtgevers veel vaker, volgens de mannelijke nagenoeg even
vaak bezitten als de mannen, ligt het voor de hand, der grond
hiervoor in haar later aan te toonen grootere activiteit te
zoeken, daar immers volgens de herediteits-enquete de activiteit in nog veel hoogere mate den practischen zin begunstigt,
dan de emotionaliteit dezen schaadt. *) Niet zoo doorzichtig
zijn de verhoudingen ten opzichte van m e n s c h e n k e nn i s (vr. 28) . Deze behoort tot de zeer weinige eigenschappen,
waarop mannelijke en vrouwelijke berichtgevers beide beslist
voor hun eigen geslacht aanspraak maken; de mannelijke
aanspraken worden gesteund door de even besliste correlatie
met niet-emotionaliteit (tab. 15), de vrouwelijke daarentegen
door den theoretischen samenhang, waarop boven (blz. 167)
gewezen werd. Nu wordt echter die theoretische samenhang
tusschen menscherikennis eenerzijds, bevattelijkheid, opmerkingsgave en practischen zin anderzijds weer verstoord
door de emotionaliteit: van alle voorstellingen hebben nu
eenmaal die, welke op menschen betrekking hebben, de
meeste gevoelswaarde; en zoo zou het dan gemakkelijk te
begrijpen zijn, wanneer het algemeen vermogen der vrouwen,
het gegevene scherp op te vatten, en intuitief te begrijpen,
juist ten aanzien van menschen door vooroordeelen, sympathieen en antipathieen sterk benadeeld werd. Vooralsnog

*) Z. f. Ps., bd. 51, blz.

12.
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acht ik het daarom waarschijnlijk, dat op deze punten de
mannelijke berichtgevers gelijk hebben, en dat de vrouwen
ook in menschenkennis bij het andere geslacht achterblijven.
Eigenlijke afwijkingen tusschen de door het geslacht en
de door de emotionaliteit bepaalde verstandelijke verschillen
doen zich alleen ten opzichte van twee vragen (75 en 34)
voor: volgens de antwoorden op de eerste wordt de neiging
tot abstracte overpeinzingen, volgens die op
de tweede geestigheid en gevatheid door de
emotionaliteit beslist begunstigd, terwijl toch deze eigenschappen aanmerkelijk vaker aan de mannen dan aan de
vrouwen worden toegeschreven. Voor de neiging, zich te
verdiepen in abstracte philosophische of theologische overpeinzingen, ligt de verklaring waarschijnlijk in de uiterlijke
omstandigheden : *) de opvoeding der vrouwen is toch over
't geheel veel minder dan die der mannen geschikt, om haar
moreele en godsdienstige belangstelling op speculatieve
banen te voeren; bovendien dringt haar activiteit haar in
de richting der „f of agissante" en der philanthropie. Daarentegen laat zich voor de tweede afwijking niet zoo gemakkelijk
een bevredigende verklaring vinden. Wij hebben vroeger
(blz. 101-102) het gebrek aan geest bij de vrouwen met het
overheerschen der contiguiteits-associatie in haar denken
in verband gebracht; en inderdaad schijnen deze beide een
voor de hand liggende gemeenschappelijke verklaring te
vinden in haar afkeer van de analyse: immers voert de
*) Men zou er ook aan kunnen denken, haar in den boven besproken afkeer
der vrouwen van de abstractie te zoeken. Maar dezen vindt men ook bij de
emotioneelen in 't algemeen: de in den tekst woordelijk opgenomen vraag
doelt echter niet op abstract denken zonder meer, maar op theologische
en philosophische overpeinzingen, die, waar niet-vakmenschen zich er mee
bezig houden, bijna steeds berusten op gemoedsbehoeften.
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contiguiteits-associatie binnen een samenhangend complex
van voorstellingen van het eene element tot het andere,
terwijl omgekeerd bij de geestigheid de gedachtenloop juist
van een gegeven tot een ver verwijderd, maar tot het eerste
in een of andere overeenstemmings-betrekking staand
element overspringt. Dat daarmee echter de zaak nog niet
voldoende opgehelderd is, blijkt uit de eenvoudige overweging,
dat de afkeer van de analyse een algemeene eigenschap van
alle emotioneelen is, terwijl deze zich toch volgens de herediteits-enquete door een beslist plus aan geest onderscheiden.
Ook zijn er wel oorzaken to noemen, die in de richting van
dit resultaat moeten werken: de door de emotionaliteit
veroorzaakte sterke oogenblikkelijke concentratie op eenig
detail moet dit voorbijgaand tot grootere associatieve werkzaamheid doen komen en de waarschijnlijkheid van het
vinden eener geestige vergelijking daardoor verhoogen;
maar dan komt natuurlijk weer de vraag naar voren, waarom
deze factor niet, evenals bij de emotioneelen in 't algemeen,
zich ook bij de vrouwen doet gelden. Den weg tot het antwoord geeft misschien aan, wat een dame mij zeide, met wie
ik over deze moeilijkheid sprak: „de emotionaliteit der
vrouwen is van een bijzondere soort; zij gaat niet, als die van
de mannen, naar buiten, maar naar binnen, en heeft steeds
in de diepte een smartelijken achtergrond: daardoor wordt
de geestigheid teruggehouden." Bijna geheel hetzelfde beweert in ander verband Mm. de Remusat, *) die fijne kenster
van 't vrouwelijk hart: „jusqu'au milieu de son bonheur
(la femme) conserve encore un instinct de souffrance, qui
la met sur le champ en harmonie avec la peine qu'elle decouvre. Un homme assiste plus ou moins genereusement au
* t. a. p. biz. 48.
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spectacle de la douleur; une femme s'y associe, parce qu'elle
sent toujours combien it serait facile de lui faire mal."*) Beide
uitspraken bedoelen dus, dat bij de vrouwen vaak een blijvende
achtergrond van emotioneele, vooral smartelijke voorstellingen aanwezig is; wat eenerzijds uit de sterke secundaire
functie van met aandoeningen verbonden voorstellingen,
die wij vroeger (blz. 65) bij haar vastgesteld hebben,
voldoende verklaard wordt, en anderzijds noodzakelijk een
beperking van die speelsche vrijheid der gedachte, die zich
in de geestigheid uit, moet meebrengen. Ik heb natuurlijk
gezocht naar quantitatieve gegevens, waaraan die verklaring
van de geringere frequentie der geestigheid bij de vrouwen
eenigermate kon getoetst worden; en die zijn, wanneer men
bescheiden eischen stelt, inderdaad in de uitkomsten der
herediteits-enquete te vinden. Indien namelijk die verklaring
juist is, moet de sterke aanleg tot geestigheid, die de emotioneelen kenmerkt, een belangrijke vermindering ondergaan,
wanneer met de emotionaliteit een sterke nawerking van met
aandoeningen verbonden voorstellingen gepaard gaat; als
een ruwe maat voor deze nawerking zijn de in vr. 17 tegenover
elkaar gestelde eigenschappen te gebruiken. Voor den samenhang tusschen de verbinding dezer eigenschappen met de
emotionaliteit eenerzijds, de geestigheid anderzijds levert
nu het gezamenlijk materiaal der herediteits-enquete de volgende percentages:

*) Vert.: Tot midden in haar geluk behoudt de vrouw nog een lijdensinstinct, dat haar onmiddelijk de smart, die zij ontdekt, doet meevoelen.
Een man woont min of meer edelmoedig het schouwspel der smart
bij ; een vrouw maakt er zich deelgenoot van, omdat zij steeds voelt hoe
gemakkelijk het zou zijn haar te doen lijden.
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TABEL 16.
VRAAG 34.

Emotioneel — snel getroost .
9 en 17 Emotioneel — lang onder den
indruk

Vragen

Geestig

Niet

48.0

31.4

39.4

34.7

De lange nawerking der aandoeningen brengt dus inderdaad
bij de emotioneelen een zeer belangrijke vermindering van
den aanleg tot geestigheid met zich; en daar deze lange nawerking, gelijk wij blz. 66 vermeld hebben, aan de vrouwen
bijna dubbel zoo vaak als aan de mannen toegeschreven
wordt, zijn wij wel gerechtigd, daarin aithans een der oorzaken
van de geringere ontwikkeling der geestigheid bij het vrouwelijk geslacht te vermoeden.
Dezelfde fundamenteele eigenschappen, die ons de zwakke
zijden van het vrouwelijk verstand begrijpelijk gemaakt
hebben, zijn ook voldoende ter verklaring van zijn qualiteiten.
Deze qualiteiten liggen, zooals wij vroeger (blz. 169) zagen,
alle in de richting van datgene, wat men di v i n a tie of
in t u i tie pleegt te noemen; zij uiten zich dus daarin, dat
bij de vrouwen veel vaker dan bij de mannen zonder
bewuste gronden nieuwe, dikwijls juiste,
niet zelden waardevolle inzichten ontst a a n. Hoe moeten wij nu dit verschijnsel verklaren?
De vrouwen zelf hebben vaak de neiging, in de intuitie een
onherleidbaar en onverklaarbaar, meer of minder geheimzinnig vermogen te zien, dat haar in staat zou stellen, niet
alleen zonder bewuste gronden, maar geheel en al zonder
gronden de waarheid onmiddellijk te grijpen. Natuurlijk kan
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de wetenschap met zulk een vermogen geen vrede nemen;
zij moet althans trachten, iets dieper te zoeken. Een dergelijke
poging is door Lombroso aldus gedaan, dat hij de vrouwelijke
intuitie met de dierlijke instincten op een lijn stelde; *) iets
onjuisters dan dit kan echter nauwelijks ooit beweerd zijn.
Voorzeker heeft de intuitie met de instincten het ontbreken
van bewuste gronden gemeen en kan zij ook, als deze, in
uitzonderings-gevallen falen, zooals wij dadelijk nader
zullen zien; wanneer echter Lombroso daaraan toevoegt,
dat zij ook op gelijke „nauwkeurige maar starre" wijze als
het instinct functioneert, is daarmee vrijwel het omgekeerde
gezegd van wat de dagelijksche ervaring leert. Want wat de
vrouwelijke intuitie kenmerkt, is juist haar volkomen buigzaamheid en adaptatievermogen : haar verwonderlijke gevoeligheid voor de fijnste nuanceeringen der werkelijkheid, en haar
daaruit voortkomende geschiktheid, zich naar een onbegrensde veelheid van verschillende omstandigheden en
complexen van omstandigheden te voegen. „Nauwkeurig
maar star" is veeleer de mannelijke wijze van redeneeren
te noemen, die overal den abstracten regel wil doorvoeren
en voor de bijzonderheden van het gegeven geval niet zelden
blind blijft. Men lette er bijvoorbeeld op, hoe de typische
vrouw haar kleeding kiest, haar kamer inricht, zich tegenover
verschillende personen gedraagt, nieuwe kennissen beoordeelt;
men vergelijke haar gedrag op deze en andere punten met
dat van den man en vrage zich af, waar de starheid te vinden
is. Dus: met het woord „instinct" is de zaak niet afgedaan,
en de toegevoegde verklaring uit de „bijna onveranderde levensomstandigheden, waaronder de vrouw van den oorsprong
der menschheid af bestaan heeft" en tengevolge waarvan
„haar aanpassing daaraan een geheel automatische geworden"
* Lombroso, t. a. p., blz.
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is, *) verklaart juist het omgekeerde van wat te verklaren
was. Is er echter een betere verklaring te geven? 1k meen,
dat zij gereed gegeven is in datgene, wat de nieuwere psychologieomtrentde onbewuste geesteswerkzaamheid en omtrent de secundaire f unctie
der vo o r s t elli n gen aan het licht gebracht heeft. Het
is namelijk inderdaad niet zoo als het op het eerste gezicht
schijnt : dat onze inzichten en besluiten volledig terug te
voeren zouden zijn op die gronden, welke wij ons tevoren met
bewustzijn gedacht hebben; veeleer werken overal, zij 't ook
bij sommigen meer, bij anderen minder, onbewuste, maar nog
in secundaire functie verkeerende voorstellingen ertoe mee,
om onze conclusies te begronden. En wel werken deze onbewuste gronden niet volgens andere, maar volgens juist
dezelfde „logische" wetten als de bewuste; alleen is hun
werkzaamheid, in overeenstemming met hun geringeren
bewustzijnsgraad, ceteris paribus zwakker dan die der andere.
Verder kunnen de onbewuste gronden zoowel met bewuste
tot het tot stand komen van een bepaalde meening samenwerken, als ook op zichzelf er een voortbrengen. Het laatste
zal vooral dan het geval zijn, wanneer talrijke ervaringen,
die wij op verschillende tijden met betrekking tot een of
ander vraagstuk opgedaan, maar nooit gelijktijdig in ons
bewustzijn samengevat hebben, met elkaar een bepaalde
gevolgtrekking zouden kunnen begronden: onder geschikte
omstandigheden kan dan, door de secundaire functie van al
die voorstellingen, de bedoelde gevolgtrekking schijnbaar
plotseling in het bewustzijn opduiken, zonder dat het zelfs
later mogelijk is, zich rekenschap te geven van de wijze
waarop zij tot stand gekomen is. Juist zoo staat het bij alle

*) Lombroso, t. a. p. blz. i80.
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intuitief denken. Het genie kijvoorbeeld doet zijn ontdekkingen
vaak intuitief, als bij plotselinge ingeving (en Lombroso had
het geniale denken met evenveel recht als het vrouwelijke
„nauwkeurig maar star" kunnen noemen) ; maar deze
ingevingen zou het niet gekregen hebben, indien het niet
over talrijke desbetreffende voorstellingen beschikte, wier
secundaire functie, door een overmachtige belangstelling
begunstigd, zijn phantasie in de gewenschte richting leidde.
En hetzelfde is het geval (afgezien daarvan, dat zij zich op
geheel andere doeleinden richt) met de intuitie der vrouwen.
Dat wat haar interesseert (en veel interesseert haar, waaraan
de man onverschillig voorbij gaat) , gaat voor haar niet verloren; het werkt na, verbindt zich met wat eraan verwant
is en beinvloedt uit de diepte denken, voelen en handelen.
De waarde der op die wijze tot stand komende verstandelijke
praestaties hangt of van dezelfde voorwaarden als die van
alle andere: dus van de volledigheid en gelijkmatige beschikbaarheid der gegevens, van de sterkte der belangstelling,
van de beweeglijkheid en levendigheid der phantasie en van
de ontwikkeling der secundaire functie; het eenige onderscheid is, dat het proces geheel of grootendeels in het onbewuste verloopt. Vragen wij echter hoe het te verklaren
is, dat die onbewuste denk-werkzaamheid in het leven der
vrouwen een zoo veel belangrijker rol speelt dan in dat der
mannen, dan is, naar ik meen, de hoofdoorzaak weer te
zoeken in dien instinctieven tegenzin tegen
de analyseerende abstractie, waartoe wij
vroeger de geringe belangstelling der vrouwen voor de wetenschap herleid hebben. Wanneer een of ander gewichtiger of
minder gewichtig vraagstuk de belangstelling tot zich trekt,
zal wel overal, zoowel bij het eene als bij het andere geslacht,
het verstandelijke proces in het onbewuste aanvangen,
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doordat de op die vraag betrekking hebbende voorstellingen
in secundaire functie treden, elkaar wederkeerig steunen
of tegenwerken, en naar een beslissing in den eenen of den
anderen zin heendringen. Maar terwijl de typische man,
krachtens zijn uitgesproken behoefte aan analyse, spoedig
in dit proces ingrijpt, zich de afzonderlijke gronden voor en
tegen tot helder bewustzijn tracht te brengen en volgens deze
bewust gemaakte gronden zijn beslissing bepaalt, laat omgekeerd de typische vrouw het proces zich tot het einde toe
afspelen; de gronden strijden als 't ware zonder contrOle
onder elkaar, en eerst het voltooid resultaat van dezen strijd
treedt in het bewustzijn en wordt als waarheid aanvaard.
D at echter deze intuitieve methode vaak
tot betere resultaten leidt dan de mannelijke discursieve, is te verklaren uit de
omstandigheid, dat bij dien strijd in het
onbewuste alle gronden hun gewicht in
de s c h a al w e r p e n. Het gebied van het bewustzijn is
nauw: vooral bij concrete vragen, voor welker beantwoording
talrijke bijzonderheden van het gegeven geval en een massa
oudere en jongere, meer en minder belangrijke ervaringen uit
vroegeren tijd in aanmerking komen, kan het deze onmogelijk
bevatten. Wordt nu een deel daarvan, al zijn het ook de
belangrijkste, tot het bewustzijn opgeheven, dan wordt daardoor noodzakelijk de bewustzijnsgraad en de psychische
werkzaamheid der andere verlaagd (blz. 52) ; deze andere
kunnen echter, ondanks de geringere beteekenis, die aan elk
op zich zelf toekomt, door haar veel grooter aantal tezamen
van meer beteekenis zijn dan die eerste, en haar verwaarloozing kan daardoor de waarde der op die eerste gebouwde
gevolgtrekkingen in hooge mate schaden. Het gebied van het
onbewuste echter is wijd: het heeft ruimte voor alle op een
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of andere wijze in aanmerking komende tegenwoordige of
vroegere ervaringen, en het vergunt aan elk dezer een aan
haar belangrijkheid evenredigen invloed op het resulteerende
oordeel. Inderdaad verkrijgen wij alien op deze wijze dagelijks
een aantal hoogst betrouwbare inzichten, van welke de meeste
ons in 't geheel niet of slechts bij uitzondering tot bewustzijn
komen, maar toch ook van het onbewuste uit ons denken en
handelen voortdurend beinvloeden. Men denke bijvoorbeeld
aan de bekende feiten der diepte-waarneming: wanneer wij
den afstand van geziene voorwerpen binnen zekere grenzen
met volkomen zekerheid schatten, berust deze schatting
geheel op onbewuste gevolgtrekkingen uit tallooze ervaringen,
die wij ten opzichte van den samenhang van dien afstand
met accommodatie- en convergentie-gewaarwordingen, met de
ongelijkheid der netvlies-beelden, met de schijnbare grootte
der voorwerpen en met verscheidene andere gegevens in
den loop van ons leven hebben opgedaan; noch van die ervaringen noch van de tegenwoordige gegevens zouden wij ons
rekenschap kunnen geven; de gevolgtrekking echter komt
schijnbaar onmiddellijk in het bewustzijn of versmelt direct
met de waarneming. Op dezelfde wijze ontstaan bijvoorbeeld
de weersvoorspellingen van den ongeleerden boer of zeeman;
bij de meeste mannen echter vestigt reeds de school de gewoonte om te analyseeren in zoodanige mate, dat het onbewuste en intuitieve denken tegenover het bewuste en discursieve steeds meer tot een bloot voorbereidende rol wordt
beperkt.- Bij de vrouwen daarentegen behoudt het eerste
gedurende het geheele leven het overwicht. Juist daarop berust
het sterke gevoel van zekerheid, dat haar overtuigingen aankleeft: het valt haar zoo weinig in, aan de waarheid van haar
intuitieve inzichten te twijfelen, als het ons invalt, er aan te
twijfelen, dat een voorwerp, hetwelk wij i M. verwijderd
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„zien," ook werkelijk I M. verwijderd is. En evenals wij,
van voorafgaande physiologische en psychologische studie
afgezien, in verlegenheid zouden geraken, wanneer men ons
vroeg, op welken grond wij Bien afstand zoo groot schatten,
voelt ook de typische vrouw zich gedesorienteerd, wanneer haar
de eisch gesteld wordt, haar meeningen met gronden te stayen. Zij zal dan allicht op goed geluk den een of anderen,
misschien juist den allerzwaksten grond aangeven en daardoor
opnieuw den indruk maken, met haar denken buiten alle
logica te staan. Ook zal zij misschien tenslotte, zij het ook
met innerlijken tegenzin, den onverbiddelijken tegenstander
toegeven, dat haar meening onvoldoende gegrond, of zelfs
de tegenovergestelde onweerlegbaar bewezen is. Maar in
haar hart houdt zij aan de eerste vast, en den volgenden dag
zal zij die met gelijke overtuiging als vroeger volhouden.
Haar kracht ligt juist, zooals Ellen Key*) het aardig uitdrukt,
daarin, dat zij twee maal twee ook wel eens n i et vier laat
zijn; dat wil dus zeggen, dat zij zich door de onvermijdelijke
tegenstrijdigheden met een evident schijnenden regel niet laat
weerhouden, haar intuitie te vertrouwen. Zij staat tegenover
de mannelijke logica als die boer of zeeman tegenover den
geleerden meteoroloog: met het gevoel, deze niet te kunnen
controleeren, maar zeker te weten, dat het inderdaad anders
is, dan zij beweren. En met dit gevoel heeft zij, evenals die
boer of zeeman, niet zelden gelijk. Ook dit niet, omdat haar
„logica" een andere zou zijn dan die der mannen, maar omdat
haar onmethodische methode het voordeel heeft, alle praemissen, waaruit volgens de gemeenschappelijke logica de
gevolgtrekkingen afgeleid moeten worden, tot hun recht te
laten komen. Heeft nu deze methode niet ook schaduw*) t. a. p. blz. 52-53.
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zijden? Zeker heeft zij die; zelfs faalt zij in twee gevallen
volkomen. Ten eerste waar het er op aankomt, nieuwe,
ongewone, van alle vroegere afwijkende verschijnselen te
beoordeelen. De intuitie is (op dit punt in overeenstemming
met het instinct) alleen op den regel, niet op de uitzondering
ingericht; evenals de vlaklander in het gebergte opnieuw
moet leeren, de afstanden juist te schatten, verliest ook de
vrouw tegenover een uitzonderings-verschijnsel, ten opzichte
waarvan zij nog geen ervaringen heeft kunnen verzamelen,
haar zekeren blik. In zulke gevallen wint het dan de mannelijke wijze van concludeeren uit helder bewuste, door boekenstudie of eigen nadenken verkregen algemeene inzichten;
komen echter ook de vrouwen er toe, door den nood gedrongen
het met deze wijze van concludeeren te beproeven, dan wreekt
zich dadelijk de verwaarloozing der analyse. „Les femmes
arrivent de plein saut", zegt Mme Necker de Saussure, *)
„ou n'arrivent pas." En de volkswijsheid wijst in dezelfde
richting: volgens een Italiaansch spreekwoord zijn de vrouwen
„savie all' impensata, pazze alla pensata; "**) volgens een
Russisch spreekwoord moet men den eersten raad, dien een
vrouw geeft, aannemen, den laatsten echter verwerpen;
en een chineesche spreuk zegt bijna precies hetzelfde.
Daarmee stemt overeen de opmerking van Mill, *t) dat
„vrouwen het best doen wat vlug gedaan moet worden."
Vallen dus bij vele vrouwen de grenzen van het verstandelijk
praestatie-vermogen met die van het intuitieve denken
samen, dan moet toch in 't oog gehouden worden, dat de
laatste in hooge mate rekbaar zijn. Uitzonderings-verschijnselen, die werkelijk op geen enkele wijze aan vroegere er-

*) Lombroso, t. a. p. blz. 179. Vert. : De vrouwen zijn er in eens, of
ze komen er nooit. — **) Vertaald: wijs in het onoverdachte, dwaas in
het overdachte. — t) Lombroso, t. a. p., blz. 179. -- *t) Mill, t. a. p. blz. 93.
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varingen herinneren, zijn zeldzaam; in verreweg de meeste
gevallen is het verschil slechts gradueel of een verschil in
samenstelling, en zijn er dus toch aanknoopingspunten voor
de intuitieve verklaring. Juist tegenover dergelijke verschijnselen blijkt vaak het treffendst de superioriteit van het vrouwelijk verstand, dat reeds de oplossing gereed heeft, wanneer de
man nog nauwelijks begonnen is, van die verschillen stuk
voor stuk zich moeizaam rekenschap te geven. Veel
belangrijker voor de practijk van het denken is daarom het
t w e e de pun t: de storende invloed van voorafgaande
partijkeuze. Het wezenlijke voordeel van het intuitief denken
vonden wij in de ongestoorde en gelijkmatige werkza.amheid
van alle in aanmerking komende gronden; evenals echter dit
voordeel vervalt, wanneer sommige gronden tot bewustzijn
verheven en daardoor de andere teruggedrongen worden,
moet het ook verdwijnen, wanneer sterke sympathieen en
antipathieen van den beginne of het gewicht van sommige
gronden versterken en dat van andere verminderen. En wel zal
hier het nadeelig gevolg grooter zijn dan daar, omdat immers
de selectie daar niet, hier wel in een bepaalde richting plaats
vindt. Inderdaad ligt hier, dus opnieuw in de emotionaliteit,
de wezenlijkste grens van het intuitieve vrouwelijke denken.
Overal waar ten opzichte van een of andere strijdvraag is
aan te nemen, dat een vrouw in den grond van haar hart een
bepaald resultaat w e n s c h t, is haar intuitieve beslissing
waardeloos. Natuurlijk kan ook de discursieve beslissing
van den man door een voorafgaande partijkeuze misleid
worden, maar het gevaar is hier toch veel kleiner: ten eerste
omdat zijn partijkeuze in doorsnede minder heftig is dan die
der vrouw, en ten tweede omdat hij zijn argumentatie, aangezien deze in het voile licht van het bewustzijn plaats heeft,
gemakkelijker kan controleeren en van sub jectieve factoren
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bevrijden. Is echter geen voorafgaande partijkeuze gegeven,
staat dus de vrouw tegenover een voor haar gemoed onverschillige of voor haar nieuwe vraag, dan zal, naarmate deze
vraag veelzijdiger is, ook de kans grooter zijn, dat hare
intuitie het juiste treft, terwijl het mannelijk denken nog
pas den weg daarheen zoekt.
Wij hebben dus, naar het mij voorkomt, niet het minste
recht, het vrouwelijk denken minderwaardig te noemen.
Maar het verschilt in hooge mate van het mannelijke, en heeft
dienovereenkomstig andere voordeelen en andere gebreken
dan dit. Bij geringere strengheid heeft het grooteren rijkdom;
het voegt zich volledig naar de oneindig gecompliceerde
curve des levens, terwijl het mannelijk denken slechts kan
trachten deze door rechte, hoekig samenkomende lijnen
in te sluiten. Aldus toont het nogmaals, ook wanneer het
zich op andere doeleinden richt, zijn verwantschap met het
geestelijk werk van den kunstenaar. Evenals de roman tot
de psychologische karakter-analyse, of de plastische voorstelling tot de anatomische beschrijving van het menschelijk
lichaam, verhouden zich op elk gebied de vrouwelijke tot
de mannelijke inzichten; hier de exacte formule, daar de in
geen exacte formules vast te leggen oneindige nuanceering;
deze gegrond op de algemeene ervaringen, die de beschaafde
menschheid zich in den loop der eeuwen tot klaar bewustzijn
gebracht heeft, gene op de bijzondere, die, met of zonder
klaar bewustzijn, door het individu zelf in den loop van zijn
leven verworven zijn. Daarom is zeer zeker het praestatievermogen van het vrouwelijk veel meer dan dat van het
mannelijk denken aan de toevalligheden van de individueele
levens-omstandigheden blootgesteld; waar die echter gunstig
zijn, kan het veel dieper doordringen dan het laatste. De
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mannelijke wijze van denken kan men beschouwen als een
soort van assurantie: zij behoedt voor al te groote schade, maar
eischt daarvoor een voortdurend offer, terwijl de vrouwelijke
zich soms die schade te getroosten, maar daarvoor ook dit
offer niet te brengen heeft. Met dit alles hangt samen, dat,
zooals, het mannelijk denken in de wetenschap, het vrouwelijk
in het leven zijn hoogste resultaten bereikt; immers daar
komt het vooral op het algemeene, hier op het bijzondere
aan. Voor alles is het echter het allerbijzonderste, het singulaire of individueele, waarvoor de vrouwelijke geest het diepste
begrip aan den dag legt. Inderdaad gaan hier zijn neigingen en
vermogens op de gelukkigste wijze samen : het individueele
is ten eerste het concrete, levenswarme, aandoeningen
wekkende, waarvoor de vrouw zich bij voorkeur interesseert,
en het is ten tweede het oneindig rijke, onuitzegbare, dat
door de bewuste analyse nooit kan worden uitgeput, maar aan
de onbewuste intuitie den geschiktsten bodem biedt. Vandaar
de belangrijke praestaties der vrouwen op het tooneel en in
den roman, waar het er immers op aankomt, een vreemde
individualiteit niet in abstracto te begrijpen, maar in haar concrete volheid na te leven. Vandaar ook haar groote verdiensten
op het gebied der philanthropie, waar wel weer de algemeene
stelsels en de omvangrijke instellingen van de mannen afkomstig zijn, maar waar in het afzonderlijk geval de vrouw
zoo oneindig veel beter tusschen waarheid en bedrog weet te
onderscheiden, den gegeven toestand te doorzien, en niet
slechts uit te vinden of, maar ook hoe geholpen moet worden.
Vandaar eindelijk de zegenrijke werkzaamheid der vrouw
aan het ziekbed, en vandaar voor alles haar groote, geheel
onvervangbare praestaties in het gezin. Hier vindt het vrouwelijk verstand zijn meest eigen gebied, en op dit gebied bereikt
het niet minder bewonderenswaardige resultaten dan de man-
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nen op het hunne. Hier vooral bewijst de vrouw haar vermogen
tot duurzame en intensieve concentratie op scherp omschreven
taken; hier toont zij haar rijke phantasie, die in het bedenken
van nieuwe middelen tot helpen, troosten, verbeteren nooit
uitgeput raakt, hier haar sterke secundaire functie, die,
wanneer haar uur gekomen is, de vrucht van tallooze in
stilte gerijpte ervaringen aan de hoogste levensdoeleinden
dienstbaar maakt. Hier vinden wij dus in voile werkzaamheid,
wat wij in wetenschap en kunst zoo lang en met zoo weinig
vrucht gezocht hebben: het vrouwelijk genie,
En dit vrouwelijk genie is noch van anderen aard noch van
geringere volmaaktheid dan het mannelijke: het richt zich
alleen op andere voorwerpen, omdat de sterke en duurzame
interessen elders liggen. Het bijbelwoord: waar uw schat
is, daar zal ook uw hart zijn, kan ook worden omgekeerd:
waar eens menschen hart is, daar vergadert hij zich schatten;
aldus geformuleerd, wijst het ons overal den weg tot het
begrijpen van het vrouwelijk verstand.
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WILLEN EN HANDELEN

DE WERKZAAMHEID Het essentieele van de w e r kzaamheid van den wil
VAN DEN WIL
ligt overal daarin, dat de v o o rstelling van mogelijke toekomstige gebeurtenissen,die op eenige wijze waarde
voor ons hebben en door onze voorstellings- of lichaamsbewegingen verwezenlijkt kunnen worden,dat eigenaardige,
hier niet verder to analyseeren aandringen van het bewustzijn op .die gebeurtenissen veroorzaakt, dat wij het willen
van d e z e no e m e n, en waarbij zich dan, wanneer
geen tegenwerkende oorzaken aanwezig zijn, de op de verwezenlijking dier gebeurtenissen gerichte voorstellings- of
lichaamsbewegingen blijkens de ervaring dadelijk aansluiten.
De gewilde gebeurtenis kan zoowel binnen als buiten het
bewustzijn liggen; het eerste heeft bijvoorbeeld plaats,
wanneer wij zinnen op een vergeten naam of op de oplossing
van een weterkschappelijk vraagstuk; het laatste bij elk uitwendig, op veranderingen in de stoffelijke wereld doelend
handelen; in het eerste geval zullen tot verwezenlijking van
die gebeurtenis in hoofdzaak voorstellings-, in het tweede in
hoofdzaak lichaams-bewegingen noodig zijn; zeer vaak zullen
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echter, daar zoowel over de zaak „nagedacht" als iets „gedaan" moet worden, beide verbonden moeten worden.
Overal noemen wij echter de voorafgaande voorstelling
van de waardevolle en te verwezenlijken gebeurtenis de
motief-voorstelling of het motief, de feitelijke
verwezenlijking van die gebeurtenis het do el van het
willen, en de op deze verwezenlijking gerichte voorstellingsen lichaamsbewegingen de m i d d e 1 e n daartoe. — Dit
geval kan nu op velerlei wijze gecompliceerd of, althans
schijnbaar, vereenvoudigd worden. Het eerste kan daarop berusten, dat meerdere onvereenigbare doeleinden die elk op
zichzelf waarde hebben (werken, gaan wandelen) gelijktijdig worden voorgesteld; of dat een voorgesteld doel verschillende zijden heeft, van welke eenige positief, andere negatief
gewaardeerd worden (wandeling buiten: aangename lichaamsbeweging onaangenaam weer) ; of dat de middelen ter bereiking van het doel eerst uitgedacht, of verschillende middelen
met elkaar vergeleken moeten worden enz.; in alle dergelijke
gevallen heeft een theoretische of practische o v e r w e g i n g
plaats, en wordt het handelen tot na den afloop daarvan
uitgesteld. Het tweede daarentegen komt bij de meeste
dagelijksche handelingen voor: wanneer iemand bijvoorbeeld
dorst heeft en een teug water neemt, verloopt het proces
zoo sn el, dat van een voorafgaande voorstelling en waardeering van het resultaat bijna niets te bemerken is en de
handeling zich schijnbaar onmiddellijk bij het gevoel van dorst
en de waarneming van het gevulde glas aansluit; al moet
ook naar mijne meening met het oog op de analogie met en
het gegeven zijn van geleidelijke overgangen tot de vroeger
besproken gevallen worden aangenomen, dat die voorstelling
en die waardeering niet ontbreken, maar alleen in het onbewuste verborgen blijven. Hoe dit echter ook zij, in elk geval
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blijkt uit het voorafgaande, dat de wijze, waarop een bepaalde
persoon onder bepaalde omstandigheden wil en handelt, in
hoofdzaak door twee factoren bepaald wordt: namelijk ten
eerste door de motief-vootstellingen, waarover de betrokken persoon op het oogenblik der beslissing beschikt, en ten tweede
door de bijzondere wijze waarop hij op de
gegeven motief-voorstellingen reageert,
dus door datgene, wat men in engeren zin zijn i n d i v i d uee 1 k a r a k ter noemt. Binnen dit laatste zijn dan weer
twee dingen te onderscheiden: vooreerst de mat e, w a a r i n
aan het voorgestelde doel of de voorgestelde doeleinden door den be tr okk en pe rsoon waarde gehecht wordt en vervolgens de
bij dezen persoon gegeven a f hankel ij k h e i d s-b e t r e kking tusschen de maat der waardeering
en de intensiteit van het daaruit result e e r e n d e wille n. Waren deze drie factoren volledig
in alle bijzonderheden bekend, dan zou daaruit ook het
resulteerende wilsbesluit geheel en al te verklaren moeten zijn.
INDIVIDUEELE Deze inleidende opmerkingen zullen volVERSCHILLEN doende zijn om ons voor de indeeling der
individuen ten opzichte van het willen
een bruikbaren leiddraad te verschaffen: alle verschillen in
willen en handelen moeten of daarop berusten, dat den een
andere motieven dan den ander ter beschikking staan, Of
daarop, dat zij de voorgestelde doeleinden of enkele zijden
daarvan verschillend waardeeren, Of eindelijk daarop,
dat ook gelijk gewaardeerde doeleinden den een meer dan
den ander tot handelen aandrijven. Blijkbaar behooren alleen
de beide laatste verschillen tot het wils-proces zelf, het eerste

WILLEN EN HANDELEN

1 97

ligt daarentegen in zekeren zin daarvoor ; in denzelfden zin,
waarin wij ook vroeger (blz. 108-109) gezegd hebben, dat
verschillen in de voor een theoretische gevolgtrekking beschikbare gegevens niet in, maar voor het denkproces liggen.
Met dit eerste verschil zullen wij beginnen.
De individueele verschillen in de beschikbare motief-voorstellingen loopengeheelevenwijdig met de vroeger besproken verschillen in de voor een
verstandelijke praestatie beschikbare gegevens. Evenals daar
werd opgemerkt, dat veel voor domheid gehouden wordt,
wat inderdaad slechts onwetendheid of onbezonnenheid is,
is ook hier op te merken, dat vaak verschillen in de wilsrichting, in het karakter worden aangenomen, terwijl inderdaad slechts verschillen in den omvang of de beschikbaarheid
der kennis aanwezig zijn. De zaak staat zoo, dat z o o w el
voor practische als voor theoretische
beslissingen vaak belangrijke gegevens
als gronden of motieven in aanmerking
komen, die echter aan de oordeelende
personen in zeer ve rschillende mate bekend zijn en ter beschikking staan;
daardoor kunnen dan onder dezelfde uiterlijke ornstandigheden ook personen met gelijk verstand zeer verschillend
oordeelen, en personen met gelijk karakter zeer verschillend
handelen. Met betrekking tot de nu te behandelen vragen
mogen nog een paar voorbeelden dezen staat van zaken
verduidelijken.' Wanneer kinderen zich tegenover dieren
wreed, tegenover menschen meedoogenloos toonen, k a n
dit zonder twijfel op een karakter-gebrek, dus daarop, dat
het wel en wee van anderen hen onverschillig laat, wijzen;
in zeer vele gevallen echter zal het ook daaraan liggen,
dat zij niet weten of er niet aan denken, welk leed zij die
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anderen aandoen. Overwegend altruistische naturen kunnen
er door een aaneenschakeling van treurige ervaringen toe
gebracht worden, de menschen in 't algemeen als hunner
liefde onwaardig te beschouwen; wanneer zij dientengevolge
hard of gevoelloos schijnen, ligt ectiter de fout weer uitsluitend
in de te hunner beschikking staande motief-voorstellingen,
niet in de wijze, waarop zij op motief-voorstellingen reageeren.
Een overtuigd aanhanger der Manchesterschool en een leek
op economisch gebied zullen zich wellicht jegens een bedelaar
zeer verschillend gedragen ; toch kan de wensch om te helpen
bij beiden in gelijke sterkte aanwezig zijn, maar de een heeft
andere voorstellingen dan de ander over de gevolgen,
die het geven van aalmoezen voor het individu en voor de
maatschappij na zich sleept. In al deze gevallen is de zaak
dezelfde : er zijn verschillen aanwezig ten opzichte van omvang
of inhoud der kennis, en deze verschillen zijn voldoende
om ook bij volkomen gelijkheid der karakters de resulteerende
verschillen in het willen en handelen te verklaren. — Van
veel meer belang, daar zij op het geheele handelen van het
individu haar invloed doet gelden, is de verscheidenheid van de
mate, waarin de gegevens, die aan de handelende personen
bekend zijn, op het oogenblik der beslissing ook w e r k elijk tot hun beschikking staan. Hier komen
wij op de belangrijke tegenstelling tusschen auto m a t i s c h e
en w i 1 s-w erk z a amhei d : van gene spreken wij,
wanneer slechts eenige toevallige, hetzij door de uiterlijke
waarneming of door het associatief verloop der voorstellingen
toegevoerde motieven het willen bepalen ; van deze, wanneer
alle gegevens, die aan den handelenden persoon bekend
en voor de beslissing van belang zijn, daarbij hun gewicht
in de schaal leggen. Natuurlijk onderstelt het laatste geval,
daar toch al die motief-voorstellingen niet gelijktijdig in
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het bewustzijn plaats kunnen vinden, en misschien zelfs vele
in 't geheel niet meer reproduceerbaar zijn, weer een sterke en
geordende secundaire functie; binnen het eerste geval zijn daarentegen verschillende typen te onderscheiden. Als zoodanig
noemtMalapert*) de onpersoonlijke nabootsers die
in alles doen als hun omgeving en zich bij iedere verandering
daarvan aansluiten; de g e w o o n t e-m e n s c h e n, die
niet anderen, maar zichzelf schijnen na te doen, en de i mpulsi e v e n, bij wie elk motief zich zonder controle
of keuze dadelijk in een handeling omzet; blijkbaar hebben
wij in het eerste geval uitsluitend met onvoldoende secundaire
functie der oude, in het tweede en derde daarentegen hoofdzakelijk met een door vaste associaties of intensieve aandoeningen versterkte primaire functie van de telkens nieuw
opkomende voorstellingen te doen. Als een vierde hierbij
behoorend type zouden dan wellicht nog de f an a ti c i
genoemd kunnen worden, wier handelen in alle gevallen
uitgaat van een overmatige, als het ware tot idee fixe geworden voorstelling, zonder dat met de bijzonderheden van het
gegeven geval wordt rekening gehouden: hier ligt, evenals
bij de vroeger besproken „systematici," f) de fout in een
eenzijdige ontwikkeling der secundaire functie. Al deze
typen hebben echter gemeen de (niet opzettelijk, maar onafhankelijk van het willen door de psychische geaardheid
veroorzaakte) verwaarloozing van een deel der aanwezige
en bekende gegevens. Dientengevolge uit zich in de handeling
niet de geheele, maar slechts een deel der persoonlijkheid;
slechts die wils-tendenties, welke aan de inderdaad beschikbare motief-voorstellingen beantwoorden, kunnen haar
*) t. a. p. blz. 93-96.
t) Zie boven blz. 112.
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invloed doen gelden, de andere zijn tijdelijk uitgeschakeld; uit de handeling kan men dus wel de
aanwezigheid dier *eerste tendenties
maar niet haar intensiteits-verhouding
tot de andere opmake n. Wanneer dus bijvoorbeeld
van een beroemd, in hooge mate impulsief Nederlandsch
dichter verteld wordt, dat hij eens aan een oude bedelares,
bij gebrek aan klein geld, een bankbiljet schonk, dat zijn
gansche bezit uitm.aakte en bestemd was voor zijn vrouw,
die in het buitenland in de armoedigste omstandigheden
leefde, dan bewijst dit geenszins, dat hij zich om het lijden
zijner vrouw weinig bekommerde, maar alleen, dat het gezicht van de ellende dier bedelares alle andere voorstellingen
tot volledige onwerkzaamheid toe uit het bewustzijn verdrong.
Vandaar ook de diep-ingrijpende inconsequenties, die in
het leven van dergelijke impulsieve personen zelden ontbreken: al naar de omstandigheden het eene of het andere
motief in het blikpunt der opmerkzaamheid brengen, komen
deze of gene neigingen voor 't oogenblik tot uitsluitende
overheersching, en meent de toeschouwer een engel of een
duivel voor zich te zien. Voor zulke inconsequenties behoedt
slechts een alzijdig ontwikkelde secundaire functie: waar zij
aanwezig is, wordt de prikkel tot handelen, die een toevallig
zich voordoende motief-voorstelling meebrengt, dadelijk
door de nawerking van andere, momenteel niet bewuste
motief-voorstellingen geremd; eerst wordt vaag gevoeld,
dat iets zich tegen de aanwezige impulsie verzet, en de gelegenheid is gegeven, zich dit iets tot klaar bewustzijn te brengen
en er bij de beslissing rekening mee te houden. Natuurlijk
kan deze functie zoowel onzedelijke als zedelijke neigingen
de overhand doen krijgen: evengoed als de hoogstaande
mensch door zijn sterke secundaire functie ervoor behoed

WILLEN EN HANDELEN

201

wordt, voor een sterke verzoeking te bezwijken, wordt de
egoist door haar ervan terug gehouden, aan een oogenblikkelijke opwelling van medelijden of menschenliefde
gevolg te geven. Maar overal zal zij er op gericht zijn, de
geheele persoonlijkheid aan elke handeling te doen deelhebben, en daarmee, in den eenigen aannemelijken zin van
het woord, de hoogste vrijheid en de volledigste toerekenbaarheid te waarborgen.
De tot dusver besproken oorzaken van de individueele
verschillen in het handelen zijn van z u i v e r the o r et i s c h en a a r d: zij beslissen alleen daarover, welke
voor de bepaling van het handelen in aanmerking komende
Voorstaingen ter rechter tijd in het bewustzijn aanwezig
of werkzaam. zijn. Wij moeten ons nu wenden tot de e i g e nlijke practische verschillen, van welke het
afhangt, hoe op die voorstellingen gereageerd zal worden.
Deze zijn, gelijk boven werd opgemerkt, gedeeltelijk van
algemeenen aard, daar zij betrekking hebben op de ontvankelijkheid voor motieven in 't algemeen, en gedeeltelijk
van meer bijzonderen, daar zij de verschillende ontvankelijkheid voor motieven van verschillende soort, dus de verschillende waardeering der motieven betreffen. Daarover is nog
het een en ander te zeggen.
De verschillen in de ontvankelijkheid voor motieven in 't
algemeen liggen ten gronde aan datgene, wat men gemeenlijk
a ctiviteit en traagheid noemt. De ervaring schijnt
namelijk te leeren, dat verschillende menschen verschillend
sterke motieven noodig hebben om tot handelen te komen,
dat dus voor den een de geringste aanleiding voldoende is,
om hem bijna zonder bewust wils-besluit in beweging te
zetten en te houden, terwijl de ander, ook waar sterke mo-
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tieven aanwezig zijn, steeds weer een innerlijken weerstand,
die hem van handelen afhoudt, te overwinnen heeft. Voorzeker heeft volgens het voorafgaande hetzelfde doel voor
verschillende menschen verschillende waarde, en zijn deze
individueele waardeeringen niet met een gemeenschappelijken
maatstaf te meten; daarom zou dan gevraagd kunnen
worden, of die verschillen in de activiteit niet daarop terug
te voeren zijn, dat sommigen veel, anderen slechts zeer weinig
hoog genoeg waardeeren, om hun arbeid daarop te richten.
Het nader onderzoek bevestigt dit vermoeden echter geenszins.
Letten wij bijvoorbeeld op de bekende tegenstelling tusschen
volitioneel en emotioneel medelijden, of zien wij, hoe voor
den een een betrekkelijk onverschillig doel eerst daardoor,
dat zich hindernissen voor de bereiking daarvan opdoen,
recht de moeite waard wordt, terwijl de ander bij veel
geringere moeilijkheden gebroken neerzit en zich beklaagt
over de verijdeling van zijn hoop, dan kunnen wij nauwelijks
aannemen, dat het vreemde lijden of het te bereiken resultaat
den laatste minder ter harte gaat dan den eerste, maar alleen,
dat een gelijk-gewaardeerd motief zich bij hem moeilijker in
handelingen omzet. Of deze verschillen in de mate der activiteit elementaire karakter-eigenschappen zijn of zich op
andere laten terugvoeren, kan bier zonder nadeel onbeslist
blijven; daarentegen moet nog in 't kort op een moeilijkheid
bij de vaststelling ervan gewezen worden. Die moeilijkheid
ligt daarin, dat een sterke emotionaliteit, vooral in verbinding
met een overheerschende primaire functie, gemakkelijk den
onjuisten indruk van een meer dan gemiddelde activiteit
kan vestigen. Volgens het voorafgaande hebben namelijk
per definitionem de actieven slechts zwak-gewaardeerde,
de niet-actieven daarentegen sterk-gewaardeerde motieven
noodig, om hen tot handelen te brengen; zijn nu echter deze
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niet-actieven tegelijk in hooge mate emotioneel en aan den
indruk van het oogenblik overgegeven, dan krijgen daardoor
voor hen de meeste motieven een overmatige gevoelswaarde,
en reageeren zij daarop misschien sterker dan actieve naturen,
wier aandoeningen niet zoo intensief zijn. Hun niet-activiteit
blijkt echter daaruit, dat, wanneer eenmaal de emotioneele
motieven ontbreken, hun werkzaamheid dadelijk verlamt.
Met de tegenstelling activiteit-traagheid hangt een andere :
vastberadenheid-besluiteloosheid, voor
een deel samen: in het spel der af- en aandrijvende motieven
zal, naarmate men moeilijker tot handelen komt, ook des
te later een constellatie zich verwezenlijken, die het daar toe
vereischte overwicht naar de zijde van het handelen oplevert.
Maar naast de activiteit spelen andere, vaak niet gernakkelijk
te ontwarren factoren daarbij een zekere rol. Zoo houdt
een sterke secundaire functie der voorstellingen begrijpelijkerwijze van snel handelen terug en kan zelfs, vooral in verbinding met sterke emotionaliteit, besluiteloosheid met zich
voeren; omgekeerd kan onder omstandigheden een snelle
reactie zoowel begunstigd worden door de verbinding van
primaire functie en emotionaliteit, die weinige sterke motieven met uitsluiting van alle andere tot werkzaamheid laat
komen, als door die van secundaire functie en niet-emotionaliteit, welke een geordend samenwerken van alle bewuste
en onbewuste motieven mogelijk maakt. Volgens de herediteits-enquete ligt het maximum der resoluutheid bij de
niet-emotioneele actieven met overheerschende primaire
functie, het minimum bij de emotioneele niet-actieven met
overheerschende secundaire functie. *) — Eindelijk is nog
de tegenstelling tusschen v o l h a r ding en v e r a n d e r*) Zie eenige statistische gegevens hieromtrent Zeitschr. f. Psych. dl, 5s

blz. s o.
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1 ij k h e i d in het handelen te vermelden, van welke men
onmiddelijk inziet, dat zij eenerzijds met de tegenstelling
tusschen activiteit en traagheid, anderzijds met die tusschen
secundaire en primaire functie ten nauwste samenhangt. *)
Is de secundaire functie sterk eenzijdig, dan ontstaan hart st o c h t en : op speciale objecten geconcentreerde en vastgewortelde begeerten, die men met een Fransch psycholoog
treffend „habitudes du coeur" kan noemen.
Naast deze verschillen in de ontvankelijkheid voor motieven
in het algemeen bestaan dan ten slotte nog verschillen
ten aanzien van de mate, waarin verschillende individuen
zich voor motieven van verschillenden aard gevoelig toonen.
Dit zijn de ieder bekende verschillen in de inte nsiteits-verhouding der neigingen, waarop
in laatste instantie elke moreele beoordeeling betrekking heeft,
en die door het taalgebruik vaak als k a r a k ter - v e rs chi 1 1 e n in den engsten zin worden aangeduid. Wij
zullen met Paulhan **) de neigingen indeelen in vital e,
welke direct op de uitoefening van physiologische of psychische
functies gericht zijn ; e g o i s t i s c h e, welke den eigen persoon tegenover anderen in een bovengeschikte positie
trachten te brengen; social e, welke direct het welzijn van
anderen ten doel hebben ; en a b s t r a c t e of sup r asocial e, welke de verwezenlijking van abstracte,
althans direct niet met wel en wee van bewuste wezens
samenhangende beginselen nastreven. Tot de vitale neigingen
behooren eenerzijds de verschillende organische driften,
anderzijds vrijheids-, gezelligheids-, bezigheids-, misschien
ook schoonheids-behoefte; tot de egoistische hebzucht en

*) Zie Zeitschr. f. Psych. dl. 51, blz. 9.
**) Paulhan, Les caracteres, Paris 1894, blz. 115.
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geldzucht, heerschzucht, eigenliefde in alle vormen (ijdelheid,
eerzucht, roemzucht) ; tot de sociale alle op het welzijn van
enkelen, velen of alien, menschen of dieren, individuen of
gemeenschappen gerichte neigingen; tot de suprasociale
eindelijk waarheidsliefde, betrouwbaarheid en eerlijkheid,
rechtvaardigheid, nauwgezetheid en plichtgevoel. Vermoedelijk zijn er geen menschen, bij wie ook maar een van deze
neigingen geheel ontbreekt; maar de combinaties en modificaties, de intensiteiten en intensiteitsverhoudingen zijn
talloos. Hier meer dan ergens elders geldt de spreuk: individuum ineffabile.
GESLACHTELI J KE VER- Deze onmogelijkheid, het indiSCHILLEN : vidu voliedig te beschrijven,
DE BESCHIKBAARHEID verbiedt echter geenszins te
DER MOTIEVEN trachten, verschillen tusschen
individuen of groepen van individuen vast te stellen. Of zoodanige verschillen op het gebied
van het willen en handelen tusschen de geslachten te vinden
zijn, hebben wij nu te onderzoeken.
Letten wij nu het eerst op de verschillen, welke wij als
vOOr het eigenlijk wils-proces liggend
hebben aangeduid, dan hebben wij daarbij in elk geval het
voordeel, bij wat vroeger gezegd en gestaafd werd te kunnen
aanknoopen. Van de boven vastgestelde sterke emotionaliteit
en het daarmee samenhangend vernauwd bewustzijn der
vrouwen hebben wij gezien, dat die op het gebied van het
theoretisch denken vaak een eenzijdig in 't oog vatten van enkele
gronden met gevoelswaarde, dus een bedenkelijk gemis
aan bezonnenheid, met zich voeren: het is dus van tevoren
te vermoeden, dat op het gebied van het practisch handelen
uit dezelfde oorzaken gelijke gevolgen zullen voortkomen.
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Dat wil dus zeggen: de eigenlijke, op alzijdig
overleg en zorgvuldige keuze berustende,
alle motieven wegen latende wils-werkzaamheid, zal waarschijnlijk tegenover
zekere vormen van automatisme op den
a ch ter gr ond trede n. Ook over de verdere vraag,
welke deze vormen zijn, laten zich gegronde verwachtingen
uitspreken. Een groot aantal gewoonte-menschen zal men
niet onder de vrouwen verwachten: haar emotionaliteit zal
haar ieder oogenblik aan nieuwe motieven helpen, met welke
de oude en verbleekte, die alleen tengevolge van associatieve
verbindingen de opmerkzaamheid tot zich trekken, den strijd
niet kunnen opnemen. Daarentegen zal dezelfde emotionaliteit, al naar de motieven met gevoelswaarde haar door
anderen worden ingegeven of zich toevallig voordoen, haar
afwisselend tot onpersoonlijke navolgsters en
tot imp u 1 s i e v e n, onder omstandigheden echter ook
tot f a n a t i c i maken. Zoover dus theoretische gevolgtrekkingen reiken, mogen wij verwachten, hoofdzakelijk
deze drie typen in het vrouwelijk geslacht vertegenwoordigd
to vinden.
Deze verwachting wordt nu ook door de ervaring, vooral
door de uitkomsten der herediteits-enquete, op zeer bevredigende wijze bevestigd. Weliswaar biedt de laatste ten opzichte
van het fanatisme geen directe gegevens; maar wel leert zij,
dat van de mannen 52.9 % bedachtzaam en 44.4 % gewoontemenschen, van de vrouwen daarentegen slechts 42.5 % bedachtzaam en 38.o % gewoonte-menschen zijn; terwijl omgekeerd
de impulsieven bij het vrouwelijk geslacht met 42.7 %, bij
het mannelijke daarentegen slechts met 34.5 %, en de gemakkelijk leidbaren daar met 14.5, hier daarentegen met 12.7 %
vertegenwoordigd zijn. Van bijzonder belang is, dat deze
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verschillen, met uitzondering van het laatste, in de berichten
der vrouwelijke referenten nog veel duidelijker uitkomen:
hier bedragen de percentages voor bedachtzaamheid 60.3 en
41.8, voor handelen volgens gewoonte 55.9 en 31.6, voor
impulsiviteit 23.5 en 45.6 en voor gemakkelijke leidbaarheid
14.7 en 10.1. En eindelijk wordt, zooals uit tab. 17 blijkt,
ook de samenhang van deze verschijnselen met de emotionaliteit door de herediteits-enquete gedeeltelijk buiten twijfel
gesteld, gedeeltelijk althans waarschijnlijk gemaakt:
TABEL 17
•

MANNEN
emotioneel

Vr. 7. Bedachtzaam
Gewoontemensch
„ 7. Impulsief
„ 22. Gemakkelijk te leiden
en te beheerschen . .

„ 22.

VROUWEN

niet
emot.

emo- niet
tioneel emot.

56.0

60.7
44.5
23.4

16.5

12.5

39.7
46.6
49.8

66.4

32.2

47. 0

38.2

14.6

11.6

21.

Wij staan dus op vasten bodem, en kunnen trachten, van
hier uit in het weinig zekere land der ruwe ervaring onzen
weg te vinden. Wat deze volgens het eenparig oordeel van
alien, die over deze vragen geschreven hebben, leert, stemt
in alle hoofdpunten met het gezegde overeen. Het vrouwelijk
handelen komt veel vaker dan het mannelijke uit motieven
met emotioneel karakter voort, en 'heeft, ook afgezien van de
motieven, zelf een levendiger emotioneel karakter, doordat
de te overwinnen moeilijkheden als het ware tot vijandelijke
machten verpersoonlijkt worden en dienovereenkomstige
emotioneele reacties teweegbrengen. Vandaar dat de vrouwen
ook onbeduidende dingen (puzzles, het losmaken van een
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lastige knoop, het in orde brengen van een verward kluwen
garen, het opruimen van een kast) met veel grooteren ijver
doen, veel meer met hart en ziel erbij zijn dan de mannen;
van daar ook dat voor haar alles, wat zij aanpakken, daar het
immers voor het oogenblik het geheele bewustzijn vult en
niet met iets anders vergeleken kan worden, nagenoeg gelijke
waarde heeft en met gelijken ijver wordt uitgevoerd ; terwiji
voor de mannen de verschillende doeleinden veel meer op
verschillende niveaux liggen en aan elk slechts de daarbij
passende mate van belangstelling en inspanning gewijd
wordt. Daarmee hangt wel samen het vaak opgemerkte
feit, dat de vrouwen in het algemeen niet economisch
met den tijd weten om te gaan. In den winkel,
bijvoorbeeld bij het koopen van kleine geschenken voor den
kerstboom of het St. Nicolaasfeest, besteden de dames aan een
pijnlijk zorgvuldige keuze veel meer tijd, dan de zaak verdient;
als zij moeten uitgaan zijn zij regelmatig eenige minuten te
laat klaar met haar toilet, wat dan vaak de mannen verwonderd
doet vragen, waarom zij niet eens voor al besluiten eenige
minuten vroeger daarmee te beginnen. Deze vraag berust
echter op een onjuiste opvatting van het gegeven geval: de
zaak staat namelijk niet zoo, dat voor het toilet een bepaalde
tijd noodig is, die, indien vroeger begonnen, ook vroeger
geeindigd zou zijn; maar deze tijd is, omdat veel meer dan
bij de mannen uit verschillende dingen gekozen moet worden,
in hooge mate veranderlijk, en daar bij deze keuze verschillende aandoeningen meespreken, wordt de tijd vergeten.
Op gelijksoortige wijze is de oude ervaring te verklaren, dat
„als dames van elkaar gaan, zij nog lang blijven staan:"
een of ander punt uit het laatste gesprek trekt nog eens de
volle opmerkzaamheid tot zich en verdringt tijdelijk volkomen het voornemen heen te gaan. Al deze en dergelijke
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verschijnselen hangen blijkbaar met de impulsiviteit samen
en laten zich met deze uit de sterke emotionaliteit en den
beperkten bewustzijnsomvang voldoende verklaren.
Tot dezelfde groep van verschijnselen behoort het eveneens
zeer vaak aangewezen feit, dat de vrouwen zich bij het
handelenalleen door haar gevoel, niet door
gronden of beginselen laten leiden. „La
plupart des femmes", zegt La Bruyere, *) „n'ont giiere de
principes;" en aldus Mantegazza: **) „bij de vrouw is de
leidende macht der gedachte zwakker; zij wordt plotseling
en onherroepelijk tot een beslissing voor het eene of het
andere gedreven, want zij handelt meer uit innerlijken aandrang dan uit overleg." En deze uitspraken worden door de
herediteits-enquete althans in zooverre bevestigd, dat volgens
haar, naast de bedachtzaamheid, ook het „handelen volgens
vooraf vastgestelde beginselen" (vr. 7) bij de mannen aanmerkelijk vaker dan bij de vrouwen voorkomt. Bij dit
alles is nu in de eerste plaats op te merken, dat de tegenstelling tusschen hart en verstand, of tusschen gevoel en
beginselen of gronden, aan den gegeven staat van zaken
slechts gebrekkig beantwoordt. Zoover wij weten, worden
voorstellingen altijd eerst daardoor, dat zij gevoelswaarde
bezitten, tot werkzame motieven; ook wie volgens beginselen of uit overleg handelt, moet zich toch voor den inhoud
dier beginselen of voor het voorwerp van dat overleg op een of
andere wijze interesseeren, daarvoor iets voelen, om zijn
handelen erdoor te laten bepalen. Wat men echter
bedoelt, wanneer het vrouwelijk handelen als bij voorkeur

*) Mantegazza t. a. p. blz. 31. Vert.: De meeste vrouwen hebben geen beginselen.
**) Mantegazza, t. a. p. blz. 210.
Psychologie der vrouwen, 14
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door aandoeningen bepaald beschreven wordt, is tweeerlei:
vooreerst, dat motief-voorstellingen met
zeer sterke gevoelswaarde bij de vrouwen vaak de geheele opmerkzaamheid
tot zich trekken en de voorstellingen
met minder gevoelswaarde niet aan het
woord laten komen; en ten tweede, dat, waar
meerdere motief-voorstellingen tot een
of andere handeling samenwerken, deze
niet afzonderlijk tot bewustz ijn gebr a cht
en met elkaar vergeleken worden, maar
dikwijls in het onbewuste haar strijd
uitvechten en alleen het resultaat daarvan aan het licht laten komen. (vgl. blz. 17o)
Dat zijn echter juist dezelfde trekken, waarvan wij reeds
vroeger bij de bespreking van het verstand gevonden hebben,
dat zij op theoretisch gebied de vrouwelijke psyche kenmerken:
het overwicht der het eerst opkomende voorstelling met
gevoelswaarde, de intuitieve, niet discursieve denkwijze,
en de afkeer van de analyse en de abstractie. Het spreekt
wel vanzelf, dat deze trekken zich ook op practisch gebied
doen gelden, en dat zij hier zoowel het zorgvuldig overleggen
van het voor en tegen in het afzonderlijk geval, als vooral
het handelen volgens eens voor al vastgestelde grondstellingen
moeten tegenwerken. Inderdaad staat het laatste de meeste
vrouwen in het diepst van haar ziel tegen; zij denken over
beginselen ongeveer als de zeer emotioneele Hollandsche
dichter Douwes Dekker, die ergens beweert: „beginselen
zijn laaghartige voorwendsels tot plichtverzaking ;" in elk
geval zijn zij er trotsch op, dat zij geen beginselen van noode
hebben om to weten, hoe zij moeten handelen. Een mij bekende vrouw zei eens, half in ernst, half in scherts: ,swat

WILLEN EN HANDELEN

21 I

moet gij mannen toch dom zijn, dat ge zooveel moet studeeren;" en zoo zullen wellicht vele andere denken: wat moet
gij mannen toch harteloos zijn, dat ge zonder beginselen niet
weet, wat recht is! Wat echter voor vele vrouwen beginselen
niet alleen overbodig, maar ook hatelijk maakt, is het op
zich zelf juiste gevoel, dat deze het afzonderlijk geval, daar
zij slechts in aanmerking nemen wat dit met andere gevallen
gemeen heeft, niet tot zijn voile recht laten komen. Tenslotte
echter reiken de gronden voor dien afkeer van algemeene
regels bij de vrouwen nog wel iets dieper; namelijk tot aan
die sterke emotioneele behoeften, die voor haar overal de
ziellooze schablone gehaat, daarentegen de individueele
nuance, waaraan zich de rijkste aandoening hecht, tot het
alleen waardevolle maken. „De ware man," zegt Goltz, *)
schikt zich naar een wet, naar een worm en regel, terwille
van de wet en den regel; de vrouw echter, met haar aangeboren
naturalisme en zucht tot tegenspraak, is niet gelukkiger,
dan wanneer zij den norm en de wet kan uitsliepen en een
gegeven thema met variaties van eigen vinding kan afspelen."
Het is tenminste opvallend, hoe ook in het kleine vele
vrouwen zich tegen het exact opvolgen van algemeene
voorschriften verzetten: dus bijvoorbeeld een van anderen
overgenomen kookrecept nooit precies zoo uitvoeren, als
daarin is voorgeschreven, maar er altijd naar eigen idee iets
aan veranderen. Wij hebben hier met een der talrijke trekken
te doen, die de vrouwen met de kunstenaars gemeen hebben:
ook dezen pleegt het tegen te staan, doelmatige nieuwigheden
in de techniek hunner kunst eenvoudig over te nemen,
zonder er op een of andere wijze een „note p ersonnelle" aan
toe te voegen. 1k ken een beeldhouwer van naam, die zich

*) t. a. p. blz. 17-18.
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vele maanden lang te vergeefs inspande om zelfstandig een
technisch procede te vinden, waarvan hij wist, dat het in de
kunstnijverheid algemeen werd toegepast en overal in enkele
dagen geleerd kon worden.
Met de genoemde vrouwelijke karaktertrekken hangt
dan verder op licht begrijpelijke wijze de roep van o n b erekenbaarheid samen, die de vrouwen zich met goed
recht verworven hebben. Tusschen een man en een vrouw,
zegt Mantegazza,*) „is het altijd als met een olifant, die een
nachtegaal liefkoost of een kruidje-roer-mij-niet, dat met een
eik op reis gaat:" de man ziet zich, ook wanneer hij meent
een vrouw volkomen te kennen, steeds weer voor verrassingen
gesteld; bij kleine geschenken en opmerkzaamheden treft
hij niet licht het juiste en in 't algemeen kan hij haar wisselen
de stemmingen, meeningen en wenschen slechts met eenige
moeite volgen. Het moge zuidelijke rhetorica zijn, wanneer
Mantegazza van de vrouw beweert: „vandaag zal zij met een
bloem tevreden zijn en morgen een millioen van u verlangen;
vandaag zal zij een ring verkoopen, om u een versnapering
te verschaffen, en morgen uw ondergang eischen; schenk
een vrouw de wereld, en zij zal ontevreden zijn, daar gij
vergeten hebt, ze netjes ingepakt te brengen" — daarin is
toch dezewaarheid, dat bij de vrouwen veel vaker dan bij de mannen verschillende,
zelfs tegengestelde neigingen, als offervaardigheid en hooge persoonlijke eischen, spaarzaamheid en
volledige geringschatting van het geld, behoefte aan weelde
en verlangen naar een leven in de eenvoudigste omstandigheden, afwisselend in onvermoede intensiteit optreden en tijdelijk al het ander e

*) t a. p. blz. 360-361.
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uit het bewustzijn verdringen. Zulke verschijnselen, die op bescheiden schaal de hysterische wisseling
der persoonlijkheden nabootsen, berusten hier zoomin als
daar op een werkelijke karakterverandering, maar veeleer
daarop, dat de slerke emotionaliteit in verbinding met het
vernauwde bewustzijn afwisselend verschillende motiefvoorstellingen tot tijdelijk alleenheerschende maakt en dus
slechts de daarmee overeenstemmende neigingen tot uiting
laat komen. Inderdaad bestaan die tegengestelde neigingen
niet afwisselend na, maar voortdurend naast elkaai, zooals
hieruit blijkt, dat ook de tijdelijk tot volkomen buiten-w erking-stelling toe teruggedrongene, zoodra de omstandigheden
gunstig geworden zijn, zich weer met onverzwakte kracht
doen gelden; een kleinigheid is echter voldoende, om een
krampachtige concentratie der opmerkzaamheid op een
bepaalde motief-voorstelling te veroorzaken, de andere voor
langer of korter tijd geheel uit te schakelen, en aldus voor
dezen tijd een van het voorafgaande geheel afwijkend handelen
teweeg te brengen. Zoo kan bijvoorbeeld een anders in geldzaken tamelijk slordige vrouw door de ontdekking, dat de
uitgaven van het laatste jaar de inkomsten met een gering
bedrag overschreden hebben, plotseling tot overdreven spaarzaamheid, of omgekeerd een spaarzame door een toevallig
zich voordoende meelij-wekkende gebeurtenis tot onbezonnen
vrijgevigheid gebracht worden; en zoo zijn er gevallen,
zooals Paola Lombroso *) er eenige meedeelt, waarin vrouwen
of meisjes, om zich geheel aan de verpleging van een ziek
familielid te kunnen wijden, zich gedurende verscheiden
jaren ten volle aan de wereld en het maatschappelijk verkeer
onttrokken en zich daarbij volkomen bevredigd voelden;

*) Caratteri della fernminilita, Torino 1909, blz. 182-188.
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soms echter later, als haar hulp niet meer noodig was, haar
gewone leven weer opnamen en zich daarin dadelijk weer
thuis voelden. Wanneer, zooals de Italiaansche schrijfster
terecht opmerkt, mannen bijna nooit tot zulk een algeheele
overgave in staat zijn, ligt dit wellicht voor een deel aan hun
sterker egoisme, voor een ander deel echter ook aan de omstandigheid, dat zij ook bij benadering niet in dezelfde mate
als de vrouwen door een enkele of eenige weinige motiefvoorstellingen geheel in beslag genomen worden. Of tenminste
heeft dit uitsluitend of nagenoeg uitsluitend plaats bij mannen
met overwegende primaire functie (Byron, Douwes Dekker,
de Musset) en dientengevolge alleen voor korten tijd; terwijl
daarentegen mannen met overwegende secundaire functie
zich wel vaak gedurende vele jaren of zelfs hun leven lang
aan een taak wijden, misschien zelfs alle andere belangen
daaraan ten offer brengen, maar bijna nooit deze andere
belangen zoo geheel uit het oog verliezen, als bij de vrouwen
vaak het geval is. Wij worden er dus opnieuw toe gebracht
aan te nemen, dat de vrouwen voor veel intensiever aandoeningen vatbaar zijn dan de mannen; slechts daardoor
zijn de verbazingwekkende remmings-werkingen te verklaren, die deze aandoeningen in het groot en in het klein,
voor oogenblikken of voor jaren, vermogen uit te oefenen.
Wanneer echter de genoemde oorzaak in het leven der
• individueele vrouw vaak afwisselend geheel tegengestelde
neigingen tot tijdelijke overheersching brengt, geldt dit in
zekere mate ook voor het vrouwelijk geslacht als geheel.
Ook hier doen zich tegenstrijdigheden voor: in dien zin,
dat vaak van eigenschappen, welke als typisch vrouwelijk
beschouwd worden, ook de uiterste tegenstellingen bij de
vrouwen in grooter aantal en sterkere ontwikkeling dan bij
de mannen kunnen worden vastgesteld. Zoo staat het bijvoor-
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beeld met het c o n s e r v a t i s m e, dat de meeste auteurs
aan de vrouwen toeschrijven, en dat zij met haar gebrek aan
oorspronkelijkheid op wetenschappelijk gebied, met haar
geringere lichamelijke variabiliteit en zelfs met de functies
der eicel in verband gebracht hebben. Nu is zonder twijfel
waar, dat de vrouwen aan overgeleverde zeden en gewoonten
meer hechten dan de mannen en aan het geloof der vaderen
langer dan deze trouw blijven; niet minder waar is echter,
dat nieuwe meeningen op maatschappelijk of godsdienstig
gebied, vooral die, welke lijnrecht tegenover de oude staan,
steeds weer onder de vrouwen haar talrijkste en vurigste
aanhangers vinden. Ook wijst de herediteits-enquete uit,
dat de zucht naar nieuwigheden vaker bij de vrouwen dan
bij de mannen voorkomt (vr. 77) ; en verder, dat weliswaar
genen meer dan dezen aan oude herinneringen hechten,
maar tegelijk vaker door nieuwe indrukken en vrienden
in beslag genomen worden (vr. 2o), terwijl haar sterkere
zucht naar verandering en haar veelvuldige wisseling van
sympathieen reeds vroeger (blz. 66) besproken werden.
Bijzonder interessant zijn de uitkomsten ten opzichte van
vraag 57, die op de politieke richting betrekking heeft.
Gelijk to verwachten was, is het aantal der vrouwen, aan
wie eenige politieke richting kan worden toegeschreven,
veel geringer dan dat der mannen (342 tegenover 918) ;
onder deze vrouwen bevinden zich echter procentsgewijze
anderhalf maal zooveel radicalen (ook anarchisten en
socialisten) en conservatieven als onder de mannen, en
onder de mannen anderhalf maal zooveel gematigden als
onder de vrouwen.
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TABEL i8

Vr. 57. Radicaal
Gematigd
Conservatief
,, 77. Anarchist of Socialist

MANNEN

VROUWEN

21.7

30.7
41.8
2 7.5
13.7

61.2

17.1

8.9

Dus overal tegenstellingen, waarmede de bewering van een
algemeene conservatieve neiging bij de vrouwen zich bezwaarlijk laat rijmen, die echter in de voor haar kenmerkende
vormen van het wils-automatisme haar bevredigende verklaring vinden. Het oude en overgeleverde wordt door de
vrouwen niet gemakkelijk verlaten, daar zij de analyse
schuwen, die noodig zou zijn, om haar de voosheid ervan te
onthullen; komen zij echter door inlichting of toevallige
omstandigheden tot het betreffende inzicht, dan laat haar
impulsiviteit haar niet halverwege blijven staan, maar brengt
haar onmiddelijk tot het tegenovergestelde uiterste. Bovendien is te bedenken, dat beide uitersten een sterke gevoelswaarde bezitten, terwijl het tusschengelegen, noch door
dierbaar geworden associaties noch door de bekoring van
nieuwe idealen gesteund standpunt aan de emotioneele
behoeften der vrouw weinig bevrediging geeft. Mij dunkt dat
deze omstandigheden voldoende zijn, om de voorliefde der
vrouwen voor uiterste standpunten, niet alleen ten aanzien
van politieke, maar ook van andere vragen van het publiek
en privaat leven, begrijpelijk te maken.
Eindelijk is waarschijnlijk ook datgene,
wat men de wilszwakte der vrouwen
pleegt te noemen, voorzoover er waarheid in steekt, op de zelf de gr'ondeigenschappen terug te brengen.Voorzoovererwaar-
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heid in steekt: want tegenover de veelvuldigheid van praestaties, als boven (blz. 213) genoemd werden, kan toch bij de
vrouwen van wilszwakte in het algemeen bezwaarlijk sprake
zijn. Verder verklaren artsen en chirurgen naar het schijnt
eenstemmig, dat de vrouwen bij operaties veel standvastiger
pijnen verdragen dan de mannen,*) en daarmee stemmen
de uitkomsten der herediteits-enquete, die op moed en geduld
in het ziekbed betrekking hebben (v r. 89) , volkomen overeen;
deze uitkomsten zijn te leerzamer, omdat zij lijnrecht in
tegenstelling zijn met datgene, wat men op grond van de
voor emotioneelen en niet-emotioneelen verkregen cijfers
zou hebben verwacht :

Vr. 89. Moedig
Angstig

Geduldig
Ongeduldig

TABEL 19.
MANNEN
VROUWEN
emo- niet emo- niet
tioneel emot. tioneel emot.
25.9
36.5 38.3 50.1
36.9 19.6 30.2 15.0
33.5 43.9 43.4 56.4
32.0 20.0 22.4 11.2

Met het oog op dergelijke ervaringen heeft men vaak gemeend, de rollen tusschen de beide geslachten aldus te moeten
verdeelen, dat de mannen in hoofdzaak in het doen, de vrouwen
daarentegen in het verdragen en dulden een sterken wil aan den
dag zouden leggen. Evenwel schijnt met deze tegenstelling het
gegeven verschil niet geheel juist beschreven te zijn : immers
is eenerzijds de jarenlang voortgezette zorgvuldige verpleging
van een zieke niets minder dan een passief over-zich-heenlaten-gaan en laat anderzijds het vrouwelijk geduld in het
verdragen van kleine tegenspoeden vaak veel te wenschen

*) Lombroso, t. a. p. blz. 59 61.
-
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over. Het verschil moet dus elders gezocht warden; misschien
komen wij er het dichtst bij, wanneer wij zeggen, dat d e
vrouwen zich wilszwak toonen in datgene, wat buiten de sf eer der groote
pli ch ten en b elan g en lig t. De gemoedsrust, die
een vrouw op het ziekbed, bij een schipbreuk of gedurende
een epidemie aan den dag legt, zal zij wellicht in een schommelende roeiboot, in een rijtuig achter eenigszins vurige
paarden, of zelfs tegenover een muis of een spin niet kunnen
handhaven; het oneindige geduld, dat zij als moeder bij de
opvoeding van haar kinderen, als gade bij de verpleging van
een invaliden, prikkelbaren, hypochondrischen man toont,
zal haar dadelijk verlaten, wanneer zij als verkoopster in den
winkel aan een moeilijk kiezende klant telkens weer iets
nieuws moet laten zien, of als postbeambte steeds weer
dezelfde domme vragen te beantwoorden heeft. *) En tegenover de beslistheid, waarmee zij in belangrijke vragen pleegt
partij te kiezen en trots eigen gevaar voor haar standpunt
op te komen, staat in het kleine die „esprit de complication,"
die bijvoorbeeld in den omgang met de dienstboden zooveel
naar mannelijken maatstaf onnoodig over- en weer praten
veroorzaakt, en die het, volgens een bekende uitspraak van
Jean Paul, een vrouw onmogelijk maakt „finis" te zeggen
zonder commentaar, of „peen" zonder ornslag. Vragen
wij nu weer, hoe deze dingen samen gaan, dan komen we
op alle hoofdpunten tot hetzelfde antwoord als vroeger.
Waar groote motieven gegeven zijn,
nemen zij het bewustzijn zoo geheel in
beslag, dat de kleine teruggedrongen
worden; waar gene ontbreken, kunnen

*) Marion, t. a. p., blz. 235-238.
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deze momenteel een gevoelswaarde
krijgen, die zich in onbezonnen of onverstandig handelen ontlaadt. Wij hebben hier
dus weer met de vroeger (blz. 199) vermelde verwantschap
tusschen fanatisme en impulsiviteit te doen, die ook in het
leven der groote historische „passionnes" (Napoleon, Carlyle,
Michael Angelo, duc de St. Simon) duidelijk aan het licht
treedt, hier als daar afwisselend den schijn van een eenzijdig
sterke en van een algemeen zwakke secundaire functie
doet ontstaan, maar inderdaad alleen op de sterke emotionaliteit, waardoor afwisselend secundaire functies in het leven
geroepen en geremd worden, berust.
Ten slotte kan in dit verband nog een laatste trek genoemd
worden: namelijk datgene, wat Sirnmel *) „de eenheid
en h e e 1 h e i d in het wezen der vrouwen" noemt en als
volgt nader omschrijft: „Krachtens het nauwer bij elkaar
behooren harer ziels-inhouden valt het de vrouwen gemakkelijk, wanneer eenmaal een bepaalde toestand met bepaalde
eischen gegeven is, zich daaraan te adapteeren en het geheel
van haar zijn en doen tot een nieuwe eenheid, die het nieuwe
karakter draagt, te schikken **) evenals zij zich beter voegen
in achteruitgegane omstandigheden, wennen zij ook vlugger
aan verhoogingen van haar positie in het leven dan de mannen,
die veel langer de sporen der vroegere toestanden in hun
voor grootere deeling vatbare natuur bewaren, en zoo vaker
een tragisch of comisch contrast van die sporen met de
nieuwe bmstandigheden vertoonen . . . . Daardoor gelukt het
*) Zur Psychologie der Frauen. Zeitschr. f. Volkerps. u. Sprachwiss.
deel XX 189o, blz. 27-28.
**) Het zou op denzelfden grond kunnen berusten, indien (zooals Havelock
Ellis, t. a. p. blz. 306 op gezag van Widal meedeelt) vrouwen in den vreemde
minder dan mannen van heimwee te lijden hebben.
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de vrouwen ook eer, met halfslachtige, onzekere verhoudingen
genoegen te nemen, waarschijnlijk in dieperen samenhang
met de eigenschap van haar theoretisch denken, zich gaarne
zonder scherpe, duidelijk onderscheiden begrippen te behelpen.
Zulk een halfslachtige, slechts in overgang bestaande toestand, als de verlovingstijd is, dien de man zooals men weet
zelfs in het gunstigste geval onbevredigend en onbehaaglijk
vindt en zooveel mogelijk tracht te bekorten, is voor het
meisje in den regel vervuld van een geluk, dat niets tewenschen
over laat; zij kan zich met het geheel van haar ziels-inhouden
aan de halfheid ervan aanpassen." Daarom kan ook bij den
man, krachtens de sterkere individualiseering der deelen van
zijn wezen, de zinnelijkheid in betrekkelijke afzondering van
de overige en hoofdzakelijke ziels-inhouden bestaan en
bevrediging zoeken, terwijl de meer ongescheiden eenheid
der vrouwelijke ziel dit minder gedoogt. Derhalve neemt
men terecht aan, dat een vrouw zich slechts geheel of in
't geheel niet kan geven, dat zij ook in het diepst van haar
ziel ontrouw geworden is aan den man, dien zij sexueel
ontrouw wordt, en dat de echtbreuk daarom bij haar als 't
ware een meer totale en meer schuldige is dan bij den man,
wien vaker „twee zielen in de borst" wonen, en die daarom
onder omstandigheden gemakkelijker innerlijk, in zijn ziel,
trouw kan blijven aan zijn vrouw, ook wanneer hij haar uiterlijk ontrouw geworden is.*) Ook een tweede, door Simmel **)
*) t. a. p. blz. 31. Vgl. Goltz t. a. p. blz. II-12: „Wanneer een vrouw bemint, bemint zij met volkomen overgave uit alle krachten des gemoeds;
terwijl de man in staat is, met een Phryne zinnelijken en met een Heloise
platonischen omgang te hebben. De vrouw geeft zich slechts aan dien man
lichamelijk, voor wien zij ware liefde koestert, zij maakt den geeft niet van
de ziel, de ziel niet van de zinnelijkheid los."
**) t. a. p. blz. 22-23.

WILLEN EN HANDELEN

221

eenigszins afwijkend verklaard verschijnsel behoort hierbij:
„Een meisje mag vandaag nog weifelen, of zij een man, die
haar hand gevraagd heeft, verhooren zal of niet; een
of andere betrekkelijk onbeduidende beweegreden mag den
doorslag geven, het toch te doen; en nu is zij — althans in
zeer veel gevallen — innerlijk ook dadelijk zonder voorbehoud
aan hem verbonden, hem vaak blind gehoorzaam, en zou
alle mogelijke moeilijkheden om zijnentwil verdragen ; geen
versterking van werkelijke verhoudingen voert op motiveerbare wijze geleidelijk tot dit resultaat; maar sprongsgewijze,
alleen door de macht der gedachte, dat hij nu eenmaal haar
man is en daarmee deze onbeperkte overgave er zijn moet
en er is, wordt het bereikt." En eindelijk is ook in het zedelijk
oordeelen en handelen der vrouwen dezelfde eenheid en
ongebrokenheid op te merken, en wel evenzeer in het goede
als in het kwade. Eenerzijds is het de meeste vrouwen meer
ernst met haar plichten dan de meeste mannen; zij zijn
beslister vijanden van compromissen en transacties; de beide
vragen, of iets plicht is, en of zij nu ook naar dezen plicht
zullen handelen, vallen voor haar meer dan voor de mannen
tot eene samen. Dienovereenkomstig zijn zij dan ook in den
omgang met dienstboden, leveranciers en dergelijke veel
minder opportunistisch, reageeren scherper op kleine oneerlijkheden, staan beslister op haar recht; terwijl mannen eer
geneigd zijn, de menschen te nemen, zooals zij zijn, en desnoods iets meer te betalen, om van 't geharrewar of te zijn.
Anderzijds constateeren de criminalisten, dat de vrouwen,
wanneer zij eens een misdaad gepleegd hebben, vaak verder
de meest verschillende delicten zonder doel op elkaar stapelen, *) en leert de statistiek, dat wel de criminaliteit der

*) H.

Gross, Kriminalpsychologie, Graz 1898, biz. 449.
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vrouwen zeer veel geringer is dan die der mannen, dat echter
recidieven onder genen betrekkelijk vaker dan onder dezen
voorkomen. *) En evenzoo op ander gebied: „een vrouw",
zegt Goltz, **) „die zich eens in de hoofdzaak vergeten heeft,
is als een kous, die aan de punt losgegaan is: er houdt geen
steek meer". Dus overal dezelfde stand van zaken: in het
vrouwelijk handelen meer innerlijke
samenhang en eenh,eid, in het mannelijke
meer verbrokkeling, talrijkere en dieper
insnijdende sejuncties tusschen geest
en zinnelijkheid, plichten en belangen,
denken en doen, als 't ware een uiteenvallen der geheele persoonlijkheid. —
Hoe is deze stand van zaken nu to verklaren? Simmelt) voert
hem terug tot de „grootere ongedifferentieerdheid" der
vrouwen, dus tot „het feit, dat Naar aanleg, neigingen,
handelingen nauwer om een eenheidspunt geordend en uit
hun oorspronkelijken embryonalen samenhang nog niet tot
zelfstandig bestaan gespecialiseerd zijn;" en zonder twijfel
is dat in zekeren zin juist. In w elk en zin het juist is,
moet echter nog nader onderzocht worden: wij hebben immers
boven gezien, dat ook omgekeerd in zekeren zin de vrouwelijke
*) Mantegazza, t. a. p. blz. 366; Aschaffenburg, Das Verbrechen and
seine Bekgmpfung, Heidelberg 1903, blz. 169. Volgens een Nederlandsche
statistiek over de jaren 1896-1905 werden in dezen tijd ongeveer tienmaal
meer mannen dan vrouwen veroordeeld; echter bevonden zich onder de eersten
minder dan tweemaal zooveel recidivisten als onder de laatsten. Door een
plaats gehad hebbende veroordeeling stijgt dus de waarschijnlijkheid eener
nieuwe veroordeeling bij de vrouwen in een vijfmaal sterkere verhouding
(an bij de mannen. Vgl. De Roos, Inleiding tot de beoefening der crimineele
aetiologie, Haarlem 1908, blz. 76, 251 vlg.
**) Goltz, t. a. p. blz. 12.
t) t. a. p. blz. 8.
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psyche rijker aan sejuncties is dan de mannelijke, in zooverre
bij haar de wisseling der emotioneele motieven op verschillende tijden geheel verschillende, zelfs tegengestelde neigingen
met uitsluiting van alle andere tot uiting kan brengen, terwijl
daarentegen bij mannen veel vaker in elke handeling de geheele
persoonlijkheid zich uit. Waar ligt dus het verschil? —
Misschien kan daarop het volgende geantwoord worden:
het vrouwelijk handelen vertoont eenheid,
voorzoover wij letten op de motieven, die
aan een enkele of meerdere tijdelijk bijeenbehoorende handelingen to gronde
liggen; daarentegen schijnt het vaak
vol tegenstrijdigheden, wanneer wij handelingen uit verschillende tijden met
elkaar vergelijken. Bij den man zullen
wij daarentegen met veel grootere zekerheid uit het vroegere tot het latere handelen kunnen besluiten; elke afzonderlijke handeling echter zal de resultante
van verschillende, wellicht tegengestelde
n e i g i n g e n z ij n. De vrouw, die tot een hoogeren
of lageren maatschappelijken kring is overgegaan, zich
verloofd heeft of gehuwd is, tot het inzicht van een plicht
gekomen of tot misdadigster gezonken is, breekt vollediger
dan de man met haar verleden: juist daardoor wordt haar
nieuw leven echter meer tot een gesloten eenheid. Zoo ontpopt
zich de schijnbare tegenstrijdigheid als een noodzakelijke
samenhang, die ten slotte weer in de verschillen der emotionaliteit en van den bewustzijns-omvang zijn verklaring
vindt. De groote gevoelswaarde, die de nieuw toestroomende
motieven bij de vrouw verkrijgen, verdringt al het andere
met uitzondering van het naastverwante uit het bewustzijn
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en veroorzaakt daardoor zoowel de breuk met het verleden
als de eenheid van den tegenwoordigen wils-toestand de
geringere emotionaliteit van den man daarentegen laat
bij elke beslissing telkens weer motieven uit verschillende
gedachtenkringen gelden, en brengt daardoor in de afzonderlijke handeling vaak een zekere halfheid, in de geheele
levensordening daarentegen een gesloten samenhang. Juist
op dit onderscheid berust, zooals Goltz *) terecht opmerkt, de
v r o u w e 1 ij k e g r a ti e; in tegenstelling met de stijfheid
en hoekigheid, waardoor in het spreken en handelen van den
man de daaraan ten gronde liggende conflicten zich zoo vaak
verraden. Het is ten slotte leerzaam, zich ervan to overtuigen,
hoe dezelfde factoren, die hier in het groot werken, ook in het
klein de vrouwelijke psyche in het gebied van het gelijktijdige,
de mannelijke in het gebied van het opeenvolgende haar
behoefte aan harmonie en orde doen bevredigen. De ruimtelijke orde, waaraan volgens een boven **) aangehaalde
uitspraak van Lotze de vrouwen de meeste waarde hechten,
is immers een ordening van het gelijktijdige, dat zich in het
tegenwoordig oogenblik aan het oog opdringt; de tijdelijke
stiptheid, die de mannen het hoogst schatten, heeft ten doel een
ordening van het opeenvolgende en vereischt een gelijkmatig in
't oog vatten van gegeven en van alleen voorgestelde elementen.
In laatsten aanleg hangt alles met alles tezamen: zelfs de bekoorlijke inrichting van een damesboudoir met de zelfopoffering
der liefdezuster en de veelvuldige recidieven der misdadigster.
Nadat wij ons zoo lang hebben bezig gehouden met verschillen in het handelen der beide geslachten, welker hoofdgronden v o or het wilsproces liggen, moeten wij ons nu

*) t. a. p. blz. 12.
**) Zie boven blz. 1 49.
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wenden tot die andere verschillen, welke in het wilsproces
zelf hun zetel hebben. Zooals vroeger (blz. 196) werd opgemerkt, kunnen deze verschillen of de ontvankelijkheid voor
motieven in 't algemeen, Of de verschillende ontvankelijkheid
voor motieven van verschillenden aard betreffen; wij zullen
met de eerste beginnen.
ACTIVITEIT
Zijn dus de vrouwen a c t i ever
VASTBERADENHEID of minder a c t i e f dan de
VOLHARDING
mannen; komen zij er ceteris
paribus gemakkelijker of moeilijker
toe, een of anderen grooteren of kleineren, lichamelijken of
geesteli:jken arbeid op zich te nemen, iets te d o e n? Het
materiaal, waarover wij ter beantwoording van deze vraag
beschikken, is nog wat schaarscher dan op andere gebieden,
daar mannen en vrouwen bijna altijd verschillende dingen
te doen hebben en ook door verschillende, wat sterkte betreft
niet gemakkelijk vergelijkbare motieven tot hun doen
gedreven worden. Toch ontmoet men zeer vaak de besliste
bewering, dat de activiteit der vrouwen bij die der mannen
achterstaat; ten bewijze van deze bewering wordt echter
bijna uitsluitend er op gewezen, dat op sexueel gebied overal
den man de actieve, de vrouw daarentegen de passieve rol
toekomt. Nu is dit feit op zichzelf ongetwijfeld van groot
belang; maar het betreft toch slechts de maat der reactie
op een groep van motief-voorstellingen en kan dus evengoed
op een verschil in de waardeering van deze bijzondere motiefvoorstellingen als op een verschil in de werkzaamheid van
motief-voorstellingen in 't algemeen, dus in de activiteit,
berusten. De bewijskracht ervan wordt schijnbaar versterkt
door de bekende theorie van Fouillee, *) die uit de tegenstel*) Temperament et caractere, Paris 1895, blz. 189-201.
Psychologie der Vrouwen. 15
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ling tusschen de groote beweeglijkheid der spermacel en de
trage rust der eicel zonder meer op een analoge tegenstelling
tusschen mannen en vrouwen besluit en daaruit nagenoeg
de geheele psychologie der geslachten tracht of te leiden:
toch kan deze bewijsvoering slechts zoo lang eenigermate
aannemelijk schijnen, als men vergeet, dat zoowel mannen
als vrouwen zich uit het samenkomen van spermacel en
eicel ontwikkelen. Zijn nu echter geen directe onderling
vergelijkbare ervaringen betreffende de activiteit bij de
beide geslachten te vinden of te voorschijn te roepen? Men
zou vooreerst geneigd kunnen zijn, de exp erimente e I e
on der z o e k i n g e n van miss Thompson en anderen,
die tamelijk overeenstemmend kortere reactie-tijden met
geringere gemiddelde afwijking, en grootere snelheid en
nauwkeurigheid der bewegingen bij mannen dan bij vrouwen
hebben aangetoond, *) tot dit Joel te gebruiken; echter
dient men hier als bij de vroeger (blz. 96) besproken drempel-bepalingen het erkende **) feit in 't oog houden, dat de
mannen meer belangstelling toonen voor dergelijke onderzoekingen dan de vrouwen, zoodat de gevonden verschillen
wellicht eenvoudig op de verschillende spanning der opmerkzaamheid berusten. In de tweede plaats ware te wijzen op
het verschil tusschen de k i n der s p el en bij de beide
geslachten; echter blijken uit deze meer verschillen in den
aard dan in de mate der werkzaamheid waaraan de voorkeur
gegeven wordt. Zooals Marion t) terecht opmerkt hebben
in de spelen der jongens sterke en heftige, in die der meisjes
meer matige, vooral ook nabootsingsbewegingen het overwicht ;
genen loopen, springen en ravotten, dezen leeren gemak-

*) Thompson, t. a. p., blz. 8-29,
**) Thompson t. a. p, biz, 12.
t) t. a. p. blz. 75-76.
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kelijker de fijne coordinaties aan, die bijv. voor het spreken,
handwerken en dergel. noodig zijn; wie van beiden door
zwakkere motieven in beweging komen, is niet gemakkelijk
te zeggen. Daarentegen mogen wij hopen, tot meer besliste
en zekere resultaten te komen, wanneer wij onze opmerkzaamheid richten op die gevallen, waarin mannen en vrouwen
(bijv. in de school, aan de universiteit, in werkplaatsen en
kantoren) voor een zelfde verplicht werk gesteld zijn: het
resultaat van dit werk zal weliswaar, behalve van de ontvankelijkheid voor motieven in 't algemeen, ook van de
bijzondere ontvankelijkheid voor bepaalde motieven (belangstelling, plichtgevoel) afhangen, maar toch in verband
met andere gegevens ook op de eerste eenig licht kunnen
werpen. Wat nu de jeugd betreft, leert de school-enquete,
dat van de jongens 52.2% en van de meisjes 65.4 % als regelmatig ijverig, daarentegen van genen 29.2 resp. 13.2 % en
van dezen 24.8 resp. 6.9 % als bij buien ijverig resp. lui beschreven worden (vr. 2) ; wat te meer opvalt, daar in 't algemeen de jongens met het oog op hun toekomst veel meer
belang er bij hebben en sterker er toe aangezet worden,
ijverig te arbeiden dan de meisjes. Wat de universiteit aangaat,
hebben wij reeds vroeger gezien, dat vrijwel algemeen de
vlijt der vrouwelijke studenten boven die der mannelijke
gesteld werd, en dat ook de eersten, ondanks haar geringere
belangstelling voor de studie, beter examens afleggen dan
de laatsten. En ten aanzien van de praestaties van vrouwelijke beambten en handwerksters blijkt uit de door Havelock
Ellis *) verzamelde gegevens, dat bij dezen wel veel andere
dingen, maar geenszins de vlijt, waarmee gewerkt wordt,
te wenschen over laat. Aan dit alles mag, naar mij voorkomt,

*) t. a. p. blz. 18o-185.
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althans een gunstig vooroordeel over de gemiddelde activiteit
der vrouwen ontleend worden.
Dit gunstig vooroordeel wordt nu door de uitkomsten
der herediteits-enquete op zeer verblijdende wijze bevestigd.
Deze leert niet alleen, dat de vrouwen aanmerkelijk vaker
beweeglijk en druk, aanmerkelijk minder dikwijls kalm en
rustig zijn dan de mannen (vr. I), maar ook, dat haar ijver
bij het dagelijksch werk (vr. 2), haar neiging, zich ook in
vrije uren op een of andere wijze bezig te houden (vr. 3) ,
alsmede haar neiging, niet uit te stellen, maar alles flink aan
te pakken en of te doen (vr. 5) , die der mannen ver overtreft.
Men zou nu zeker geneigd kunnen zijn te vragen, of niet, op de
vroeger uitvoerig uiteengezette wijze (blz. 202), de emotionaliteit der vrouwen bij onze berichtgevers den indruk van activiteit
gevestigd kan hebben; maar dit is om verschillende redenen
onwaarschijnlijk. Vooreerst hebben de betreffende vragen in
hoofdzaak betrekking op weinig aantrekkelijke, bijna nooit
door sterke aandoeningen gedragen soorten van arbeid en
ten tweede blijkt dienovereenkomstig, dat de antwoorden voor
de emotioneelen slechts zeer weinig, en geenszins zonder uitzondering gunstiger uitvallen dan voor de niet-emotioneelen :
TABEL

20.

MANNEN

Vr.

Steeds ijverig
Bij buien ijverig . . .
Lui
„ 3. Meestal bezig
Er zijn gemak van
nemen
„ 5. Uitstellen
Flink aanpakken en
afmaken
2.

VROUWEN
emotioneel

niet
emot.

72.2

77.9

78 .2

8.7
55.5

3.0
71.9

68.2

36.0

37.4

21.3

25.8

33.5

34.3

24.9

2 4.9

54.4

54. 1

6o.6

62.9

emoniet
tioneel emot.

73.9
19.1
6.1

56.8

16.7

17.3

11.8

7.8
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Wil men daarentegen zien, hoe de zaken staan, wanneer de
alledaagsche motieven, die door jarenlange gewoonte hun
bekoring grootendeels verloren hebben, met nieuwe en door
aandoeningen gesteunde motieven in botsing komen, dan
lette men op de u itkomsten van vraag 4 :
TABEL

21.

MANNEN

Vr. 4. Verplicht werk voor
onverplicht werk verwaarloozen

emo tioneel

niet
emot.

i8.8

13.0

VROUWEN
emotioneel

10.4

niet
emot.

7. 2

Dus weer: of meer plichtmatigheid of meer plezier ook in
het dagelijksch, weinig aantrekkelijk werk; in elk geval
echter geen spoor van een bewijs voor die traagheid, welke
volgens Fouillee de vrouwen van de kiem of als haar diepstgewortelde eigenschap zou zijn voorgeschreven.
Tot geheel analoge uitkomsten leidt het onderzoek ten
aanzien van de tegenstelling tusschen v as t b e r a d e nheid en besluiteloosheid. Volgens Marion *)
komen de vrouwen niet gemakkelijk tot een beslissing:
niet het ontbreken, maar veeleer de overmaat der motieven,
welker afwisseling de keuze bemoeilijkt, zou haar daarbij
hinderen; daarentegen laten zij zich in andere gevallen door
een overmachtig motief tot al te snel handelen drijven. Inderdaad
is volgens al het voorafgaande beide te verwachten en vaak
in de ervaring gegeven: het eerste bijvoorbeeld bij het kiezen
tusschen verschillende voorwerpen in een winkel, het tweede
vooral in het gesprek, waar de vrouwen beslister partij kiezen,
*) t. a.

p. blz. 228-229.
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sneller antwoorden, vaker anderen in de rede vallen, lichter
een geheim verraden dan de mannen. *) Al deze verschijnselen worden blijkbaar veroorzaakt door de vrouwelijke
emotionaliteit; vragen wij echter, of deze emotionaliteit
op zich zelf vaker een afwijking in de eene of andere richting
teweeg zal brengen, dan vinden wij in de percentages van
tab. 22 daarop een tamelijk ondubbeizinnig antwoord.

TABEL

22.

MANNEN
emotioneel

Vr. 8. Resoluut
Besluiteloos

51 .0

32.5

niet
emot.

53.4

27.8

VROUWEN
emotioneel

niet
emot.

51.6

6o.i

31.7

26.5

Terwijl dus de emotionaliteit over 't geheel de vastberadenheid
beslist tegenwerkt en de besluiteloosheid begunstigt, blijken
toch de vrouwen niet minder resoluut, veeleer een weinig
vastberadener en minder besluiteloos dan de mannen. De
invloed van haar sterkere emotionaliteit moet dus op een
of andere wijze gecompenseerd en meer dan gecompenseerd
zijn, en het ligt in verband met het voorafgaande weer het
meest voor de hand, den compenseerenden factor in een evenredig sterkere activiteit to zoeken.
Tenslotte gelden gelijksoortige opmerkingen ook voor de
v o 1 h a r din g der vrouwen. Dat de emotionaliteit, door
het overwicht, dat zij aan nieuw optredende motief-voorstellingen geeft (blz. 64), de volharding in gevaar kan brengen,
is met recht door Marion e. a. beweerd; in welke mate dit het
geval is, toonen de uitkomsten der herediteits-enquete ten
opzichte van vraag 6:
*) Mantegazza, t. a. p., blz. 195 196.
-
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TABEL 23.

Vr. 6. Spoedig uit het veld
geslagen
Doorzettend
Koppig

MANNEN

VROUWEN

emoniet
tioneel emot.

emoniet
tioneel emot.

35.5
4 1 .3
18.4

1 5.3

54.7
19.6

35.1
39.7
14.0

16.2
56.7
20.2

Dus nogmaals een sterk uitgesproken, theoretisch en empirisch even zeker gegronde invloed der emotionaliteit, en toch
nauwelijks een merkbaar onderscheid tusschen het emotioneele en niet emotioneele geslacht. Stellen wij dit resultaat
naast het vorige, dan mogen wij afsluitend wel constateeren,
dat de totaliteit der beschikbare exacte
gegevens, inplaats van op een geringere,
zeer beslist op een grootere activiteit
bij het vrouwelijk geslacht wijst.
Welke zijn nu de doeleinden, waarop deze activiteit zich bij
voorkeur richt? Ter beantwoording van deze vraag zullen
wij achtereenvolgens de verschillende groepen van„neigingen"
nagaan, die wij vroeger (blz. 204) naar Paulhan onderscheiden
hebben, en die niet anders zijn dan uitdrukkingen voor de
mate, waarin door verschillende personen motieven van
verschillenden aard gewaardeerd worden.
VITALE
Wat dan vooreerst de vitale nei gingen
NEIGINGEN aangaat, zijn de meesten het er over eens,
dat deze (althans voor zoover zij op lichamelijke behoeften betrekking hebben) bij de vrouwen veel
minder dan bij de mannen op den voorgrond treden, of ten-
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minste veel gemakkelijker door andere neigingen teruggedrongen en buiten werking gesteld worden. De vrouwen
zijn op alle gebieden verreweg matiger dan de mannen, ver
dragen beter het gemis aan zinnelijke bevredigingen van
elken aard en zijn eerder geneigd, het afstand doen daarvan,
wanneer andere belangen het eischen, als iets vanzelfsprekends te beschouwen ; terwijl bij de mannen dit afstand doen
niet zelden een zekere ontstemming of althans een merkbare
storing van het psychisch evenwicht veroorzaakt, en daardoor
voortdurend door het gevoel, een heldhaftig offer te brengen,
wordt begeleid. Deze ervaringen vinden ook in eenige uitkomsten der herediteits-enquete (vr. 44-46) een ondubbelzinnige uitdrukking. Van deze uitkomsten zijn vooral die,
welke op vraag 44 betrekking hebben, van belang: vooreerst
omdat hier niet, zooals ten aanzien der beide andere vragen,
de heerschende zeden aan de vrouwen meer dan aan de
mannen matigheid voorschrijven, en ten tweede, omdat de
matigheid op gastronomisch gebied alles eer is dan een
privilege der emotioneelen:
TABEL 24.
MANNEN

emotioneel
Vr. 44. Gesteld op lekker
eten en drinken . .
Niet

niet
emot.

52. 1

46.2

31.5

35.5

VROUWEN

emotioneel
33.9

41 .2

niet
emot.

2 4.9

55.7

Op grond van haar emotionaliteit zou dus een sterke neiging
der vrouwen voor tafelgenietingen te verwachten zijn; en
dat deze neiging inderdaad niet ontbreekt, maar alleen door
andere sterkere neigingen telkens weer onderdrukt wordt,
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blijkt in die gevallen, waarin zij vrij spel heeft : dus bijvoorbeeld uit de bij vrouwen vaak momenteel optredende trek
aan een of andere lekkernij, uit haar snoeplust enz. Het
zou dus geheel en al verkeerd zijn, in den zin der Italiaansche anthropologen (blz. 75) een ondernormale gevoeligheid der vrouwen voor tafelgenot aan te nemen ; de
bedoelde gevoeligheid is normaal of misschi en meer dan
normaal, maar de gevoeligheid voor emotioneele voorstellingen
uit andere gebieden is nog aanmerkelijk grooter, en dus beteekenen de genietingen van het verhemelte voor de vrouwen
relati e f veel minder dan voor de mannen. Het staat hiermee
wel juist als met de gevoeligheid voor lichte lichamelijke pijnen:
zulke pijnen worden, wanneer zij onverwacht komen, door de
vrouwen sterker gevoeld en roepen bij haar levendiger uitingsverschijnselen te voorschijn dan bij het andere geslacht;
toch verdragen de vrouwen, zooals wij gezien hebben, op den
duur haar pijnen beter, en komt de nerveuze hypochondrie,
die bestaat in een overmatige neiging tot het letten op lichte
lichamelijke pijnen, bij haar veel zeldzamer dan bij de mannen
voor.*) Overal zijn, voor zoover onze gegevens reiken,
niet de van het lichaam afkomstige
gewaarwordingen zwakker, maar de op
andere doeleinden gerichte neigingen
sterker ; waardoor dan, indien motieven aanwezig zijn
om deze laatste neigingen in werking te stellen, die gewaarwordingen en de daaraan beantwoordende voorstellingen
noch haar bewustzijns-graad noch haar psychische werkzaamheid kunnen handhaven.
Of datgene, wat aangaande de op lichamelijke functies
gerichte neigingen gezegd werd, ook voor de op geestelijke
functies gerichte geldt, schijnt aan twijfel onderhevig.
*) Mantegazza, t. a. p., blz. 1Q6.
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Wel zijn volgens de herediteits-enqu8te sommige van deze
(de neiging tct verzamelen, tot intellectueele spelen, tot hazardspelen) bij devrouwen
aanmerkelijk zwakker dan bij de mannen vertegenwoordigd;
maar een andere, de neiging tot g e z e 1 1 i g h e i d, schijnt
haar (volgens vraag 35) in belangrijk sterkere mate dan
de mannen toe te komen en wordt haar ook in de beschikbare literatuur nagenoeg algemeen toegeschreven.
Ook leert reeds de dagelijksche ervaring, dat het vele vrouwen
zwaar valt, langen tijd alleen te zijn, of ook datgene,
wat haar gemoed bezig houdt, voor zichzelf te houden;
dat in haar bijeenkomsten gewoonlijk meer gesproken wordt
dan in die der mannen, en dat zij in 't bijzonder veel meer dan
dezen behoefte hebben aan gelijk gestemde zielen, met
wie zij in het groote als in het kleine haar gedachten
en gevoelens kunnen uitwisselen. Het peil van dit onderhoud
hangt natuurlijk, evenals bij het andere geslacht, van dat
der verstandelijke en zedelijke ontwikkeling der betrokken
personen al; het kan zich tot de hoogste levensvragen verheffen, of ook zinken tot die klappartijen, die men de vrouwen
zoo vaak verweten heeft, dikwijls zonder te bedenken,
dat ook de gesprekken der mannen in de societeit niet altijd
de hoogste belangen der menschheid tot onderwerp hebben.
In elk geval bestaat er echter ten opzichte van onderwerpen
en aard der gesprekken een belangrijk verschil tusschen de
geslachten, namelijk dit, dat het onderhoud der vrouwen
bijna nooit een zuiver zakelijk, maar
nagenoeg altijd een op een of andere
wijze emotioneel karakter draagt, mogen
dan nieuwtjes van den dag, ziekte of zorgen, gelukkige of
ongelukkige huiselijke omstandigheden, eigenliefde of afgunst,
zedelijke verontwaardiging of algemeen-menschelijke idealen

WILLEN EN HANDELEN

2 35

de stof daartoe leveren. En in deze omstandigheid schijnt
mij tevens de verklaring voor de grootere spraakzaamheid
der vrouwen gelegen te zijn. Voor mannen is een onderhoud bijna steeds middel tot een doel, en eindigt het, wanneer
dat doel bereikt is; voor vrouwen is het veel vaker zelf doel,
het bevredigt haar emotioneele behoeften, geeft door woord
en wederwoord de aandoeningen steeds nieuw voedsel
en werkt de afstomping tegen, waardoor het dan ook gaarne
verlengd en slechts met tegenzin afgebroken wordt. Mogen
dus, zooals Marion *) opmerkt, vele vrouwelijke eigenschappen
(ijdelheid, behoefte aan sympathie, aan gezelligheid) en
gewoonten (huiselijk, den geest weinig in beslag nemend
werk) tot de overmatige spraakzaamheid der vrouwen bijdragen, de wezenlijkste en diepste grond daarvan schijnt
mij toch in haren emotioneelen aanleg gegeven te zijn.
En deze opvatting wordt weer bevestigd door de herediteitsenquete, die leert, dat zoowel de grootere spraakzaamheid
als de voorliefde voor emotioneele gespreks-onderwerpen
zich ook bij emotioneele mannen, en bij de emotioneele
vrouwen veel sterker dan bij de niet emotioneele, laat vaststellen:

TABEL 25.
VROUWEN
MANNEN
emo- niet emo- niet
tioneel emot. tioneel emot.
Vr. 35. Conversabel
68.9 60.7 75.9 62.9
Stil
12.8 28.9 11.9 27.4
„ 72. Praten over zaken. . 56.1 65.8 29.2 38.3
over personen 27.6 21.7 47.9 42.7
P)
over zichzelf . 15.9
8.1
9.1 14.5
PI
„ 86. Zakelijk
31.4 46.2 16.3 33.3
Gemoedelijk . . . 41 .5 36.5 44. 1 41.4
*) t. a. p. blz. 164 165.
-
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EGOISTISCHE Van de egoistische neigingen
NEIGINGEN
zijn van oudsher ij d e 1 h e i d en b eh a a g z u c h t als kenmerkend voor het
vrouwelijk geslacht beschouwd ; al heeft men ook vaak gemeend
deze uitspraak te moeten beperken tot de cultuur-volken,
daar immers bij de Wilde volken (evenals bij de hoogere
dieren) veel meer de mannelijke dan de vrouwelijke individuen
aan lichamelijke schoonheid plegen waarde te hechten en deze
door kunstmiddelen te verhoogen.*) Met het oog op dit feit
is dan niet zelden de vrouwelijke ijdelheid tot een zuiver
cultuurproduct verklaard, dat slechts aan de noodzakelijkheid, door een aantrekkelijk uiterlijk de mannen tot het
huwelijk te verlokken, zijn aanzijn dankt, en eerst met deze
noodzakelijkheid in de moderne maatschappij zou zijn
ontstaan. Ik kan niet nalaten, in deze verklaring weer een
voortbrengsel te zien van die noodlottige neiging, alle gegeven
karakterverschillen, zoover het maar eenigszins mogelijk
schijnt, tot de werking van uiterlijke omstandigheden te
herleiden, zonder met eenige zorgvuldigheid te onderzoeken,
wat deze uiterlijke omstandigheden kunnen bewerken,
en of niet ook andere verklaringen mogelijk zijn. Ten eerste
doet zich de vraag voor, waarom dan in de beschaving
de mannen er minder belang bij zouden hebben, het andere
geslacht door lichamelijke voortreffelijkheden tot het huwelijk
te bewegen dan de vrouwen: denkt men aan de gestadig toenemende vrijheid van eigen keuze, die de beschaving aan de
laatsten gebracht heeft, dan zou eer het omgekeerde te
verwachten geweest zijn. En ten tweede leert ook hier weer
de herediteits-enquete, dat ijdelheid op ondubbelzinnige
wijze met emotionaliteit samenhangt, waardoor dan ook de
*) Lombroso, t. a. p., blz. 148-155.

WILLEN EN HANDELEN

2 37

emotioneele mannen bijna even ijdel zijn als de vrouwen,
en zelfs aanmerkelijk ijdeler dan die vrouwen, wier emotionaliteit beneden het gemiddelde blijft.
TABEL 26.
MANNEN

Vr. 48. I Jdel en behaagziek
Weinig lettend op
eigen uiterlijk . . . .

VROUWEN

emotioneel

niet
emot.

emotioneel

niet
emot.

22.9

14. 2

26 .4

20.9

50.3

59.4

40 .4

54.8

Ik acht het daarom waarschijnlijk, dat ook de vrouwelijke
ijdelheid dieper gegrond is dan in de beschaving, namelijk in
de vrouwelijke emotionaliteit; terwijl zij in de beschaving
slechts daardoor duidelijker aan 't licht komt, omdat eenerzijds
de mannen minder emotioneel en minder ijdel geworden zijn
en anderzijds de vrouwen meer dan vroeger over de middelen
beschikken, haar ijdelheid te bevredigen en te openbaren.
Overigens blijkt die invloed der emotionaliteit niet alleen in
de grootere mate, maar ook in de bijzondere vormen der vrouwelijke ijdelheid. Daartoe behoort wel in de eerste plaats
de veel sterker dan bij de mannen uitgesproken neiging,
zich met anderen te vergelijken, en in vergelijking met deze
anderen hooger geschat te willen worden („on ne loue jamais
bienune femme, quand on en loue deux," Mme de Girardin) ;*)
welke neiging, al zijn er ook voor het overwegen daarvan
bij de emotioneelen geen directe gegevens, in elk geval bij de
gemiddeld zeer emotioneele kunstenaars in hoogen graad
pleegt ontwikkeld te zijn. Een tweede hierbij behoorend verschil tusschen de geslachten ligt dan in het door Lotze
*) Vert.: Men prijst eery vrouw nooit goed, wanneer men er twee prijst.
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(z. bov. blz. 149) opgemerkt feit, dat de man meer om bepaalde eigenschappen, de vrouw daarentegen vooral als geheel,
de eerste als exemplaar van een groep, de laatste als in haar
soort eenig individu wenscht gewaardeerd te worden; in
overeenstemming hiermee overweegt dan ook volgens de
enquete bij de mannen de eerzucht evenzeer als de ijdelheid bij de
vrouwen. Ook dit verschil kan door maatschappelijke omstandigheden begunstigd zijn, de diepste wortelen ervan zullen
echter zeker gezocht moeten worden in dien diepen afkeer van
abstractie en analyse, krachtens welke de vrouwen ook anderen
het liefst en het best als onverdeelde geheelen beoordeelen,
en welks nauwere samenhang met de emotionaliteit wij vroeger
(blz. 144 vgl. 147) uitvoerig getracht hebben aan te toonen.
Wat vervolgens de neigingen betreft, welke met het
verwerven en gebruiken van geld en v er der b e z i t
samenhangen, bestaan eigenaardige tegenstrijdigheden.
Eenerzijds heeft men ten allen tijde de vrouwen een besliste,
soms overdreven neiging tot zuinigheid toegeschreven:
„avarum mulierum genus" *) noemt Cicero haar, „tenaciores
pecuniae" **) Augustinus, en ook onder de nieuwere schrijvers
is er bijna geen, die zich niet bij deze meening heeft aangesloten. „Een der meest gewone geestelijke eigenschappen der
vrouw," zegt Mantegazza, t) „is haar sterke neiging tot
zuinigheid; " volgens Higginson ft) zijn de vrouwen in vergelijking met de mannen „meer nauwlettend op kleinigheden
en op kleine bezuinigingen" en Mariontl geeft een reeks
van citaten uit Fransche schrijvers, die allen aan de vrouwen

*) Vert.: het gierig vrouwelijk geslacht.
**) Vert.: zuiniger; letterlijk: 't geld meer vasthoudend.
f) t. a. p. blz. 358.
-11-) Common Sense about Women, London, blz. 99.
t*) t. a. p. blz, 122-123.
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een overdreven, vaak in gierigheid ontaardende neiging tot
sparen toeschrijven. En ten slotte wordt deze algemeene
indruk ook door de herediteits-enquete ten voile bevestigd,
daar volgens deze zuinigheid bij 43. I % der mannen en 54.1%
der vrouwen, royaliteit daarentegen bij 47.8 % der mannen
en 37.4 % der vrouwen voorkomt (vr. 51). Deze stand van
zaken wordt nu door twee andere uitkomsten derzelfde enquete
minstens raadselachtig. Vooreerst door het feit, dat, zooals
tab. 27 leert, overal de emotioneelen veel minder zuinig zijn
en veel meer tot royaliteit en verkwisting overhellen dan de
niet-emotioneelen:
TABEL 27.
MANNEN

Vr. 51. Gierig
Zuinig
Royaal
Verkwistend

emotioneel

niet
emot.

2.7
4 1 .5
53.5
9. 0

4.5
47.3
41.1
5.8

VROUWEN
emoniet
tioneel emot.

2.8
52.7
40 .5
5.3

4.7
58.9
33.3
4.7
En ten tweede het andere feit, dat, zooals ook Marion *) en
Fouillee **) opmerken, met de vrouwelijke neiging tot bewaren geenszins een even sterke neiging tot verwerven
gepaard gaat, maar veeleer de vrouwen belangrijk vaker
dan de mannen als belangeloos en slechts half zoo vaak
als geldzuchtig (vr. 50) beschreven worden. De zuinigheid
der vrouwen moet dus, voorzoover de voorhanden gegevens
een oordeel toelaten, als een vreemd, in haar verderen
psychischen aanleg niet passend element in de vrouwelijke
psyche beschouwd worden; en het schijnt mij het meest voor
de hand to liggen, haar in hoofdzaak als een verkregen

*) t. a. p. blz. 124.
**) t. a. p. blz. 249-25o,
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gewoonte op te vatten, welker algemeene ontwikkeling
dan door de even algemeene financieele afhankelijkheid
der vrouwen, dus door de bij haar van jongs of gegeven noodzakelijkheid, voor de bestrijding van haar eigen uitgaven en
voor de huishouding met een vaak schaars toegemeten som uit
te komen, te verkiaren ware. Als begunstigende omstandigheden kunnen dan nog worden aangemerkt: ten eerste haar
meer dan gemiddelde activiteit, die volgens de enquete overal
de royaliteit in geldzaken tegenwerkt, *) en ten tweede die
door Lotze (zie boven blz. 150-151) aangewezen eerbied voor
oud bezit, tengevolge waarvan dit door vrouwen minder als een
middel tot verdere doeleinden, dan wel als een soort heiligdom
beschouwd wordt, dat slechts als geheel waarde heeft en,
eenmaal aangetast, deze waarde volledig verliezen zou. **)
Vandaar dan ook het interessante verschijnsel, dat soms,
wanneer dat eerste aantasten eenmaal heeft plaats gevonden,
daarmee verder gemakkelijk en zonder tegenstreven wordt
voortgegaan; zooals Zola dit in zijn Pauline („La joie de
vivre") goed beschreven heeft. Met dit alles stemt overeen,
dat de zuinigheid van vele vrouwen zich niet slechts over geld
en dingen van waarde, maar ook over ouden rommel uitstrekt,
waarvan zij, ondankt de zeer geringe waarschijnlijkheid,
dien later nog op een of andere wijze te kunnen gebruiken,
slechts moeilijk kunnen scheiden.
Ten slotte komt nog de h e e r s c h z u c h t met haar
tegenstellingen in aanmerking. De eerste wordt niet zelden,
o.a. door Marion, f) aan de vrouwen toegeschreven en
komt ook volgens de enquete eenige procenten vaker bij haar
dan bij de mannen voor; hetzelfde geldt echter ook voor de

*) Zie Zeitschr. f. Psych., deel 51, blz. 16.
Vgl. ook Marion, t. a. p. blz. 121-122,
V t. a. p. blz. 137.

WILLEN EN HANDELEN

241

lijnrecht tegenovergestelde eigenschap, de gemakkelijke
leidbaarheid, terwij1 de midden tusschen beide liggende
neiging, ieder zijn vrijheid te laten, aanmerkelijk vaker bij
de mannen vertegenwoordigd is. Het ligt nu voor de hand,
met John S. Mill de verklaring van deze verhoudingen in
de onvrijheid der vrouwen te zoeken: „Een werkzame en

krachtige geest zal, als vrijheid hem onthouden wordt,
macht zoeken: moet hij de beschikking over zichzelf missen,
dan zal hij zich doen gelden door te trachten anderen te beheerschen. Aan menschelijke wezens geen eigen bestaan te
veroorloven dan voorzoover anderen hun dit willen toestaan,
is een veel te hooge premie stellen op het buigen van anderen
naar hun zin. Waar geen vrijheid verwacht kan worden, en
wel macht, wordt macht het groote voorwerp van menschelijk
verlangen; zij, aan wie anderen niet de ongestoorde behartiging
van hun eigen zaken willen overlaten, zullen, als zij
kunnen, zich schadeloos stellen, door zich voor hun eigen
oogmerken met de zaken van anderen te bemoeien."*)
Dit schijnt zeer overtuigend, maar toch vermaant ook hier
weer het volkomen parallel gedrag der emotioneelen in vergelijking met de niet-emotioneelen bij beide geslachten
tot voorzichtigheid
TABEL 28.
MANNEN

Vr. 52. Heerschzuchtig . . . .
Geneigd ieder zijn
vrijheid te laten ..
Gemakkelijk te leiden
en te beheerschen . .
*) t. a. p. blz. 125.
Psychologie der Vrouwen. x15

VROUWEN

emotioneel

niet
emot.

26 .4

17.7

26.3

22.4

51.5

63.3

46 .3

53.6

14. 6

11.6

16.5

12.5

emoniet
tioneel emot.
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En inderdaad kan het nauwelijks verwondering wekken,
dat de emotionaliteit met de vaak daarmee verbonden
bewustzijnsvernauwing het inzicht in het betrekkelijk
recht der meeningen en wenschen van anderen bemoeilijkt,
deze licht geheel verkeerd doet schijnen, en zoo aan het streven,
eigen meeningen en wenschen tot elken prijs door te zetten,
een machtigen steun verleent. Dienovereenkomstig leert
ook, naar mij voorkomt, de ervaring, dat de vrouwelijke
heerschzucht, evenals die der emotioneelen in 't algemeen,
geenszins, zooals Mill gelooft, bij voorkeur in het eigen
belang, maar minstens even vaak in het vermeend belang
van anderen werkzaam is; dus den bijzonderen v orm der
b e m o e i z u c h t aanneemt, welke eerlijk het geluk dier
anderen wil, maar alleen er niet toe kan komen, deze op hun
eigen wijze gelukkig te laten worden. De heerschzucht der
vrouwen moge daarom in sommige gevallen een reactie
tegen haar voortdurende onderdrukking beteekenen, in
verreweg de meeste zal zij eenvoudig op de sterkte van haar
aandoeningen en op de daardoor veroorzaakte beperking van
haar blik terug te voeren zijn.
ALTRUISTISCHE De sociale of altruistische
n e i gin g e n wortelen alle in de
NEIGINGEN
1 i of d e; en dat deze liefde, zoowel in
den engeren als in den ruimeren zin van het woord, in het
leven der vrouwen meer beteekent dan in dat der mannen,
wordt algemeen toegegeven. Wat in 't bijzonder de g eslachtel ij ke lief de betreft, zijn ten tweede ook
daarover wel allen het eens, dat de vrouwen daarin
veel minder het geslachtelijke zoeken dan de liefde ;
zoodat dan ook haar genegenheid veel meer dan
die der rnannen door psychische, en veel minder door
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lichamelijke eigenschappen wordt bepaald. Dat blijkt uit het
door Mantagazza*) onder onze aandacht gebrachte feit,
dat mannen van beteekenis (Goethe, Mirabeau, Lisst)
vaak, vrouwen van beteekenis daarentegen bijna nooit
tot op hoogen leeftijd steeds weer bemind zijn geworden,
en hangt blijkbaar samen met de boven besproken geringere
relatieve sterkte der orgariische behoeften bij het vrouwelijk
geslacht. Eindelijk komt dan nog een derde feit in aanmerking. Paulhan**) onderscheidt in de liefde evenals in de
vriendschap een egoistischen en een altruistischen vorm:
bij gene staat het ontvangen, bij deze het geven op den
voorgrond; gene schat de beminde persoon als de bron van
steeds hernieuwde eigen bevredigingen, deze als het voorwerp
van steeds herhaald hulpbetoon; gene is ten slotte een middel
tot elders gelegen doeleinden, deze draagt haar doel in zich
zelf. Het mag nu wel als vaststaande beschouwd worden,
dat in liefdesverhoudingen van elken aard bijna steeds de
vrouw meer geeft dan ontvangt, en bijna steeds de man meer
ontvangt dan geeft t). Reeds op zuiver geslachtelijk gebied
neemt de man, en geeft de vrouw zich over; en in bijna elk
ook maar halverwege gelukkig huwelijk zijn het de behoeften
en wenschen van den man, waarom alles draait, terwijl
de vrouw elken dag en ieder uur, vaak zonder zich daarvan
bewust to zijn, hem de hare ten offer brengt. Is dit misschien
eenvoudig een gevolg van den onderworpen staat, waarin
de vrouw zich nog bevindt, en moeten wij met J. S. Mill ft)
verwachten, dat de toekenning van gelijke rechten aan de

*) t. a. p. blz. 249.
**) t. a. p. blz. 139-142.
t) Dumont, Das Weib, Leipzig 188o, blz. 267; Monod, La Femme, Paris z.j.,
blz. 27-29; Goltz, t. a. p. blz. 7,77.
tt) t, a, p blz 69.
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grootere zelfverloochening der vrouwen een plotseling einde
zal maken? Ik acht het niet waarschijnlijk. Want vooreerst
heeft (althans in de beschaafde kringen, waarop onze gegevens
voor het grootste deel betrekking hebben) de feitelijke toekenning van gelijke rechten in alle belangrijke punten
niet op de wettelijke gewacht, tengevolge waarvan dan ook,
zooals wij boven gezien hebben, de vrouwen zich minstens
even vaak heerschzuchtig als onderworpen konden toonen.
Verder schijnt de ervaring mij evenmin te leeren, dat onderdrukte rassen, klassen en personen zich in 't algemeen door
bijzondere zelfverloochening onderscheiden, als dat in 't
bijzonder onder de vrouwen de zorgende liefde zich bij
voorkeur met onderworpenheid paart. Meer gewicht dan aan
deze persoonlijke indrukken zou ik willen hechten aan het
feit, dat men zeer algemeen aan de vrouwelijke liefde in
al haar vormen het karakter der m o e d e r 1 ij k h e i d
toegeschreven heeft ; *) wat wil zeggen, dat zij vooral op
beschermen, helpen, ondersteunen gericht is, en dat zij veel
minder uit de voorstelling van eigen afhankelijkheid dan uit
die van een zekere afhankelijkheid en hulpbehoevendheid
van het beminde voorwerp haar voedsel put. Daarmee stemt
zeer goed het eveneens door Mariont) genoemde feit overeen,
dat vrouwen met normale oogen dikwijls blinde mannen
trouwen, terwijl het omgekeerde bijna niet voorkomt; en
daarop berust waarschijnlijk althans voor een deel ook de
zoo vaak aan de vrouwen verweten voorkeur voor mannen
van het Don Juan-type, waarbij, naast wat ijdelheid en nieuwsgierigheid, gewoonlijk ook de hoop, door haar liefde den
zondaar weer op den rechten weg te brengen, een belangrijke
*) Marion, t.a.p. blz. 143.
p. blz. 145.

t) t. a.
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rol speelt. Evenzoo trouwen niet zelden godsdienstige meisjes
ongeloovige mannen, in het naief vertrouwen, hen door haar
invloed weer tot het geloof terug te kunnen brengen. Alles
bij elkaar genomen vind ik voorloopig (d. w. z. zoolang eenigszins exacte gegevens ontbreken) geen enkelen grond om de
zelfverloochening der vrouwen in het gezin anders dan
daaruit te verkiaren, dat zij nu eenmaal op elk gebied zich als
meer altruistisch en minder egoistisch doen kennen dan de
mannen.
Dit overwicht van de altruistische over
de egoistische neigingen bij de vrouwenwordt,
althans door de nieuwere schrijvers, tamelijk algemeen erkend.
Het blijkt vooreerst in engeren kring, tegenover kinderen,
ouders, broers en zusters: dat de liefde der moeder, der
dochter, der zuster tot zwaardere, langer voortgezette,
meer met het bewustzijn der vanzelfsprekendheid gebrachte
offers in staat is dan die van den vader, den zoon, den broeder,
leert overal de ervaring. Maar het blijkt ook in het ruimere
verkeer; en hier kunnen wij aan de herediteits-enquete
eenige cijfers ontleenen, die geschikt zijn, aan onze indrukken
en vermoedens weer wat ruggegraat te geven. Wij vinden
namelijk, dat onze berichtgevers 70.3% der mannen en
79.4% der vrouwen als medelijdend en hulpvaardig, daarentegen 17.9% der eersten en slechts 10.7% der laatsten als
egoistisch, en ten slotte o.6% van genen en o.o% van dezen
als wreed beschreven hebben (vr. 55) ; waarmee zoowel de
vroeger (blz. 239) vermelde uitkomsten ten opzichte van geldzucht en onbaatzuchtigheid, als de antwoorden op vr. 56
overeenstemmen, volgens welke 20.7% der mannen en 24.5%
der vrouwen • persoonlijk philantropisch werkzaam zijn,
terwiji 13.1% der eersten en slechts 9.5% der laatsten zich
van alle of nagenoeg alle philanthropische werkzaamheid
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onthouden.*) Ook behoort hierbij de algemeen bekende grootere liefde der vrouwen voor kinderen en voor huisdieren
(van welke weliswaar merkwaardigerwijze alleen de eerste
in de cijfers der enquete duidelijk tot uitdrukking komt).
En al deze resultaten worden dan weer ten voile bevestigd
en verklaard door die, welke betrekking hebben op de verschillen tusschen de emotioneelen en niet-emotioneelen
bij de beide geslachten:
MANNEN I VROUWEN

Vr. 55. Medelijdend en hulpvaardig
Egoistisch
Wreed
56. Z elf philantropisch
werkzaam
Financieel steunen .
Niet of nauwelijks .
66. Kindervriend
Niet
67. Dierenvriend
Niet
))

.

emotioneel

niet
emot.

emotioneel

niet
emot.

80.o
13.9
0.3

6i.i
26.8
o.8

84.1
10.0
o.1

72.9
15.9
o.o

25.2

15.1

28.4

20.2

38.o
10.5
67.7
12.8
58.i
19.8

37.7
18.4
56.5
19.2
47.2
28.o

30 .7
7.9
73.6
I0.1
51.5

35.5
14.0
69.5
13.7
45.5

20.2

30.2

Ook de school-enquete levert eenige interessante gegevens,
in zooverre aan alle onderwijs-inrichtingen de meisjes ondanks
haar niet geringere eerzucht (vr. 22) veel vaker dan de
jongens geneigd zijn, elkaar bij het schoolwerk door voorzeggen e.d. to helpen (vr. 19), terwijl omgekeerd even
algemeen de jongens veel vaker oneerlijke middelen ten
*) Dat daarentegen meer mannen dan vrouwen (36.o tegenover 32.1%)
voor philantrophische doeleinden geld bijdragen, mag met het oog op de
algemeene financieele afhankelijkheid der vrouwen geenszins als een tegen
instantie worden beschouwd.
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eigen bate aanwenden (vr. 2o) ; wat weer volkomen beantwoord aan de bekende ervaring der criminalisten, dat vrouwen
veel vaker dan mannen door altruistische, en veel minder
vaak door egoistische motieven tot strafbare handelingen
gedreven worden. Overal vinden wij bevestigd, wat Mme de
Remusat op onnavolgbaar fijne wijze van haar geslachtgenooten zegt: „om haar over te halen tot welke handeling
ook, moet men haar bijna altijd te gast noodigen op het geluk
van een ander."*)
Wat de verdere litteratuur betreft, moge het voldoende
zijn op te merken, dat ook die schrijvers, welke in het algemeen
het strengst over de vrouw geoordeeld hebben, als Schopenhauer en Lombroso, niettemin voor medelijden en menschenliefde haar zonder bedenken den prijs toegekend hebben.**)
De laatste tracht zelfs met een omvangrijk zoologisch en
ethnologisch materiaal te bewijzen, dat reeds bij wilde volken
evenals bij de hoogere dieren de vrouwelijke individuen
zich van de mannelijke door zachtmoedigheid en medelijden
onderscheiden; wat dus op een diepgewortelden samenhang
tusschen die eigenschappen en de vrouwelijke natuur in
't algemeen zou wijzen. In het bijzonder zet de Italiaansche
onderzoeker nog uiteen, hoe ziekenverpleging en rouwbetoon
van oudsher en overal door de vrouwen bezorgd zijn, en hoe
zich daaruit bij de beschaafde volken die talrijke onder
den naam charitas saam te vatten instellingen ontwikkeld
hebben, waarin de vrouwen zoo oneindig veel tot leniging
van menschelijke nooden hebben bijgedragen. In welke mate
alle eigenschappen der vrouw samenwerken, om haar tot

*) t. a. p. blz. 37.
**) Schopenhauer, Samtliche Werke VI, Leipzig 1874, blz. 652; Lombroso,
t. a. p., blz.
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dit liefdewerk in staat te stellen, laat zich nauwelijks
beter zeggen dan in de volgende woorden van Tardieu:*)
„Aan ieder ziekbed staat, door liefde of door toewijding
gedreven, eene vrouw. De aanraking met den lijder bevredigt
hare behoefte aan teedere emoties, hare neiging om te
koesteren en te vertroetelen; zij geniet den wellust der tranen,
ondervindt een duizeling als aan den rand van een afgrond,
neergebogen over dit wezen, dat op het punt staat te verdwijnen. De concreete taak, die op haar rust, trekt haar aan
door haar dringend karakter; hare kleine handigheden doen
wonderen; het gelukkige vertrouwen harer instinctnatuur
straalt van haar uit; zij is de handelende koningin van een
wergild in het klein. De droevige werkelijkheid omsluierend,
open voor edelmoedige illusies, keert zij telkens terug tot de
gedachte, dat haar zieke zal genezen; zij wordt niet aangetast
door twijfelzucht, door het gevoel van het onvruchtbare,
weee, in die zorgen die worden verspild aan een ongeneeslijke.
Zij kan ook gesteund worden door een heimelijk gevoel
van trots over haar taak: door de voldoening van ergens op den
voorgrond te komen, te beschermen, onmisbaar te zijn;
hare instinctieve ijverzucht vindt eindelijk rust: zij is de
boven alien gewenschte, de uitverkorene, de telkens weer
geroepene, en haar glimlach, misschien elders afgewezen,
blijkt in dit afgesloten gebied een kleinood van onschatbare
waarde."
De eenige altruistische neiging, die men gemeend heeft
aan de vrouwen in geringere mate dan aan de mannen
te moeten toekennen, is wel de v r i ends c h a p, vooral
de vriendschap voor leden van hetzelfde geslacht; en sommigen
gaan zelfs zoo. ver, dat zij een natuurlijke vijandschap der
vrouwen onderling aannemen, krachtens welke zij elkaar niet

*) Revue Phil. 1898 I, blz. 579.
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kunnen ontmoeten, zonder dadelijk, althans in gedachten, ham
krachten te meten; waarvoor dan de verklaring natuurlijli
weer in den „strijd om den man" gezocht pleegt te worden. *)
Wat .nu vooreerst deze verklaring betreft, wordt vaak vergeten, dat ook de mannen om de vrouw, maar deze manner
bovendien nog om veel andere zaken, als maatschappelijk(
positie, rang en eer te strijden hebben; zoodat niet zoo zonder
meer is in te zien, waarom die eerste strijd wel, deze tweed €
daarentegen niet een natuurlijke vijandschap zou meebrengen,
En wat de te verklaren feiten zelf aangaat, daarmee staal
het toch wellicht niet zoo erg als bedoelde psychologen beweren.
Het is, om bij de jeugd te beginnen, toch ook een feit, dal
verreweg de meeste schoolmeisjes voor een of andere leerares
een dweepende vereering plegen te gevoelen, terwijl daarentegen de jongens het tegenover hun leeraren zelden verder
dan tot gevoelens van achting en respect kunnen brengen.
Maar ook de vriendschappen der bakvischjes onderling
onderscheiden zich, zooal niet steeds door eeuwigen duur,
dan toch vaak door hetzelfde uitsluitend en overdreven
karakter; terwijl tusschen volwassen vrouwen weliswaar
vaak besliste antipathieen, maar ook even besliste sympathieen voorkomen, en levenslange vriendschappen evenmin
als tusschen mannen ontbreken. Een geheele reeks van voorbeelden daarvan is door W. R. Alger in zijn boek „The
friendships of women" (Boston 1872) bijeengebracht. Toch
kan worden toegegeven, dat men vriendschap, z o o als de
mannen die opv a t t e n, zelden onder vrouwen vindt.
Dit rustige, weinig dramatische gevoel kan haar emotioneele
behoeften slechts ten halve bevredigen; het is voor haar
zooals Larochefoucauld **) het uitdrukt „trop fade:" te flauw.
*) Lombroso, t. a. p., blz. 76.
**) Maximes, Paris 188o, blz. 88.
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Daarom naderen de groote vriendschappen der vrouwen
onderling, veel meer dan die der mannen, tot de liefde; zij
zijn, zooals Marion *) zegt „gloedvoller, vuriger en actiever,
geestdriftiger dan die der mannen, minder critisch, misschien
meer blootgesteld aan het gevaar van te dwalen; " niet zelden
hebben zij ook met de liefde de exclusieve concentratie op
een voorwerp, alsmede den onder omstandigheden tot bepaalde ijverzucht voerenden eisch van een gelijke exclusiviteit
van de andere zijde gemeen. Het is te begrijpen, dat bij zulke
hooggespannen vriendschappen veel vaker dan elders ontgoochelingen moeten voorkomen; zoodat de uit de antwoorden
op vr. 19 der herediteits-enquete blijkende veelvuldige
wisseling van sympathieen bij de vrouwen, gelijk ook de
zeer verspreide indruk, dat zij in de vriendschap veel
minder bestendig zijn dan de mannen, evenmin kunnen bevreemden. Dat die veelvuldige wisseling in sympathieen een
algemeene eigenschap der emotioneelen is, werd reeds
vroeger gezegd.
ABSTRACTE Ten laatste blijven nog de s u p r a s o c i ale
NEIGINGEN of abstracte neigingen: plichtmatigheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, waarheidsliefde e. dgl. te bespreken over. Ten opzichte daarvan wordt
zeer algemeen aangenomen, dat de vrouwen bij de mannen ver
achterblijven; en wanneer men bedenkt, dat al deze neigingen
op de verwezenlijking van abstracte verhoudingen van overeenstemming tusschen regel en handeling, innerlijk gevoel en
uiterlijke openbaring, denken en spreken gericht zijn, zal men
ook, met het oog op de ondergeschikte rol, die de abstractie
in het leven der vrouwen vervult, nauwelijks iets anders ver*) t. a. p. blz. 155.
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wachten. Toch staat ook her de zaak geenszins zoo eenvoudig als op 't eerste gezicht schijnt; veeleer hebben de
abstracte neigingen alle ook een concrete zijde, door welke
zij op de vrouwelijke wils-besluiten een minstens even grooten
invloed als op de mannelijke kunnen uitoefenen. Wij zullen
trachten dit voor elk afzonderlijk te betoogen en, voorzoover
mogelijk, empirisch aan te toonen.
Het begrip van plicht achten velen, zooals Marion opmerkt, te koud en te abstract voor de vrouwen; hij haalt een
uitspraak van La Bruyere aan, volgens welke „de meeste
vrouwen geen beginselen hebben" en een meer bedenkelijke
van Duclos: „een vrouw let niet op het beginsel harer plichten
dan uit verlangen, zich er van los te maken, of om zich te
rechtvaardigen als zij het geschonden heeft." *) Misschien is
dat alles juist; maar zelfs indien de zaak zoo stond, is daarmee
zeker nog niet alles gezegd wat gezegd zou moeten worden,
om over de beteekenis van den plicht in het leven der vrouwen
een oordeel te kunnen vormen. Want het begrip van
plicht en de algemeene b e g i n s e 1 e n, waaronder men het
plichtmatige tracht onder te brengen, zijn toch altijd een
secundair, reeds verstandelijk verwerkt iets ; het primaire
echter is het directe bewustzijn van goed of kwaad, dat de
voorstelling van verschillende mogelijke handelwijzen vergezelt, tot de eene aandrijft en van de andere afhoudt, en het
zedelijk oordeel over de voltrokken handeling bepaalt. Dat
nu dit bewustzijn bij de vrouwen minder vaak optreden of
geringere motief-kracht bezitten zou dan bij de mannen, zal
men nauwelijks kunnen beweren; veeleer weet ieder, voor
wien het gemoedsleven van hoogstaande vrouwen niet een
gesloten boek is geblev. en, hoe uiterst ernstig zij het met

*) t. a.

p.

blz. 172, 174.
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datgene, wat zij als haar plicht erkend hebben, nemen, en
hoeveel meer zij onder botsingen tusschen plichten dan onder
conflicten tusschen plichten en neigingen (bij welke zij zonder
bedenken de laatste aan de eerste plegen op te offeren) te lijden
hebben. Een vroegere leerares aan een school met mannelijke
en vrouwelijke leerkrachten zei mij eens, dat zij en haar
vrouwelijke collega's zich steeds weer erover verbaasd
hadden, hoe gemakkelijk de mannelijke collega's het zich
met hun plichten maakten; wat zij daaruit verklaarde,
dat voor hen niet, als voor de vrouwen, betaalde arbeid iets
betrekkelijk ongewoons was en daarom ook tot ongewone
krachtsinspanning scheen te verplichten. Maar de ware grond
ligt wel dieper. Want niet alleen bij betaald, ook bij niet betaald werk, dus bijvoorbeeld in commissies en besturen,
leggen de vrouwen voor elke eenmaal aanvaarde taak dezelfde
uiterste nauwgezetheid aan den dag; zoodat zij dan ook in
het algemeen haar benoeming in zulke commissies minder als
een onderscheiding opvatten dan als een zwaren last, dien zij
vaak bang zijn op zich te nemen. In het klein wordt deze
stand van zaken zeer aardig geillustreerd door een verhaal
van Higginson: „Een jonge dame van mijn kennis bestreed
in een gesprek vrouwenkiesrecht op verschillende gronden,
van welke een was, dat het, indien het was ingevoerd, haar
zou dwingen de kranten te lezen, waaraan zij 'n grooten hekel
had. Ik voerde aan dat dit geen ernstig bezwaar was, daar
immers vele mannen voor en na stemden zonder ze te lezen,
en inderdaad zonder ook maar te kunnen lezen. Zij antwoordde, dat dit voor mannen voldoende mocht zijn, maar dat
vrouwen veel meer conscientieus waren, en, als zij eenmaal
genoodzaakt waren te stemmen, ook zouden willen weten
waarvoor zij stemden. Dit scheen mij de heele philosophie van
de zaak te bevatten, en ik waardeerde de juistheid van haar
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opmerking, al leidde die mij tot een tegengestelde conclusie."*)
Bijzonder duidelijk treedt verder de vrouwelijke plichtmatigheid bij de academische studie aan 't licht, waar, zooals wij
vroeger gezien hebben, ondanks het vaak ontbreken van
belangstelling, juist deze plichtmatigheid tot betere examen-.
resultaten voert dan bij de mannelijke studenten. Ook kan
hier nog eens gewezen worden op de uitkomsten van vraag
4 der herediteits-enquete, volgens welke de neiging, verplicht
werk te verwaarloozen voor onverplicht werk, bij de mannen
bijna dubbel zoo vaak als bij de vrouwen werd vastgesteld.
En tenslotte ware er nog aan te herinneren, hoe menig vrouwenleven, ook waar de lief de niet of niet meer haar gewicht
in de schaal werpt, aan den werkelijken of vermeenden plicht
jegens een hulpbehoevend echtgenoot of familielid ten offer
gebracht wordt. Tegenover zulke ervaringen kan men bezwaarlijk beweren, dat de voorstelling van het verplichte,
zedelijk gebodene voor de vrouwen geringere motief-kracht
zou hebben dan voor de mannen; het verschil moet dus elders
gezocht worden; het ligt, zooals boven reeds werd aangeduid,
aan de zijde van het verstand, niet aan
die van den wil, en valt geheel samen
met het verschil tusschen discursief
en intuitief denke n, dat wij vroeger (blz. I82-I9o)
uitvoerig besproken hebben. De algemeene stand van zaken
is namelijk, naar mij voorkomt, de volgende. Volgens gegeven
psychische wetten (waarvan hier niet behoeft onderzocht
te worden, of zij oorspronkelijk of afgeleid, laatste beginselen
of producten van maatschappelijke ontwikkeling zijn) knoopen zich aan de voorstelling van bepaalde handelingen de
gevoelens van goedkeuring of afkeuring: bij de vrouwen zijn

*) t. a. p. blz. 225.
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noch die wetten andere, noch deze gevoelens zwakker,
noch ook de neiging, zich bij het handelen daardoor te laten
leiden, geringer dan bij de mannen; terwijl deze echter vaker
de behoefte hebben, zich den inhoud dier wetten tot helder
bewustzijn te brengen en dien in algemeene regels te formuleeren, schuwen de vrouwen hier als elders de abstractie en
houden zij zich aan de onmiddellijke uitspraak van het zedelijk
gevoel. Het is daarmee juist zoo als op theoretisch gebied;
zoowel voor het begrijpen van het afzonderlijk geval als
voor de begronding der afzonderlijke handeling gaat de man
steeds weer terug op algemeene regels, terwijl de vrouw
zoowel de wetten van het denken als die van het oordeelen
onbewust in zich laat werken en het gereede resultaat als
een geheel aanvaardt. Daarom zal men een man zelden,
een vrouw daarentegen vaak hooren zeggen: ik v o e 1, dat
het mijn plicht is, zoo of zoo te handelen. En daarom zullen
bij conflicten hoogstaande mannen en vrouwen bijna altijd
lijnrecht tegengestelde wegen inslaan om tot een oplossing
te geraken : genen trachten boven de in conflict komende
regels een hoogeren regel te vinden, die als maatstaf ter vergelijking voor de eerste kan dienen; dezen daarentegen verdiepen zich in de bijzonderheden van het gegeven geval en
wachten de van binnen komende openbaring af. Het is dus
wel juist, wanneer La Bruyere in de boven aangehaalde
uitspraak aan de gemiddelde vrouw het handelen volgens
beginselen ontzegt; wat hij er echter bij voegt: „zij laten
zich door het hart leiden en hangen wat Naar zeden betreft
af van hen, die zij beminnen" vereischt minstens een verduidelijking. Wanneer inderdaad met het „hart," waardoor de
vrouwen zich laten leiden, slechts een onmiddellijk gevoel, dat
zich van zijn gronden niet bewust is, bedoeld wordt, is ook
daartegen niets to zeggen; wanneer daarentegen, zooals de
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slotwoorden schijnen aan te duiden, slechts sympathieen
en antipathieen, maar niet het gevoel van plicht als motieven
van het vrouwelijk handelen erkend worden, dan is het bijna
niet mogelijk, verder van de waarheid verwijderd te zijn.
Overigens spreekt het van zelf, dat de vrouwelijke vorm van
het plichtsbewustzijn dezelfde voordeelen en dezelfde gevaren
meebrengt als de overeenkomstige vrouwelijke vorm van
het denken. De voordeelen liggen weer in hoofdzaak in de
vrijheid van de schablone en in de daardoor veroorzaakte
juistere adaptatie van het oordeel aan de gegeven verhoudingen: „vrouwen zullen," zooals Mill *) opmerkt, „betrekkelijk niet licht vervallen in de gewone f out van de mannen,
die van vasthouden aan hun regels in een geval, welks
bijzonderheden of het buiten de .klasse stellen, waarop
de regels van toepassing zijn, of een bijzondere adaptatie
dier regels vereischen." Maar tegenover dit voordeel staat
dan ook weer het nadeel, dat de uitspraak van het intuitief plichtsgevoel zich onttrekt aan alle verstandelijke controle, waardoor dan enkele emotioneele gronden (ook
het door La Bruyere op den voorgrond gestelde gezag
van beminde personen) gemakkelijk tot een grooteren invloed kunnen komen, dan beantwoordt aan hun innerlijke
beteekenis.
Niet veel anders als met het plichtbewustzijn in 't algemeen
staat het waarschijnlijk met den r e c h t v aar di gh eid sz i n der vrouwen. Ook dezen heeft men haar dikwijls, en nog
wel vaker dan het plichtsbesef, beslist ontzegd; de tegenstelling rechtvaardigheid-medelijden behoort tot die, welke
van oudsher steeds weer voor de karakteristiek der psychische
verschillen tusschen de geslachten gebruikt zijn. Van de

t. a. p. blz. 87.
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nieuweren hebben o. a. Schopenhauer *) en Spencer **) zich
onvoorwaardelijk bij deze meening aangesloten; ook Fouillee t) meent dat de vrouwen „de edelmoedigheid verkiezen boven de strikte rechtvaardigheid" en zelfs Mill ft)
neemt aan, dat „op het punt van edelmoedigheid haar gemiddelde hooger is dan dat der mannen, ten aanzien van
rechtvaardigheid iets lager." Volgens Mobius *t) zijn zij
„van ganscher harte onrechtvaardig", „rechtvaardigheid
zonder aanzien des persoons (is) voor haar een leeg begrip; "
alleen uit liefde of medelijden zijn zij volgens hem bereid,
een offer te brengen; haar ontbreekt de eerbied voor de wet.
Het eerste punt wordt dan door Marion - *) nog door de partijdigheid, die zij ook als moeders, vooral tegenover zwakke
of gebrekkige kinderen, aan den dag leggen, toegelicht; ten
aanzien van het laatste merkt Gross §) op, dat er voor haar
geen scherpe grenzen zijn tusschen recht en onrecht, waardoor
zij er dan ook weinig om geven, douane- of politie-voorschriften
te overtreden, zich in het klein aan vreemd bezit te vergrijpen enz. En eindelijk heeft men van verschillende kanten er
op gewezen, dat in de beoordeeling van misdrijven de vrouwen
zich steeds aan deze of aan gene zijde van de gerechtigheid
bevinden, in zoover zij onder den eersten indruk van een
gruwelijke misdaad de zwaarste straf voor den misdadiger
eischen, na zijn veroordeeling daarentegen dadelijk bereid
zijn, een verzoek om gratie mee te onderteekenen. — Van

*) Samtliche Werke VI, Leipzig 1874, blz. 652.
**) Lombroso, t. a. p. blz. 155.
f) t. a. p. blz. 248.
if) t. a. p. blz. 114.
9-) t. a. p. blz. 48.
V') t. a. p. blz. 1 75.
§) t. a.p. blz. 460-465.
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dit alles is nu het feitelijke onvoorwaardelijk als juist te
erkennen; het is maar de vraag, of het uit een algemeen
gebrek, of uit bijzondere wijzigingen of storingen van het
rechtsgevoel bij de vrouwen te verklaren is. Tegenover de
eerste opvatting stellen zich echter vele andere, niet minder
goed gewaarborgde feiten. Ten eerste dit: dat de vrouwen,
w a a r zij iets als onrecht erkend hebben of meenen erkend
te hebben, zich veel sterker daarover plegen te verontwaardigen, veel heftiger ertegen in opstand komen, ook de gedachte, op eenige wijze daarin mede betrokken te zijn of
daaruit voordeel te trekken veel beslister afwijzen, dan de
meeste mannen. „Non olet" zou nauwelijks een vrouw gezegd
hebben; vele zouden misschien kunnen trachten, zich den
onrechtmatigen oorsprong van een haar toegevallen bezit
te ontveinzen, maar bijna elke vrouw zou, eenmaal daarover
tot klaarheid gekomen, het gevoel hebben zich aan dat bezit
letterlijk de vingers te bezoedelen. Daarmee stemt overeen,
dat het nakomen van eenmaal op zich genomen verplichtingen,
bijvoorbeeld het stipte terugbetalen van geleend geld, voor de
vrouwen veel meer iets vanzelfsprekends is dan voor de
mannen; gelijk zij dan ook volgens de herediteits-enquete
aanmerkelijk vaker als „absoluut betrouwbaar" (83.2 tegen
78.6%) en aanmerkelijk minder vaak als „eerlijk binnen de
grenzen der wet" (4.3 tegen Io.4%) of „oneerlijk" (0.7
tegen I.I%) beschreven worden (vr. 64). En daarmee stemt
tenslotte ook overeen het bekende feit, dat overal in Europa
de vrouwelijke criminaliteit slechts ongeveer een vijfde van
de mannelijke bedraagt: een verschil, waartoe zeker ook
andere omstandigheden (gebrek aan physieke kracht en
aan moed, sterk rnedelijden) het hare bijdragen, dat men
echter in elk geval kleiner verwachten zou, wanneer de
vrouwen zoo door en door onrechtmatige wezens waren,
Psychologie der Vrouwen. 17
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als men vaak beweert. — Wat blijft dus van deze onrechtmatige natuur der vrouwen over? Mij dunkt: in hoofdzaak
twee dingen. Ten eerste dit, dat het rechtsgevoel der
vrouwen, evenals haar plichtsgevoel, niet een a b s t r a ct e, maar een concrete tint heeft; zijvatten
overal het bijzonder geval in 't oog en bekommeren zich
weinig om de algemeene regels, waaronder men getracht
heeft of trachten kan de oneindige veelheid der mogelijke
gevallen onder te brengen. Daarom boezemen de artikelen
der wet haar maar weinig ontzag in, of hebben deze althans
voor haar alleen feitelijke, geen normatieve beteekenis. Zij
hebben als 't ware haar eigen recht, dat wel met het positieve
recht op denzelfden algemeen-menschelijken grondslag
berust, maar niet het proces van systematiseering, generaliseering en vereffening heeft doorgemaakt, wa.araan dit
zijn ontstaan te danken heeft. Daarom zullen zij over 't geheel genomen, zonder weliswaar naar het geldend recht te
vragen, toch in overeenstemming daarmee handelen; waar
echter verschillende rechts-aanspraken met elkaar strijden,
zullen zij steeds de neiging hebben, onafhankelijk van de
beslissing van het geldend recht, volgens eigen meening
daartusschen te kiezen. Om te weten, wat in een twijfelachtig geval recht is, zal de man allereerst het wetboek, de
vrouw allereerst haar gevoel raadplegen ; de eerste zal zeer sterke
motieven noodig hebben, om van het wetboek ten gunste
van het gevoel, de laatste echter even sterke motieven,
om van het gevoel ten gunste van het wetboek of te wijken.
De beslissingen van dit vrouwelijk rechtsgevoel ontstaan weer
intuitief, zonder bewuste aanwending van algemeene regels,
maar met inachtneming van alle bijzonderheden van het
gegeven geval; steeds zal het de vrouwen als een groot onrecht voorkomen, wanneer de wet talrijke gevallen, die in

WILLEN EN HANDELEN

259

een kenmerk overeenstemmen, maar in alle andere (motieven, uiterlijke omstandigheden, gevolgen) ver uiteenloopen, aan een gemeenschappelijken starren regel onderwerpt.
Daarom vertegenwoordigen zij, zooals Lotze (z. b. blz. 15o)
opgemerkt heeft, overal de billijkheid in tegenstelling tot
het strenge recht; het woord „summum jus summa injuria"
is haar geheel uit het hart geschreven. Deze geesteshouding
is het in hoofdzaak, die maakt dat de vrouwen kleine, onschadelijke krenkingen van het recht niet als zoodanig voelen.
Dat diefstal diefstal is, onverschillig of het om een vermogen
of om een paar korenaren gaat, zullen zij nooit inzien, en
op de mannelijke bezwaren tegen kleine ontduikingen van
grensrechten zullen zij steeds weer antwoorden, dat daardoor toch niemand geschaad wordt. V e r de r ligt een
tweede grond van het onrechtmatig gedrag van vele vrouwen
in haar sterke emotioneele partijkeuze,
die intusschen niet zelden zelf weer op haar sterk rechtsgevoel berust. Zoo ontwikkelt de voorliefde der moeders
voor haar zwakke of gebrekkige kinderen zich wel steeds
uit de neiging, het door de natuur aan hen begane onrecht
zoo veel mogelijk goed te maken; en zoo zullen ook na een
gruwelijk misdrijf de meeste vrouwen zich den dader eerst
als een volmaakten duivel, vervolgens, nadat zij bijvoorbeeld het pleidooi van den verdediger gelezen hebben, veeleer als het slachtoffer van zijn opvoeding, van zijn voorgeschiedenis enz. voorstellen, waardoor zich dan haar wisselend
positie kiezen „aan deze en aan gene zijde der gerechtigheid"
zonder moeite laat verklaren. Overal is dus waarschijnlijk
minder een ontbrekend dan een ongecontroleerd rechtsgevoel
voor de „onjuridische natuur" der vrouwen aansprakelijk
te stellen: waar het schijnt, alsof haar rechtsgevoel haar in
den steek laat, gaat het inderdaad veeleer met haar op hol.
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Ten opzichte van de laatste der bovengenoemde abstracte
neigingen, namelijk e e r 1 ij k h e i d en w a a r h e i d s1 i e f d e, bestaat nogmaals een conflict tusschen de heerschende meening en de uitkomsten der herediteits- en schoolenquetes ; en dit conflict is niet zoo gemakkelijk als het
vorige weg te verklaren, daar hier de beiderzijdsche oordeelen
direct betrekking hebben op de toekenning of ontzegging
der bedoelde algemeene eigenschappen, en niet slechts op
zekere zoo of anders te verklaren gevolgen of uitingen daarvan. De heerschende meening gaat beslist in deze richting,
dat de vrouwen meer dan de mannen tot liegen en veinzen
geneigd zijn. Diderot noemt haar „alien macchiavellistisch van
de eerste tot de laatste," Fenelon „doortrapt, vol veinzerij en
arglist; " volgens La Bruyere „gaat het de vrouwen gemakkelijk of te zeggen wat zij niet meenen ; "*) Schopenhauer**)
spreekt zelfs van „haar instinctmatige listigheid en haar
onuitroeibare zucht tot liegen; " Lombroso t) acht het „overbodig, aan te toonen, hoe de leugenachtigheid tot een gewoonte,
ja ik zou willen zeggen tot een physiologische eigenaardigheid
der vrouw geworden is," en hij voegt er bij: „de vrouw voelt
ook bij het liegen geen schaamte ; zij spreekt de onwaarheid uit, zonder te blozen, en zelfs de geestelijk hoogststaande vrouw bedient zich daarvan tot goede doeleinden
met de grootste zekerheid." Ja zelfs van de vrouwelijke
auteurs, die over de psychologie der geslachten geschreven
hebben, hebben sommige zich onvoorwaardelijk bij deze
meening aangesloten; zoo bijv. Hedwig Dohm tt) die de
leugen „het erfdeel der vrouwen" noemt en van een

*) Marion, t. a. p. blz. 176.
**) t. a. p. blz. 652.
t) t. a. p. blz. 14 1-1 43.
tt) Der Frauen Natur and Recht, Berlin, blz. 119-120.
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„chronisc he huichelarij" harer geslachtsgenooten spreekt.
Gesteld nu, dat deze indrukken geheel betrouwbaar,
en geen andere gegevens beschikbaar waren, dan zou toch
daaruit niet zonder meer de gevolgtrekking zijn af te leiden,
dat de vrouwen minder hooge waarde hechten aan het
waarheidsgehalte van wat zij zeggen, dus voor de motiefvoorstelling der waarachtigheid in geringere mate ontvankelijk zijn dan de mannen. Want men dient te bedenken, dat
voor haar de tegenwerkende, tot onwaarheid aandrijvende motieven veel sterker
z ij n dan voor de manne n. Dat ligt ten eerste aan
haar emotionaliteit. Dat deze emotionaliteit de oprechtheid
in gevaar brengt, wordt reeds door de herediteits-enquete
buiten twijfel gesteld:

TABEL 3o.
MANNEN
Vr. 63. Strikt geloofwaardig
Geneigd te overdrijven
Geneigd wat op te
sieren
Leugenachtig

VROUWEN

emotioneel

niet
emot.

emotioneel

niet
emot.

57.9

68.i

76. 9

27.7

16.1

58.8
28.1

18.4

11.3

11.6

5.6

3.5

3.5

4.6

2.2

12.1

Dat was ook wel zoo ongeveer te verwachten. De emotioneele
aanleg begunstigt de bewustzijnsvernauwing, die tegenover een
oogenblikkelijken indruk aan verder af liggende overwegingen slechts een zwakke werkzaamheid toestaat; zij begunstigt anderzijds de bangheid, die dikwijls de behoefte aan
een noodleugen doet gevoelen, de phantasie, die het vinden
daarvan vergemakkelijkt, eindelijk de suggestibiliteit en
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auto-suggestibiliteit, die de grenzen tusschen waarheid en
leugen verflauwt (vgl. boven blz. 54, 64, 87, Io2) . En daarmee
stemt ook overeen, wat men van oudsher over de bijzondere
soort der onwaarheden, die bij de vrouwen vooral opgemerkt
worden, vermeld heeft. In dit verband noemt bijvoorbeeld
Lombroso*) ten eerste het onvermogen der vrouwen, een
betrouwbaar verslag te doen van een of andere gebeurtenis
(een gevolg van haar emotionaliteit, die haar overal partij
doet kiezen en een onbewuste selectie uit het waargenomene tot stand brengt) ; ten tweede de neiging, in verlegenheid dadelijk en vaak onnoodig naar uitvluchten te zoeken
(door gebrek aan moed veroorzaakt) ; ten derde gehuichelde,
tenminste met de verdere uitingen der betrokken personen
niet overeenstemmende vriendschapsbetuigingen tusschen
vrouwen (waarbij de suggestie een belangrijke rol speelt,
inzoover de voorstelling van het gezellig bijeenzijn, de gebruikelijke beleefdheids-phrasen en andere dingen zich verbinden,
om onvriendelijke gevoelens terug te dringen en vriendelijke
op den voorgrond te trekken) . In dezen geest laat ook H.
Gross **) zich uit, volgens wien in het veinzen der vrouwen
„zeer veel onoprechtheid en weinig leugen is; zelden wordt
iets geheel en volledig gemaakt, het wordt vergroot, wat
er tegenover staat wordt verzwegen, en zeer veel geexploiteerd." En in gelijken zin ten aanzien van de aan de vrouwen
zoo vaak verweten valsche tranen: „De verhalen in romans
en spotbladen, waarin de vrouw om een geweigerden nieuwen
mantel onmiddellijk bitter begint te schreien, zijn fabels. In
werkelijkheid gaat de zaak in zoo'n geval zoo, dat zij bedroefd
is, omdat hij haar den mantel geweigerd heeft; daaraan
knoopt zij in gedachten dadelijk vast, dat hij haar onlangs

*) t. a. p. blz. 142-1 43.
**) t. a. p. blz. 459-460.
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ook een japon en dan eens een schouwburgbezoek geweigerd
heeft, dat hij ongeveer in denzelfden tijd eens onvriendelijk
was en verholen naar een venster keek, dat zij eigenlijk
een beklagenswaardige, onbegrepen, grenzenloos ongelukkige
vrouw is, en na dit crescendo, dat zich vaak presto prestissimo
afspeelt, breekt ook reeds de tranenstroom los." Dus weer:
bewustzijnsvernauwing en autosuggestie op grond der emotionaliteit. Behalve deze emotionaliteit komt er dan nog
iets anders bij, dat het de vrouwen vaak moeilijker maakt dan
de mannen, aan de waarheid trouw te blijven, namelijk
haar physieke zwakheid en haar ondergeschikte positie tegenover den man.
Hoe verder wij in de geschiedenis teruggaan, des te meer
treedt immers de man op als de heer, naar wiens wenschen
en luimen de vrouw zich te voegen, en wiens toorn en onwil
zij voortdurend te vreezen heeft. Nu bestaat er geen werkzamer motief voor leugen en huichelarij dan de vrees, en
leert ook de ervaring algemeen, dat slechts in de vrijheid
waarheidsliefde en eerlijkheid gedijen. Wanneer dus de vrouwen met haar sterke emotionaliteit en in haar ondergeschikte
positie zich vaker dan de mannen aan onwaarheden zouden
schuldig maken, dan zou dat noch bevreemdend zijn, noch
ook een voldoende grond, om tot lagere waardeering van het
waarheids-motief op zichzelf bij de vrouwen te besluiten.
Nu zijn echter de aangevoerde, hoogst besliste, doorloopend
overeenstemmende en bijna nergens uitdrukkelijk tegengesproken beweringen over de leugenachtigheid der vrouwen
nog aan te vullen met eenige cijfers uit onze beide enquetes.
Van de mannen, waarop de herediteits-enquete betrekking
heeft, worden 62.6%, van de vrouwen, 65.2% als „strikt
geloofwaardig" beschreven; daarentegen wordt de neiging
tot overdrijven, die tot opsieren en de besliste leugenachtig-
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heid aan de eersten in 21.1, 14.5 resp. 3.3%, aan de laatsten
in 21.7, 9.3 resp. 3.4% van alle gevallen toegeschreven
(vr. 63). Slechts weinig minder gunstig voor de vrouwen
zijn de uitkomsten ten opzichte van het eerlijk uitkomen
voor zijn bedoelingen, dat Naar met 70.4%, aan het andere
geslacht met 71.3% toegeschreven wordt, terwijl van de
mannen 17.5 resp. 1.7% en van de vrouwen 15.5 resp. 3.3%
als diplomatisch of intrigant worden aangemerkt (vr. 62).
En volgens de school-enquete komt waarheidsliefde voor bij
32.4% der jongens en 48.6% der meisjes, de neiging, te
zeggen, wat voor den mond komt, bij 7.8% der eersten en
i o.o% der laatsten; en opzettelijke leugenachtigheid bij de
jongens in 5.5, bij de meisjes in 1.3% (vr. 65) terwijl eindelijk de bereidwilligheid om eerlijk iets te bekennen bij 24.4%
der mannelijke en bij 33.8% der vrouwelijke leerlingen
werd vastgesteld (vr. 21). Ten aanzien van deze resultaten
der school-enquete is dan nog op te merken, dat zij voor
gymnasia en hoogere burgerscholen op even uitgesproken
wijze gelden.
Wat moeten wij nu van deze tegenstrijdigheden zeggen?
Zeker mogen wij niet aannemen, dat al die vroegere schrijvers
verkeerd waargenomen hebben, evenmin aan de overeenstemmende uitkomsten van onze beide enquetes kortweg
alle bewijskracht ontzeggen. Er blijft dus, naar het mij voorkomt, geen andere uitweg over dan aan te nemen, dat inderdaad de vrouwen, waarop die waarnemingen en deze uitkomsten betrekking hebben, zich in zeer verschillende mate
eerlijk en geloofwaardig getoond hebben; toch zullen wij,
voor wij dezen weg inslaan, eerst onderzoeken, of deze zich
ook nog door andere overwegingen dan door een argumentum
per exclusionem laat aanbevelen. Dit is nu inderdaad het
geval. Vooreerst leert reeds de herediteits-enquete, dat de
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verschillen tusschen de geslachten in dit opzicht geenszins
onveranderlijk zijn: beschouwen wij namelijk afzonderlijk
de vaders en moeders, en de zoons en dochters uit de 458
gezinnen, waarop onze berichten betrekking hebben, dan
vinden wij het volgende:
TABEL 31.
OUDERE
GENERATIE

JONGERE
GENERATIE

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Vr. 62. Eerlijk voor zijn bedoelingen uitkomend
Diplomatisch
Intrigant
„ 63. Strikt geloofwaardig
Geneigd te overdrijven
Geneigd op te sieren
Leugenachtig
.

73
i6
I

65
15
12
2

7o
16
4
63
17
8

4

69
17
2

6o
12

15
4

72

13

3
65
15
9
3

De grootere geloofwaardigheid en eerlijkheid der vrouwen
blijkt dus het uitsluitend voorrecht der jongere en (zooals
de school-enquete leert) der jongste generatie, terwip in
de oudere de mannen nog een geringen voorsprong hebben.
Stellen wij nu hiernaast het oordeel van vroegere onderzoekers, die bijna zonder uitzondering bij de vrouwen veel
meer leugen en huichelarij gevonden hebben dan bij de
mannen, dan worden wij er noodzakelijk toe geleid, om te
zien naar cultuur-omstandigheden, die van deze naar het
schijnt regelmatige ontwikkeling rekenschap kunnen geven.
Een zoodanige cultuur-omstandigheid is, naar ik meen,
slechts te vinden in de gestadig voortschrijdende gelijkstelling
der geslachten, waardoor in onzen tijd de ondergeschiktheid

der vrouw wel nog in de bepalingen van de wet, maar feite-
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lijk (althans in de ontwikkelde kringen van Nederland,
waarop onze enquete-berichten betrekking hebben) bijna
niet meer bestaat. Deze voortschrijdende gelijkstelling is
voldoende, om te verklaren, dat in elke jongere generatie
het aantal der gevallen, waarin de vrouwen tot onwaarheden
haar toevlucht nemen, vermindert; dat zij echter in dit opzicht reeds nu, ondanks de sterkere motieven tot onwaarheid,
die zoowel de overblijfselen der ongelijkheid als de grootere
emotionaliteit meebrengen, de mannen merkbaar overvleugeld hebben, schijnt er op te wijzen, dat de mate,
waarin het waarheids-motief gewaardeerd wordt, dus de eigenlijke waarheidslief de, bij de vrouwen beslist sterker
is dan bij de mannen.
Alles tezamen genomen vindt ik daarom geen grond, mij
bij de heerschende meening, volgens welke de zoogenaamde
abstracte neigingen bij de vrouwen minder dan bij de mannen
ontwikkeld zouden zijn, aan te sluiten. Voorzeker laten de
begrippen van plicht, recht, waarheid, als abstracte begrippen
n 't algemeen, de meeste vrouwen onverschillig; deze onverschilligheid betreft echter alleen de begrippen, en sluit niet
uit, dat de vrouwen op de voorstelling van een concreet
plichtsverzuim, een concreet onrecht, een concrete leugen
emotioneel en volitioneel even sterk of sterker reageeren
dan de mannen. Tenslotte staat de zaak hier niet anders dan
bij neigingen als menschlievendheid of spaarzaamheid,
die men van oudsher als specifiek vrouwelijk erkend heeft:
ook deze worden door de vrouwen trouw in praktijk gebracht,
maar voor algemeene regelen of theoretische uiteenzettingen
erover zal haar steeds de wezenlijke belangstelling ontbreken.

DE OORSPRONG VAN HET
PSYCHISCH VERSCHIL TUSSCHEN
DE GESLACHTEN

Dat tusschen de geslachten ook op psychisch gebied
belangrijke verschillen bestaan, hebben de voorafgaande
onderzoekingen wel buiten twijfel gesteld. Wij hebben nu
ten slotte nog de vraag te behandelen, of die verschillen van
wezenlijken of slechts toevallig-en aard
zijn, dat wil dus zeggen, of wij die verschillen moeten beschouwen als onafscheidelijk met het geslachtsverschil verbonden,
dan wel als door bepaalde maatschappelijke verhoudingen teweeggebracht, en duswaarschijnlijk ook met deze maatschappelijke verhoudingen vergankelijk. Nader beschouwd zijn echter
op die vraag niet twee, maar drie verschillende antwoorden
mogelijk: men zou ten eerste kunnen aannemen, dat de bestaande verschillen zich eerst in den loop van het individueele
leven, ten tweede dat zij zich reeds bij vroegere generaties
ten gevolge van de nu en vroeger heerschende cultuurtoestanden ontwikkeld hebben, en eindelijk ten derde, dat zij,
van alle beschaving onafhankelijk, met de lichamelijke
geslachts-verschillen op een of andere wijze noodzakelijk
gegeven zijn. Elk van deze meeningen heeft haar meer of
minder besliste voorstanders gehad; wij zullen in het kort
nagaan, in hoeverre de voorhanden gegevens ons veroorloven
daaruit een keuze te doen.
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DE GEGEVENS Ten aanzien van deze vraag geeft nu de
herediteits-enquete weliswaar eenig, maar
toch slechts een zeer bescheiden licht. Zij heeft ten eerste
uitgewezen, dat nagenoeg alle door haar in onderzoek
genomen eigenschappen het vaakst voorkomen bij die personen, wier ouders beiden —, minder vaak bij die, van wier
ouders slechts een —, en het minst bij die, van wier ouders
geen de betrokken eigenschap bezit; vervolgens, dat de
eigenschappen der zoons zich overwegend naar die der vaders,
de eigenschappen der dochters zich overwegend naar die der
moeders richten; eindelijk, dat naast deze directe vaderlijke
en moederlijke invloeden nog karakter-bepalende factoren
aanwezig zijn, welke voor de beide geslachten verschillen en
dus als geslachts-aanleg in den ruimsten zin zijn aan te
duiden. Zoo worden bijvoorbeeld vooreerst van de kinderen
van overwegend emotioneele ouders 62%, van die van middelmatig emotioneele ouders 49% en van die van overwegend nietemotioneele ouders slechts 38% als emotioneel beschreven ;
en zoo blijkt ten tweede, dat in gezinnen, waar de vader
meer emotioneel is dan de moeder, 45%, in gezinnen, waar
de moeder meer emotioneel is dan de vader, slechts 37 %
der zonen emotioneel zijn, terwijl voor de dochters deze
percentages resp. 57 en 6o bedragen.*) Wat echter het derde
punt betreft, blijkt de noodzakelijkheid, een van de directe
erfelijkheid onafhankelijken „geslachts-aanleg" aan te nemen,
uit het feit, dat de specifiek mannelijke eigenschappen
ook in die gezinnen, waar zij aan de vaders ontbreken,
bij de zoons vaker voorkomen dan bij de dochters, en evenzoo
de specifiek vrouwelijke eigenschappen in die gezinnen,
waar zij aan de moeders ontbreken, vaker bij de dochters
dan bij de zoons. Zoo is bijv. ten opzichte van de emotionaliteit

*) Zeitschr. f. Psych., dl. 42, blz.

95.
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de ongelijkheid tusschen de geslachten wel het grootst bij
de kinderen van niet-emotioneele vaders en emotioneele
moeders (emotionaliteit bij 38 % der zoons en 63 % der
dochters) ; maar zij bestaat ook in die gezinnen, waar
vader en moeder beiden emotioneel (62 % en 71 %) of
beiden niet-emotioneel (36 % en 49 %) zijn; en zij ontbreekt zelfs niet bij de kinderen van emotioneele vaders
en niet-emotioneele moeders (41% en 61%) Er moeten
du s oorzaken zijn, die, onafhankelijk van
den directen invloed der vaders en der
moeders, het optreden der emotionaliteit bij het vrouwelijk geslacht beguns t i g e n ; en geheel analoog staat het met andere
eigenschappen. Ook verhindert niets, uit de frequentie,
waarin een eigenschap bij zoons en dochters van ouders
welke beiden, een van beiden of geen van beiden deze eigenschap bezitten, vastgesteld werd, geslacht s- en e r f elijkheids-coef f icienten te berekenen, die aangeven, welke waarschijnlijkheid vanwege
het geslacht voor het optreden dier eigenschap bij mannen of vrouwen bestaat,
en met hoeveel deze waarschijnlijkheid
stijgt of daalt, wanneer de betrokken
eigenschap of het tegendeel daarvan bij
den vader of bij de moeder voorkomt.*)
De uitkomsten dezer berekening ten opzichte van eenige
der belangrijkste vrouwelijke karakter-eigenschappen vindt
men in het aanhangsel (blz. 3o9). Zooals men daaruit zien
kan, zijn de geslachts-coefficienten in het algemeen aanmerkelijk (gemiddeld drie maal) hooger dan de erfelijkheids-coefficienten, echter dient men te bedenken, dat in

*) Zeitschr. f. Psych., dl. 43, blz. 322-328.
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de eerste ook de algemeene waarschijnlijkheid, dat bij een
m e n s c h uit het gegeven milieu de betrokken eigenschappen voorkomen, verscholen is. Wordt deze afzonderlijk
berekend, dan kan men samenvattend zeggen, dat, voor zoover
ons beperkt materiaal reikt, de psychische habitus van
een persoon gemiddeld ongeveer voor 3o% aan algemeene
voorwaarden als nationaliteit, tijd en beschavings-milieu,
voor 3% aan het geslacht, voor 9% aan de vaderlijke en
voor 0% aan de moederlijke erfelijkheid te danken is.
Als bepalende factoren voor het overblijvende deel zouden
dan ten eerste de indirecte voorouders, ten tweede de individueele levenservaringen beschouwd moeten worden.
Dit over de feiten; nu de verklaring. Deze levert reeds voor
de erfelijkheids-coefficienten zekere moeilijkheden op, omdat gevraagd kan worden, of niet aan de overdracht van vaderlijke en moederlijke eigenschappen, naast
de directe erfelijkheid, ook de juist van dezen vader en deze
moeder gekregen opvoeding schuldig kan zijn. Inderdaad zal
dit binnen zekere grenzen het geval zijn: dat echter deze grenzen zeer nauw getrokken moeten worden, is op de volgende
gronden waarschijnlijk. „Vergelijkt men de erfelijkheidscoefficienten voor eigenschappen, op welker ontwikkeling
of bestrijding de opvoeding zich richten kan en inderdaad
zich pleegt te richten, met die voor andere eigenschappen,
tegenover welke men weet dat de opvoeding tamelijk machteloos is, dan vindt men, dat de eerste nauwelijks hooger zijn
dan de laatste. Tot de eerste kunnen bijv. activiteit (gemiddelde
erfelijkheids- coefficient o.Iio) , medelijden ( o .102) , vaderlandsliefde (0.132), politieke richting (0.072) —, tot de laatste
emotionaliteit (0.103), vlug getroost zijn (0. 112), bevattelijkheid (0.132), geheugen (0.097) gerekend worden; wanneer
wij deze op goed geluk genomen getallen mogen vertrouwen,

DE OORSPRONG VAN HET PSYCHISCH VERSCHIL

271

moet worden aangenomen, dat de invloed van de opvoeding
op de karaktervorming bij die der erfelijkheid ver achterstaat.
In overeenstemming daarmee heeft onlangs Woods gevonden, dat in vorstelijke familien, waar de dochters grootendeels in het buitenland trouwen, toch de overerving van den
kant der grootouders of overgrootouders van moederszijde
even sterk of zelfs sterker is dan die van den kant der overeenkomstige voorouders van vaderszijde."*) Verder is op te merken dat ook het door ons vastgestelde overwicht der gelijkgeslachtelijke over de gekruist-geslachtelijke erfelijkheid in
gelijke mate bij de voor de opvoeding ontoegankelijke als
bij de overige eigenschappen optreedt. En eindelijk leert
de vergelijking van onze resultaten met die, welke door Galton
ten opzichte van de erfelijkheid der lichaamslengte meegedeeld werden, dat de in beide gevallen te voorschijn komende
geslachts- en erfelijkheids-coefficienten doorloopend tot dezelfde orde van getallen behooren.**) Op grond van dit alles moet
wel worden aangenomen, dat in de door ons verkregen getallen
in hoofdzaak alleen de invloed der erfelijkheid, en slechts voor
een zeer gering deel die der opvoeding tot uitdrukking
komt. Veel grootere moeilijkheden staan aan de betrouwbare verklaring der gesla h t s-c o6f ficient en
in den weg. Streng genomen geven deze alleen aan, i n welke
mate algemeene, van individueele afstamming, opvoeding en levensomstandigheden onafhankelijke, dus voor alien
gelijke factoren de verschillen tusschen
de geslachten mede-veroorzaken, zoodanige
factoren zijn echter zoowel de nu heerschende maatschappelijke verhoudingen, als de (naast de individueele bijzonder-

*) Zeitschr. f. Psych., dl. 45, blz. 4.
**) Zeitschr. f. Psych., dl. 45, plz• 4-5•
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heden van de ouders geerfde) nawerkingen der geschiedenis
in den ruimten zin. Wij mogen daarom geenszins (zooals ik
vroeger*) gedaan heb) de geslachts-coefficienten eenvoudig als
de uitdrukking van een aangeboren geslachts-aanleg beschouwen, maar moeten steeds bedenken, dat zich d a a r i n
ook invloeden van levensomstandigheden, zij het ook slechts van zoodanige,
welke algemeen werken, verscholen kunn e n h e b b e n. Deze beide invloeden van elkaar of te zonderen zou slechts mogelijk zijn, wanneer wij over verschillende
groepen van personen, die bij gelijke afstamming in volkomen
ongelijke maatschappelijke verhoudingen leefden, omvangrijke en betrouwbare gegevens konden krijgen; zoolang wij
echter zoover niet zijn, zullen wij slechts langs indirecte wegen
kunnen trachten, het vraagstuk van den oorsprong der psychische verschillen tusschen de geslachten te benaderen. Wij
zullen zien, hoever deze voeren.
THEORIERN Van de drie opvattingen, die volgens het
voorafgaande ten opzichte van deze vraag
te onderscheiden zijn, beschouwen wij het eerst de o n t ogenetische,volgenswelkemannen en vrouwen
psychisch gelijk geboren worden en eerst
in den loop des levens tengevolge van
inwerkingen van buiten zich different ieere n. Het spreekt vanzelf dat deze opvatting vooral
diegenen aantrekt, die de psychische ongelijkheid der geslachten betreuren en deze zoo spoedig mogelijk opgeheven
zouden willen zien; wij vinden haar o.a. door J. S. Mill**)
*) Zeitschr. f. Psych., dl. 45, blz. 8--9.
**) A System of Logic, tho, London 1879, biz. 456.
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en Hedwig Dohm*) uitgesproken. Tot staving dezer opvatting
pleegt men zich bij voorkeur op de algemeene strekking
der jongens- en meisjesopvoeding, zoomede op den nooit
ophoudenden dwang der openbare meening te beroepen,
die er beide op uit zijn, den mensch zijn leven lang een meer
of minder conventioneel model van „echte" mannelijkheid
resp. vrouwelijkheid voor oogen te houden, en elke afwijking
daarvan onmiddellijk en vaak zeer streng straffen. Daarin ligt
ook zonder twijfel een goed deel waarheid; toch wil het mij
voorkomen, alsof die invloeden minstens
even vaak er op gericht waren, den natuurlijken aanleg der vrouw, zooals wij
dien in het vooraf gaande hebben leeren
kennen, terug te dringen, als dezen to
o n t w i k k el e n. Dat de meisjes meer dan de jongens ertoe
aangezet worden, regelmatig te werken, of dat omgekeerd
van haar een geringere beheersching der gemoedsbewegingen
verlangd wordt dan van dezen, schijnt mij zeker niet regel
te zijn; en evenmin kan men zeggen, dat het onderwijs der
meisjes erop ingericht is, het intuitieve denken tegenover
het discursieve te versterken. Of met andere woorden:
het ideaal der beschaafde, geestige, in alles belangstellende
en in niets opgaande salondame, alsook het hoogere van de
harmonisch ontwikkelde, overal een edele matiging betrachtende en van alle buitensporigheden afkeerige cultuurvrouw,
waarop de hoogere opvoeding der meisjes zich bij voorkeur
pleegt te richten, zijn volgens al het voorgaande er zeer ver
van af, met de eigenlijke natuur der vrouw ook maar wat de
richting betreft bij benadering samen te vallen. De beschaving
is voor de vrouw, veel meer dan voor den man, een knellende
band; zij kan zich daarin schikken, er misschien de waarde
*) t. a. p. blz. 93, 119.
Psychologie der Vrouwen. x8
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van erkennen, maar moeilijk ophouden, hem als een onderdrukking van haar natuur te voelen. In het diepst van haar
hart blijft zij veel meer natuur- dan cultuur-product; veel
minder dan den man is haar de cultuur in 't bloed overgegaan,
en veel meer dan hij voelt zij de behoefte, zich daarvan
los te maken: haar eigen weg te gaan, als de vrije dochter der
natuur.*) Men moet dus onderscheiden. De vrouw, vooral
de vrouw uit de bemiddelde klassen, toont in den omgang talrijke eigenschappen, die haar alleen door de opvoeding zijn
ingeplant, en sommige vrouwen toonen bijna niet anders
dan deze; slaat men daarentegen de vrouwen gade in die oogenblikken waarin zij geheel zichzelf kunnen zijn, dan komen
geheel andere eigenschappen te voorschijn, namelijk die,
welke door de opvoeding niet begunstigd, veeleer voor 't
grootste deel teruggedrongen zijn. En juist deze zijn het,
welke wij als de wezenlijke kenmerken der vrouwelijke
psyche te beschouwen en naar welker oorspong wij nu verder
te zoeken hebben.
Ten aanzien van dezen oorspong staat nu tegenover
de juist besproken ontogenetische een p h y 1 o g e net i s c h e
opvatting, volgens welke het vooral de maa t schappelijk toestanden van vroeger eeuwen geweest zijn, waaraan de vrouwenziel haar huidig karakter te danken
h e e f t. Deze opvatting, waarbij zich vooral de Italiaansche onderzoekers hebben aangesloten, heeft zeker
althans in zooverre gelijk, als zij de psychische natuur der
vrouw als een oud, waarschijnlijk zelfs zeer oud erfdeel beschouwt: inderdaad zou het anders moeilijk te verklaren
zijn, dat deze natuur zich, trots alle inwerkingen van de op*) „Naturalisten," „verpersoonlijkte oerkrachten' noemt ook Goltz (t. a. p.
blz. II, 28) de vrouwen.
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voeding en de beschaving, zoo hardnekkig handhaaft en
zich steeds weer in dezelfde verschijnselen openbaart. Maar het
is iets anders het feit van deze vererving te erkennen, dan te
beweren, de wijze, waarop het geerfde bezit oorspronkelijk
verworven werd, in de geschiedenis te kunnen aanwijzen;
en wat dit laatste betreft heeft men het zich, naar ik meen,
wel dikwijls wat te gemakkelijk gemaakt. Ter toelichting
mogen twee factoren genoemd worden, die men bijzonder
vaak tot verklaring van zekere zijden der vrouwelijke psyche
aangehaald heeft, namelijk ten eerste het moederschap,
en ten tweede de duizenden jaren lange onderdrukking door
het andere geslacht; uit dat moederschap zouden dan
haar bestendigheid in de lief de en haar neiging tot meth:lijden , uit die onderdrukking haar vreesachtigheid, onoprechtheid, veinzerij etc. ontstaan zijn. Nu hebben wij echter gezien,
dat onoprechtheid en veinzerij geenszins specifiek vrouwelijke
eigenschappen zijn, en dat haar medelijden een trek naar
wreedheid niet uitsluit; ook zou men, wanneer de vrouwen
zich eens, inplaats van medelijdend, voor leed van anderen onverschillig toonden, dit met gelijk recht uit het moederschap,
dat haar belangstelling tot haar gezin moet beperken, kunnen
verklaren, als nu het omgekeerde. In 't algemeen lijkt mij deze
wijze, iets als verklaringsgrond aan te nemen, waarvan men
de algemeene werking niet kent, en waarvan men nog veel
minder beweren kan, dat het in alle gegeven gevallen het
eenige gemeenzame antecedent is, uiterst bedenkelijk. Bovendien echter zijn hier nog bijzondere redenen, om sceptisch
te staan tegenover deze versplinterende, voor elke eigenschap
een afzonderlijken verklaringsgrond zoekende methode:
immers werd in het voorafgaande aangetoond, dat de
groote meerderheid der voor de vrouwen
karakteristieke eigensch appen ten nauw-
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ste met een grondeigenschap, namelijk
met de emotionaliteit, samenhangt,*) en
dienovereenkomstig zoowel bij emotioneele mannen als bij
emotioneele vrouwen boven het gemiddelde vertegenwoordigd
is. Deze samenhang wijst echter onmiskenbaar op een
gemeenschappelijken verklaringsgrond; o m de w e z e nlijke kenmerken van de vrouwelijke psyche uit cultuurverhoudingen te verklaren, zou men dus moeten trachten te bewijzen, dat Naar grootere emotionaliteit
door deze cultuurverhoudingen veroorz a a k t i s. Deze poging is voor zoover ik weet nooit gedaan;
zeker zou het gemakkelijk genoeg zijn, volgens de boven besproken methode te betoogen, dat immers uit den aard der
zaak de smarten en vreugden van het moederschap, zoomede
de noodzakelijkheid, zich overal naar den wil en de luimen
van den man te voegen, vele sterke aandoeningen en mettertijd
een overmatige ontvankelijkheid daarvoor moeten opleveren.
Wanneer echter het omgekeerde te verklaren geweest ware,
zou het zeker niet moeilijker gevallen zijn, in het licht te stellen,
hoe de emotionaliteit der vrouwen door al die emotioneele ervaringen noodzakelijk was afgestompt,**) en hoe de mannen,
*), Het is interessant te zien, dat J. S. Mill, de energieke voorvechter van
de natuurlijke gelijkheid der geslachten, toch aanleiding vindt, naast de
„verschillen in opvoeding, bezigheden, persoonlijke onafhankelijkheid,
en maatschappelijke voorrechten" nog een plaats open te houden voor
„oorspronkelijke verschillen in lichamelijke kracht en nerveuse gevoeligheid
tusschen beide geslachten" (Logic, III o, blz. 456). Wanneer met deze „nerveuse gevoeligheid" de emotionaliteit bedoeld is, dan is daarmee een geheele
reeks van de belangrijkste psychische verschillen tusschen de geslachten
als even „oorspronkelijk" toegegeve n.
**) Zooals dan inderdaad Sergi getracht heeft de door hem beweerde geringere emotionaliteit der vrouwen te verklaren: Lombroso, t. a. p. blz. 66-67.
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die steeds aan hun aandoeningen vrije uiting hebben kunnen
geven, krachtens de bekende wisselwerking tusschen aandoening en uiting daardoor ook hun emotioneelen aanleg
steeds hadden moeten versterken. In 't kort: op deze manier
kan men alles bewijzen, en bewijst men dus niets. Bovendien
kan met Steinmetz*) er aan herinnerd worden, dat elke
poging om de natuur der vrouw uit haar plaats in de cultuur
to verklaren, het vraagstuk verschuift, daar toch ten slotte
haar plaats in de cultuur ook niet een laatste feit, maar veeleer
zeer wezenlijk door haar bijzondere natuur bepaald is.
Waren de vrouwen oorspronkelijk in verstand, in wilskracht
en in egoisme gelijk geweest aan de mannen, dan zouden zij
zich nooit door dezen hebben laten onderdrukken; ook is,
zooals Steinmetz t. a. p. opmerkt, ter verklaring van deze
onderdrukking haar geringere physieke kracht geenszins
voldoende, daar immers deze ook den mensch in 't algemeen
in vergelijking met leeuw en gorilla, den cultuurmensch in
vergelijking met vele wilden toekomt, zonder dat echter de
de eerste zich ooit door de laatsten heeft laten onderdrukken.
Willen wij daarom niet met Hedwig Dohm**) de avontuurlijke onderstelling aanvaarden, dat eenmaal (gelijktijdig
over de geheele wereld?) een „strijd der geslachten" heeft
plaats gevonden, waarin de vrouwen (voor alle toekomst?)
overwonnen werden, en waaraan de Amazonen-sagen nog een
duistere herinnering bewaren, dan zullen wij voorloopig
wel moeten besluiten, dat de cultuur aan de vrouwelijke
psyche weliswaar veel kan hebben gewijzigd, ontwikkeld,
teruggedrongen, dat zij echter deze vrouwelijke psyche
niet geschapen heeft. „Het geslacht ligt dieper dan de cultuur"
(Maudsley).

*) Treub en Winkler, t. a. p. blz. 85.
**) t. a. p. blz. 247-248.
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Nu behoeft echter uit het feit, dat de psychische verschillen
tusschen de geslachten dieper liggen dan de cultuur, nog
geenszins besloten te worden, dat deze o n a f s c he idelijk en voor alle tijden met de geslachtsverschillen verbonden zijn; veeleer zou tenminste nog aan de andere mogelijkheid gedacht kunnen worden, dat gene als deze voor een aanmerkelijk deel u i tk o ms t en der te el tk euze zijn. Uit het vastgestelde
overwicht van de gelijkgeslachtelijke over de kruisgewijze
erfelijkheid volgt immers, dat binnen zekere grenzen het
vrouwelijk type de neiging moet hebben, zich aan de idealen
der mannen, evenals omgekeerd ook het mannelijk type, zich
aan de idealen der vrouwen aan te passen, en dat die grenzen
ruim genoeg zijn, om alle psychische verschillen tusschen
de geslachten mede te omvatten, is met groote waarschijnlijkheid uit de sterke gemiddelde variatie der laatste af te leiden.
Het zijn immers alleen de gemiddelde vrouw en de gemiddelde
man, bij wie deze geslachtsverschillen kunnen worden vastgesteld, en van deze gemiddelden wijken de afzonderlijke
mannen en vrouwen naar beide zijden in zoodanige mate
af, dat voor elk geslachtskenmerk onder de leden van het
betrokken geslacht talrijke individuen te vinden zijn, die
niet alleen beneden het gemiddelde van hun eigen, maar ook
beneden dat van het andere geslacht gesteld zouden moeten
worden. Evenals nu niemand er aan twijfelen zal, dat,
wanneer eens alle mannen besloten, alleen vrouwen van hooge
gestalte te trouwen, zich in de volgende geslachten een geleidelijke stijging van de gemiddelde vrouwelijke lichaamslengte zou voordoen, zoo zou ook bijv. de vrouwelijke emotionaliteit mettertijd zeker afnemen, wanneer de mannen deze
in hunne gezellinnen niet meer wenschten. Wat echter van de
toekomst te verwachten zou zijn, zal ook in het verleden
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hebben plaats gevonden; en wij mogen dus in de bestaande
geslachtsverschillen een zij het ook slechts zeer ruwe uitdrukking zien van die complexen van karaktereigenschappen,
welke de beide geslachten het hoogst in elkaar schatten.
Dat echter deze uitdrukking slechts zeer ruw kan zijn, ligt
hoofdzakelijk aan twee omstandigheden: ten eerste aan
deze, dat behalve de (lichamelijke en geestelijke) individueele
eigenschappen nog vele andere factoren als stand en rijkdom
de huwelijks-keuze mede bepalen, en ten tweede aan onze
gebrekkige kennis der psychische correlaties, waardoor van
meerdere samenhangende eigenschappen slechts die, welke
het lichtst opvallen, maar niet de dieper verborgene hun invloed kunnen doen gelden. Hoe meer de maatschappelijke
toestanden zich ontwikkelen in een richting, welke aan de
individueele neigingen vrij spel laat; hoe meer onze psychologische kennis zich verdiept en in hoe ruimer kring zij zich
verspreidt; hoe vrijer eindelijk van jongsaf de omgang tusschen de geslachten wordt en in hoe natuurlijker en veelzijdiger verhoudingen deze plaats vindt, des te vollediger
zal ook elk geslacht de richting, waarin het andere zich
ontwikkelen moet, in de hand hebben. Voorzeker ligt dit alles
nog ver in de toekomst.
Naast dezen belangrijksten factor komen dan eerst in
de tweede plaats de werkingen der cultuurt o es t a n d e n (met inbegrip van de opvoeding) in aanmerking. Dat deze op velerlei wijze begunstigend of belemmerend, wijzigend en aanvullend, in de natuurlijke ontwikkeling hebben ingegrepen, werd boven opgemerkt; en van die
eigenschappen, welke in een gegeven tijd bij de leden van
het eene of het andere geslacht overwegend optreden, zal
dus steeds een deel, zij 't dan ook niet het wezenlijkste en
belangrijkste deel, tot deze terug te brengen zijn. Vragen wij
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nu, welke van de in het voorafgaande
besproken geslachtsverschillen tot den
betrekkelijk blijvenden, slechts langs
den weg der geleidelijke selectie te veranderen wezenskern, en welke tot de van
buiten komende, ingeplante en aangeleerde cultuur-toevoegsels behooren, dan
staan ons voor de beantwoording dezer vraag in hoofdzaak
de volgende criteria ten dienste. Ten eerste de meer of minder
algemeene verspreiding der betrokken verschillen, dus hun
voorkomen in verschillende tijden, bij verschillende volken
en rassen, misschien ook in de dierenwereld. Verder het
welgegronde bewijs, dat opvoeding en beschaving werkelijk
de strekking hebben of niet de strekking hebben, de betrokken
verschillen te begunstigen. En eindelijk, voor zoover wij op
grond van de beide eerste criteria ons ervan overtuigd hebben,
dat zekere centrale eigenschappen tot den wezenskern en
niet tot de cultuur-toevoegsels behooren, de positieve of
negatieve correlatie tusschen deze centrale en de te verklaren
consecutieve eigenschappen. Volgens de beide eerste criteria
moet dan allereerst de e m o ti on a 1 i t e i t beslist tot den
wezenskern gerekend worden; en volgens het derde moet
hetzelfde gelden voor al die eigenschappen, welke correlatief
met de emotionaliteit samenhangen, al mogen deze ook
daarnaast op velerlei wijze door cultuur-invloeden versterkt, verzwakt of gewijzigd zijn. Tot deze eigenschappen
behooren echter de volgende: w i s s e l e n d e s t e m m i n g,
zwaartillendheid, gebrek aan moed, lange
nawerking van droevige, daarentegen korte
van toornige gemoedsaandoeningen, zucht
naar verandering en veelvuldige wisseling
in sympathieen, dikwijls lachen, vernau-
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wing van den bewustzijnsomvang, suggestibiliteit, aanschouwelijke phantasie,
scherpzinnigheid maar gebrek aan verstand, geringer talent voor wiskunde,
grooter voor talen, afkeer van abstractie, bijvoorkeurintuitief denken, impulsiviteit, neiging tot fanatisme, handigheid, ijdelheid, he erschzuch t, grooter intensiteit zoowel
van het med el ij d e n als van de wreedhei d, neiging
tot overdrijven, eerlijkheid en betrouwbaarheid, godsdienstzin, veelvuldigheid van
psy c his ch e sto r in ge n. Van al deze eigenschappen
is empirisch aan te toonen en a priori begrijpelijk te maken,
dat zij met de emotionaliteit samenhangen, en van alle is
dus aan te nemen, dat zij, zoolang de vrouwen overmatig
emotioneel geweest zijn en zijn zullen, aan haar in hoogeren
graad dan aan de mannen moeten toekomen. En inderdaad
vinden wij, dat vele . van deze eigenschappen van oudsher
en onder de meest verschillende cultuur-toestanden aan de
vrouwen algemeen zijn toegekend, terwijl ook voor de meeste
een begunstigende invloed van opvoeding of beschaving
slechts met zeer gezochte gronden te verdedigen zou zijn.
Een uitzondering in beide opzichten vormt alleen de ijdelheid,
die bij natuurvolken en bij hoogere dieren meer den man
dan de vrouw eigen schijnt te zijn, en bij de laatste op licht
begrijpelijke wijze door de beschaving begunstigd wordt.
Hier zullen wij dus een samenwerken van natuurlijken aanleg
en invloeden van buiten moeten vermoeden. — Naast de
emotionaliteit met haar correlaten staat als een tweede
zelfstandige vrouwelijke grondeigenschap de a c ti v i t e i t.
Zooals wij gezien hebben (blz. 228), wordt deze door de emotionaliteit bijna niet begunstigd; het besliste overwicht, dat de
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vrouwen ten opzichte van alle op activiteit wijzende verschijnselen vertoonen, moet dus een anderen grond hebben, waarvan
intusschen moeilijk met zekerheid is uit te maken, of die in
de cultuur-toestanden of in den natuurlijken aanleg te zoeken
is. Dat de opvoeding der meisjes uit de betere kringen (waarop onze enquetes in hoofdzaak betrekking hebben) geenszins
geschikt is, de activiteit te bevorderen, werd reeds vroeger
opgemerkt; daarentegen zou men kunnen vragen, of niet
het huiselijk getob der eeuwen, misschien zelfs de harde
huis- en landarbeid van den voortijd de bestaande verschillen
tot stand gebracht kan hebben. Voor men echter deze vraag
met al te groote beslistheid beantwoordt, moet men zich
rekenschap geven van de vraag of niet, wanneer de verhoudingen eens omgekeerd waren, een overwicht der mannen
aan bestendige werkzaamheid of vastberadenheid op even
aannemelijke wijze op den dwang van het streng geregelde
beroepsleven of op de grootere veelvuldigheid van onvoorziene moeilijkheden had kunnen worden teruggevoerd.
De vraag blijkt dus nog niet rijp voor een beslissing en zal
wel eerst op grond van geheel andere gegevens, dan waarover
wij nu beschikken, eenmaal daarvoor rijp kunnen worden.
Wij laten haar dus open en hebben alleen nog te onderzoeken,
in hoeverre eenige verdere eigenschappen der vrouwen als
correlata van deze grootere activiteit te verklaren zijn.
Dan vinden wij het volgende. Sommige van deze eigenschappen (beweeglijkheid, snelle verzoenbaarheid, handigheid,
medelijden, betrouwbaarheid, godsdienstzin) staan zoowel
tot de activiteit als tot de emotionaliteit in positieve correlatie;
tot het overwicht dier eigenschappen zullen dus beide grondkenmerken bijdragen. Waar daarentegen activiteit en emotionaliteit tegengestelde correlaties meebrengen, wint het
bijna steeds de laatste (impulsiviteit, wisselende stemming,
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verstandelijke tekortkomingen, ijdelheid, heerschzucht, gebrek
aan moed, spreken over -personen, neiging tot lachen, psychische storingen). Dat was ook niet anders te verwachten,
daar immers het verschil tusschen mannen en vrouwen ten
opzichte van de emotionaliteit volgens de enquete aanmerkelijk grooter is dan dat ten opzichte van de activiteit, zoodat
deze de uitwassen der eerste wel temperen, maar bezwaarlijk
compenseeren kan. Des te meer interesseeren ons de uitzonderingen. De vrouwen zijn in hooge mate z u i n i g,
minstens even p r a c t i s c h als de mannen, en veel m o ediger en geduldiger bij ziekten; zij zijn geloofwaardiger, minder vaak verstrooid
en toonen slechts half zoo vaak de neiging,
verplicht werk te verwaarloozen voor onv er p 1 i c h t werk : alles afwijkingen van het gemiddelde,
die wel door de activiteit begunstigd, maar even beslist door
de emotionaliteit tegengewerkt worden. Met het oog op de
overal elders overwegende invloed der emotionaliteit kan er
niet aan gedacht worden, deze afwijkingen eenvoudig op
rekening van de vrouwelijke activiteit te stellen; wij moeten
dus uitzien naar andere medewerkende oorzaken, en als
zoodanig zullen hoofdzakelijk eenerzijds de a a r d van
de in het maatschappelijk leven aan de
vrouwen toekomende bezigheden, anderzijds haar sterkere zedelijke aanleg in aanmerking komen. Wat het eerste aangaat, schijnt het huiselijk
werk der vrouwen, het bezorgen van talrijke kleine inkoopen
tegen veranderlijke prijzen, het dagelijks controleeren van
leveranciers en dienstboden in hooge mate geschikt, zulke
eigenschappen als zuinigheid, practischen zin en voortdurende
waakzaamheid tot ontwikkeling te brengen; van deze eigenschappen komt het mij dus niet onwaarschijnlijk voor, dat zij
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wel gedeeltelijk aan de vrouwelijke activiteit, voor een ander
deel echter aan de vroegere en tegenwoordige maatschappelijke
verhoudingen te danken zijn. De drie andere bovengenoemde
eigenschappen echter (niet-verwaarloozen van verplicht
werk, oprechtheid, moed en geduld op het ziekbed) vallen
met vele andere (gebrek aan egoisme, geringe
neiging tot tafelgenot, onbaatzuchtigheid en gebrek aan geldzucht, philanthropische werkzaamheid, neiging anderen te idealiseeren, kinderlief de, betrouwbaarheid, geringe zelfingenomenheid)
onder het algemeene gezichtspunt, dat de vrouwen voor
haar persoonlijke belangen minder, voor vreemde en
hoogere belangen daarentegen meer voelen, in een woord
dat zij zedelijker zijn dan de mannen.
Deze hoogere zedelijkheid op cultuur-invloeden, bijvoorbeeld
op de lange onderdrukking en de daarmee verbonden noodzakelijkheid van veelvuldige onthouding, te willen terugvoeren, gaat dunkt mij niet aan. Zoover ik weet, heeft de
geschiedenis nergens geleerd, dat de slavernij een betere
school der zelfverloochening zou zijn dan de vrijheid, of
dat zich bij onderdrukte volken een hoogere plichtsbetrachting
ontwikkelde dan bij zelfstandige. Omgekeerd heeft zeker
de eeuwenlange onderdrukking der vrouw er toe moeten
leiden, haar tot liegen en veinzen op te voeden; wanneer zij
desondanks volgens onze enquetes nu geloofwaardiger en
eerlijker zijn dan de mannen, moet hare op deze eigenschappen
gerichte natuurlijke aanleg ongemeen sterk zijn. Dat deze
natuurlijke aanleg tenminste voor een deel op een meer of
minder bewuste selectie van de zijde der kiezende mannen
berust, schijnt mij zeker.
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BESLUIT En dat zou dus „de vrouw" zijn? Zooveel
bewustzijns-omvang, zooveel emotionaliteit, activiteit, plichtsgevoel enz. — dat zou alles zijn aan de typische
vrouwenziel? Z e k e r niet; evenmin als de botanische
kenmerken der roos alles aan de typische roos zijn. Zoo min
als iemand, die nooit een roos gezien, maar al die kenmerken
van buiten geleerd had, zich daaruit het adaequate beeld
eener roos zou kunnen vormen, zoo min is ook dit boek voldoende, om van de vrouw, zooals zij leeft en streeft, een
adaequate en levendige voorstelling te krijgen. Dat ligt,
hier als daar, aan verschillende oorzaken, en deze oorzaken
zijn deels van wezenlijken en blijvenden, deels van toevalligen
en Voorbijgaanden aard.
De wezenlijke en blijvende oorzaken van het beperkte
praestatie-vermogen eener theorie der vrouwenziel liggen
in die rechtlijnigheid, welke nu eenmaal noodzakelijk alle
theorie aankleeft. Ten slotte is niet alleen het individu,
maar ook het geslacht „onuitzegbaar:" de woorden waarin
wij trachten ze te beschrijven, hebben overal een algemeene
beteekenis; voor de bijzondere nuance echter, die wij juist
zouden moeten uitdrukken, ontbreekt vaak de passende
naam. Daarom zal noodzakelijk de onmiddellijke waarneming
van talrijke gevallen, of ook de artistieke uitbeelding daarvan
in tooneelspelen en romans een rijkere en meer levendige
voorstelling van de vrouwenziel geven dan de wetenschappelijke analyse. Want hoewel natuurlijk ook die artistieke
uitbeelding op woorden is aangewezen, heeft zij toch het
belangrijke voordeel, dat zij haar personen zelf kan laten
spreken en handelen, waarmee aan de verklaringsmogelijkheden veel nauwere grenzen gesteld zijn dan in de samenvattende en abstraheerende wetenschappelijke beschrijving.
Daarentegen geeft de wetenschap kennis van de wettelijke
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betrekkingen en inzicht in de noodzakelijkheid daarvan;
en wie in deze belang stelt, dient den weg der wetenschap te
gaan. Deze weg voert op hoogten, van waaruit men steeds
beter de groote trekken van het landschap ziet te voorschijn
komen, maar kleur en geur der afzonderlijke bloemen niet
meer kan onderscheiden.
Kan dus de wetenschap uiteraard het beeld der vrouw niet
teekenen, maar slechts door rechte lijnen insluiten, anderzijds
zijn voor het feit, dat deze lijnen op zoo weinige plaatsen
het beeld raken en op andere plaatsen er zoo ver van verwijderd blijven, niet wezenlijke, maar slechts toevallige en voorbijgaande oorzaken verantwoordelijk te stellen. Deze oorzaken
liggen in de gebrekkigheid van het tot dusverre voor de wetenschappelijke bewerking toegankelijk gemaakte materiaal.
Zeker heeft de typische vrouw de haar in het voorafgaande
toegekende eigenschappen niet zonder meer, maar in bepaalde, wellicht uiterst ingewikkelde modificaties; zeker
heeft zij behalve deze nog vele andere meer of minder belangrijke, zelfstandige of van andere afhankelijke eigenschappen, die op zichzelf voor de middelen der wetenschappelijke
vaststelling en beschrijving even toegankelijk zouden zijn
als gene. Maar om deze aan het licht te kunnen brengen,
zouden ons zeer veel talrijker, vooral echter zeer veel nauwkeuriger en zeer veel zekerder gestaafde gegevens ten dienste
moeten staan. Wij staan nog maar aan het begin en, hebben
vooreerst met onze grove werktuigen volop te doen. Wanneer
deze verricht hebben, wat zij verrichten kunnen, zullen fijnere
in hun plaats treden ; en hoe verder deze verf ijning voortschrijdt,
des te nauwer zal het rechtlijnige schema der wetens chap
zich aansluiten aan de levende werkelijkheid, die in de typische
vrouw voor ons staat.

AANHANGSEL.

VRAGEN

I. BEWEGINGEN EN HANDELEN.
Is de bedoelde persoon
I. bewegelijk en druk (gesticuleeren, gemakkelijk van stoel opspringen, been en weerloopen) . .
of kalm en rustig?
2. in beroep, ambacht, school of huishouden
steeds met ijver werkzaam
of alleen bij buien werkzaam
of doorgaans lui?
3. Ook in vrije uren meestal bezig
(knutselen, tuinwerk, iets repareeren,
handwerkje)
of geneigd, e r z ij n g e m a k van
te nemen?
4. geneigd om verplicht werk
(beroep,
vakstudie,
huishouden)
te verwaarloozen voor
onverplicht werk (werkzaamheid in vereenigingen, propaganda, bijstudien, liefhebberijen) ?
5. geneigd om uit te stellen (bijv.
het schrijven van brieven, het beredderen van zaken)
of gewoon alles f l i n k a an te
p a k k en en of te maken?
6. bij tegenspoed spoedig uit het
veld geslagen

147 vragenlijsten, alle
van vrouwelijke berichtgevers

PERCENTAGES UIT DE HEREDITEITS-ENQUETE.
(Zie blz. 40-41)
Alle 25 19
vragenlijsten
hoofdz. van
mannelijke
berichtgevers

x.

Mannen Vrouwen
(1310)
(1209)

Mannen Vrouwen
(79)
(68)

39.3 43.4

29.4 53. 2

73.8 78.6 76.5 86.1
1 7.3

6.8

14.5
4.3

8.8 Io.I
8.8

0.0

55.3 7 0 .7 5 1 5 74.7
35. 6 21.4 38.2 15.2

15.o 8.8 16.2 13.9

3 2 . 1 23.4 35.3
53.4

29. 1

61, 5 1 .5 55.7

24.2 26.5 30.9 22.8

56.2o8739
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PSYCHOLOGIE DER VROUWEN
Alle 25 19
vragenlijsten
hoofdz. van
mannelijke
berichtgevers

288

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
(79)
(68)
(1310) (1209)

of d o or z ettend (door bezwaren
geprikkeld)
of zelfs k oppig (geen raad aannemen, tegen beter weten in doorzetten) ?
7• impu
impu 11 si
si ee ff (handelen
(handelen of
of besluiten
besluiten
onder oogenblikkelijken indruk) .
of b ed a c h tz a am (niet handelen
zonder overweging van voor en
tegen)
of principemensch (handelen
volgen vooraf vastgestelde beginselen)?
8. r es o luut (in moeilijke gevallen
snel gedragslijn vaststellen)
of b es luit el o os (lang aarzelen,
vaak heen en weergaan, moeilijk tot
definitief besluit kunnen komen)? . .

36. 8 5o.6
46.1 36.8
47.3 46.1

17.8 15.5

11.8

34.5 42.7

2 3.5

0.I

23.5 45.6

4 1 .8
6.2 4.4
4.4 7.6
9. 1 6.2
50. 2 52
.9 5 1 .5 55.7
52.9
52 .9 42.5

60.3
60.3

28.o 22 9.
28.7 28.0
9.44

2

4. 1

II. AANDOENINGEN.
9• emoti
emoti oneel (zich ook kleinigheden meer aantrekken dan anderen,
spoedig in verrukking of in tranen),
ofniet-emotioneel (minder aantrekkelijk dan anderen, koel van
natuur)?
io. iningesprek
gesprek hh ee ff ti g (stem verheffen,
IO.
sterke uitdrukkingen gebruiken, zich
boosmaken)
of koel en zakelijk?
III.
I. pr
prikk
ikkelb
elbaaar
ar(over
(over kleinigheden
kleinigheden
ontstemd, kwalijknemend)
of goedgehumeurd (gemakkelijk in omgang)
of zelfsbuiten staat om boos
te w or den (zich zonder verzet
laten beleedigen of voor den gek
houden)?

48.5 70.9
59.8 48.5

45.9

59.8

39.3

2 6.5

26.5 39.7
39.7 2 0.3

5o.6
43.0 4 1 .5
.5 39.7
39.7 5o.6
19 .0
39.7 19.0
4 1 .4 34. 1 39.7
43.4 43.3
43.3 44. 1
53. 2 53.4
53.2

2

.4

36.7

0.053.4 60.8

50.0

1.53.1 5

5. 1
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12. k r i t i s c h (veel aan te merken op
anderen, bij voorkeur hun slechte
eigenschappen opmerken en onthouden)
of idealiseerend (geneigd om
de menschen goed en lief te vinden)?
13. a chter d o cht i g (bijv. tegenover
bedienden; meenen geheime vijanden
te hebben; licht verkeerde bedoelingen
onderstellen)
of goedgeloovig (vertrouwen
op verklaringen van belanghebbenden;
geloof hechten aan reclameberichten en dergel.) ?
14. v er dr a agz a am (vriendschappelijk omgaan met personen van andere
richting)
of onverdraagzaam (bij voorkeur koopen bij partij- of geloofsgenooten; haat tegen belijders van
andere meeningen) ?
15. vroolijk en opgewekt (schik
in 't leven hebben)
of zwaarmoedig en somber
of afwisselend beide
of steeds kalm en gelijkm at i g. van stemming?
16. z waartillend (overmatig bezorgd voor toekomst; sterk opzien
tegen een op zich genomen taak,
een verwachte verandering enz.) . .
of l u c h t h a r t i g (geneigd te denken
dat alles wel los zal loopen)
?

III. SECUNDAIRE FUNCTIE.
17. na verlies van beminde personen
betrekkelijk s n el g e t r o o s t (weer
Psychologie der Vrouwen. 19

38.9 38.6 35.3 34.2
2 9. 1

33.4 35.3 3 6 .7

19.3 22.9 14.7 19.0

41.6 43.9 39.7 38.0
80.2 78.8 77.9 77.2

9.5 8.8 5.9 11.4
34.7 41.1 25.0 35.4
5.0 6.o 7.4 6.3
29.6 32.1 27.9 39. 2
25.8 20.9 33.8 20.3

2 9.9

3 2 . 2 30 .9 35.4

37. 8 3 1 .3 32.4 32.9
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Mannen Yrouwen Mannen Vrouwen
(1209)
(68)
(79)
(1310)

gewone belangstelling in bezigheden
en uitspanningen)
of lang onder den indruk
('t niet te boven kunnen komen) ? . .
18.na toorn dadelijk weer verz o e n d (geheel als vroeger; er
niet meer aan denken)
of nog eenigen tijd ontstemd
of moeilijk te verzoenen
(duurzame wrok tegen bepaalde personen) ?
19.sterk wisselend in sympat h i e ë n voor personen (eerst met
iemand wegloopen, later slecht over
hem te spreken)
of constant in affecties?
20.gehecht aan oude herinnering e n (vriendschappen uit jeugd aanhouden, bezoeken aan geboorteplaats,
aan graven van afgestorvenen enz.)
of meer in beslag genomen door
nieuwe indrukken en
vrienden ?
21.hardnekkig vasthoudende aan eens
gevestigde meeningen
(stokpaardjes; ontoegankelijk voor
redeneering)
of ook wel open voor nieuwe
inzichten,
of zelfs gemakkelijk om te
praten?
22.gesteld op verandering
(van woonplaats, huis- of kamerinrichting, omgang; behoefte om andere
dingen te zien en te doorleven, om
eens uit den sleur te komen)
of routinemensch (gehecht

42.1 32.2 35.3 25.3
17.3 31.2 25.o 30.4
41.9 42.3 32.4 38.o
32.7 33.7 47.1 27.8
16.3 13.6 16.2 10.1
16.8 20.7 11.8 13.9
68.5 66.6 73.5 73.4
52.5 54.9 35.3 40.5
24.8 25.o 29.4 40.5
26.6 27.5 29.4 22.8
53.2 45.2 55.9 64.6
11.3 15.3 7.4 6.3
30.8 37.2 25.o 46.8
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23.

24.
25.

26.

aan oude gewoonte, dagindeeling en
uitspanningen; moeilijk scheiden van
oude meubels, kleeren enz.) ?
herhaaldelijk
of e e n m a a l van het eene bedrijf
of studievak tot het andere overgegaan?
Vaakbezigmetgroote plannen
die ten slotte toch niet tot uitvoering
komen?
bij handelen meer beheerscht door
gedachte aan verw ij der de to ekomst (sparen voor ouden dag,
materiaal verzamelen voor later werk)
of aan onmiddellijke resultaten?
iemand wiens handelen over 't
geheel in overeenstemming is met zijn uitgesproken beginselen
of vaak daarmee in strijd?

55.9 31.6
8.9
4.4

44.4 38.o
8.4 3. 2
13.1

3.o

7.4

3.8

8

8.3

1 4.7

8 .9

15.

26.5 27.8

38 .7 3 2 . 2
29.81

26.5 35.4

64.8 62.5
14.3 11.4

66.2 74.7
11.8
5.1

58.5 51.7

45. 6 55.7

54.4 43.9

60.3 45.6

15.9 21.8

1 4.7

IV. VERSTAND.
27. bevattelijkheid (gemakkelijk
iets nieuws begrijpen, spoedig zien
waar 't op aan kornt;
v e r s t a n dig (datgene, wat men
weet, nauwkeurig weten; iets duidelijk
kunnen uitleggen)
p p e r v l a k k i g (oordeelen op
lossen indruk; vaak zich tegenspreken)
of zelfs d o m (eenvoudige Bingen niet
kunnen begrijpen)?
28. eengoedmenschenkenner (zijn
menschen weten te kiezen; met menschen van allerlei soort weten om
te gaan)

3.4

5.0

1 3.9

4.4 3.8

49.4 38.9 35.3 5o.6

VRAGEN

of n i:e t (vaak zich laten beetnemen;
menschen verkeerd beoordeelen) ? . .
29. practisch en redzaam (opmaken van een plan, vinden van
een uitweg uit moeilijkheden, zich
weten te behelpen met gebrekkige
hulpmiddelen)
of onpractisch?
3o ruim van blik (vrij van de
vooroordeelen van zijn stand of
tiring; niet hangen aan kleinigheden
of vormen)
of b e k r o m p en (vastzitten in conventies; pietlutterig)?
31. in denkbeelden z elf s t a n d i g
of geneigd anderen n a te p r a t e n?
32. geneigd over elke kwestie met een
besliste meening voordendag
te komen
of zich alleen voorwaardelijk
uit te spreken (een slag om
den arm te houden)?
33. gekenmerkt door een bijzonder talent
voor wiskunde
talen
muziek
teekenen
letterkundig werk
tooneelspel
menschen nadoen?
34. g e e s t i g (aardige opmerkingen maken
iemand op vermakelijke wijze er in
laten loopen; bij de hand met antwoorden)
of niet ?
35. conversabel (iemand met vvien
men prettig kan praten)
of geneigd om in gezelschap zich

147 vragenlijsten, alle
van vrouwelijke berichtgevers
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(1310)

Mannen Vrouwen
(68)
(79)

24.3I 2 8.0 I 35.3

1 3.9

67.8 68.i 58.8 8i.o
16.3 15.7 20.6
7.6

64 3 52.9 66.2 64.6
16.8 24.7 14.7 20.3
66.6 57.4 80.9 56.9
1 7.3 24. 0
7.4 24. 1
5 2 .5 48.5 58.8

23.4

20.1 20.6 22.8

17.0
3.2
12.7 13.5
16.3 17.6
9.6
6.3

9.3
4.7
9.7

5o.6

6. 2
4.9
7.6

19.1
3.8
11.8 13.9
14.7 22.8

8.8 12.7
1 4.7
5. 1
3.8
1 .5
2.9
2.5

42. 1 35. 1 38 . 2 29. 1
2 9.5 33.7
27.9 39. 2

65.2 71.3 57.4 72.2
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Mannen Vrouwen1 Mannen Vrouwen
68)
(1310) , (
(79)

121137 ; (

van het woord meester te
maken
of stil en in zich gekeerd?
36. een goed verteller van anecdoten
van langere verhalen
ook van eigengemaakte verh a 1 e n (bijv. aan kinderen) ? . . . .
37• in verhalen 1 an g dr adig en o msla c h t i g ('t wezenlijke niet van
't onwezenlijke weten te onderscheiden)
of beknopt en zakelijk?
38. gewoon , dikwijls weer met d e z e 1 f de
verhalen voor den dag te komen?
39• in staat, zonder voorbereiding, behoorlijk in het publiek te
s p r e k e n (in vergaderingen, bij
feestelijkheden enz.) ?
40.een goed w a a r n e m e r (allerlei
kleinigheden opmerken die aan anderen ontgaan)
of niet (dingen niet zien die viak
voor iemands neus staan)?
41.bedeeld met een z e e r goed
goed
of slecht muzikaal gehoor?
42.h a n d i g (in timmeren, plakken,
vrouwelijke handwerken enz.; ook
ongewonen handenarbeid behoorlijk
kunnen verrichten)
of o n h a n d i g (handen voor alles
verkeerd staan)
43• bedeeld met een b u i t e n g e w o o n,
goed
of slecht geheugen?
?

9.6 6.1H 8.8 8.9
19.3 15.7 26.5 .17.7
25.6 15.9 16.2 8.9
1 5.9 14.8 • 13.2
17.7
6.9 13.1 10.3 19.o
16.9 20.4 14.7 1 9.0
55.6 44.7 54.4 44.3
16.o 9.8 10.3 Io.I
3 1 .4

5.5 22 . 1

6.3

4 1 .2 54.4
16.7 17.3 17.6 11 .4
1 4.8 1 5.3
13.2 1 3.9
43.8 49.2 , 51.5 50.6
28.6 20.9 ' 29.4 22.8
54. 2 52 .7

55.5 70•5 5 1 .5 69.4
11 .4
1 9.7 10.3 20.6
9.3 10.3 12.7
1 4.0
74.5 76•2 70.6 6o.8
6.6 7.9 , 11.8 12.7
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V. NEIGINGEN.
44.gesteld op lekker eten en
drinken
of niet?
45.een dronkaard
of iemand die regelmatig
of nu en dan
of n o o i t alcohol gebruikt?
46.op sexueel gebied l o s b a n d i g
of ingetogen?
47.tevreden over eigen capaciteiten en praestaties
(bluffen, meenen alles beter te kunnen
doen dan anderen)
of daarover niet tevreden
(veel zelfcritiek, opzien tegen anderen) ?
48.ijdelheid en behaagziek
(zich opvallend kleeden; vaa,k in
spiegel kijken)
of weinig lettend op eigen
uiterlijk?
49.e e r z u c h t i g (gesteld op erkenning,
op eerebaantjes en ridderorden; niet
tevreden met tweede plaats)
of onverschillig voor erk e n n i n g door anderen
of zelfs geneigd zich op
achtergrond te houden?
50.g e l d z u c h t i g (keus of wisseling
van betrekking voornamelijk op finantieele motieven; ondernemingen op
touw zetten of speculeeren om vermogen te vergrooten)
of belangeloos
51.gierig
zuinig
r o y_a a 1

47.0 30.2 38.2 32.9
38.2 36.7
321.9.3 43.7
0.0
0.0
0.2
2.5
2.3 16.2
22.1
54.9 45.7 52 .9 46.8
1 5.9 33.0 33.8 44.3
8.6 1.4 2.9 0.0
61.5 6o.1 52.9 5o.6
37.5 28.1 36.8 26.6
3 1 .5 36.5 30.9 44.3
17.5 23.5 17.6
5 2 .4

2I.t

42.8 54.4 45.6

36.1 29.8 29.4 36.7
25.6 22.2 17.6 16.5

18.1 24.4 26.5 27.8
22.5 12.5 25.o 12.7
45.3 52 .0 47.1 6o.8
3.3 3.0 4.4 0.0
1 54.1 38.2 5o.6 43.
47.8 37.4 52.9 50.6
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Mann en Vrouwen M annen Vrouwen
(1310)
(1209)
(68)
(79),

of verkwistend?
vaak in schulden?
52. heerschzuchtig (overal den
baas willen spelen; nooit wat toegeven,
huistiran)
of geneigd ieder zijn vrijheid te laten
of zelf gemakkelijk te leiden en te beheerschen
(onder pantoffel)?
53• tegenover zijn (haar) kinderen s t r e n g
of teeder en zorgzaam
of geneigd hun groote vrijheid
te laten?
54 goed voor bedienden en
ondergeschikten (hun zoo
weinig mogelijk hun ondergeschikte
positie laten gevoelen; zich moeite
geven in hun belang; ze lang kunnen
houden)
of niet (veel vvisselen)?
55• medelijdend en hulpvaard i g (geen Bier kwaad kunnen doen;
geen hulp kunnen weigeren)
of e g o i s t i s c h (weinig gevoelig
voor lijden van anderen)
of zelfs w r e e d (genot in lijden van
menschen of dieren)?
56. zelf philanthropisch werkz a a m (armbezoek; in bestuur van
philanthropische vereenigingen) . . .
of alleen bereid f i n a n t i e e l te
steunen,
of zelfs dat niet of nauwe1 ij k s ?
57• in politiek radicaal hervorvormingsgezind

7.2

4.7

5.o
1 .5

2.9

5.9

3.8
2.5

20.8 23.6 26.5 31.6
55.9 48. 1 51.5 46.8
.7 14.5 1 4.7 10.1
16.4 10.3 1 4.7 8.9
28.2 43.6 2o.6 34.2
23.9 18.3 2 9.4 13.9
12

80.o &LI 83.8 81.o
4.6 8.8 1 .5 5. 1
70•69.
70•3 79.4
17.9 10.7 13.2 10.1
o.6 0.0 1.5 0.0
•7 24.5 20.6 3 0.4
36.o 32.1 42.6 43. 1
10.389
1 3. 1
9.5
15.2 8.7 14.7I 12.7
20
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Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
(79)
(68)
(1310)
(1209)

gematigd hervormingsgezind
conservatief
of onverschillig?
58.zelf werkzaam in politiek
(propaganda maken, in vergaderingen
spreken, in kranten schrijven) ? . . . .
59.eenwarm vaderlander (trotsch
op nationaliteit; gevoelig voor oordeel
van buitenlanders daarover)
of niet?
6o. in optreden geheel natuurlijk
(zich voordoen zooals men is) . . . .
of min of meer gedwongen
(zich niet op zijn gemak voelen) . .
of geaf f ecteerd (salontoon; poseeren; een bepaalde rol willen
spelen)?
61.demonstratief (zijne meeningen
sympathieen en antipathieen gaarne
uiten en warm verdedigen)
of g e s 1 o t en (ze voor zich houden)
of h u i c h e l a a r (andere voorwenden)?
62.gewoon eerlijk voor z ij n b e d o elingen uit te komen
of dip l o m a t i s c h (bedoelingen
verbergen)
of zelf i n t r i g a n t (oneerlijke middelen aanwenden) ?
63.strict geloofwaardig
of geneigd om te o v er dr ij v e n
en verhalen wat op te s i e r en
of leugenachtig?
64.in geldzaken a b s o l u u t b etrouwbaar
of alleen eerlijk binnen de
grenzen der wet

42.9 11.8 48.5 25.3
8.8 6.3
7.8
12.0
16.6 3o.8 16.2 30 .4
9.8

1.9 14.7 Io.I

33.8 25.8 27.9 29. 1
35.6 3o.1 33.8 32.9
69.2 68.i 61.8 65.8
19.1 19.o 26.5 25.3
6

.3

9.0

4.4

6.3

43.4 41 .7 42.6 5 1 .9
35.3 32.4 38.2 29. 1
o.8 o.8 0.0 0.0
71 .3 70.4i 70.6 70.9
17.5 15.5 20.6 21.5
3.3 1 .5 1 .3
1 .7
62.6
65.2 67.6 59.5
26.6
16.2
21.1 21.7
1 4.5
9.3 10.3 10. 1
3.3 3.4 0.0 0.0
78.6 83.2 85.3 91.1
10.4 4.3 8.8 2.5
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Mennen Vrouwen Mennen Vrouwen
(1310) (1209) (68) (79)
of bepaald oneerlijk?
0.7
0.0
0.0
65. warm godsdienstig (geheele
leven van godsdienst doortrokken)
17.7 26.o
26.5 32 9
of conventioneel godsdiens t i g (uitwendige godsdienstplichten
vervullen zonder er veel bij te
voelen)
17.9 25.5 10.3 16.5
of geneigd met godsdienst te spotten
7.0 2.1 7.4 1.3
of onverschillig?
47.0 34.5 4 8 .5 32 .9
66. kindervriend (graag met kinderen spelen; zich bij hen bemind
weten te maken)
61.1 70.4 66.2 64.6
14.1 10.2 14.7
of n i e t ?
8.9
67. dierenvriend (graag honden,
katten, vogels houden; ook andere,
gewoonlijk in 't wild levende dieren) 51.o 48.5 25.0 29.1
of niet?
21.9 22.3 36.8 31.6
68. geneigd bij voorkeur om te gaan met
personen van hooger en
18.3 22.6
16.2 21.5
of van lageren stand?
13.o
9.4 13.2
7.6
69. in toon en optreden z e e r v e r s chi 1lend tegenover hooger en lagergeplaatsten (onderdanig jegens de
eersten, uit de hoogte jegens de
laatsten)
8.6
8.9
8.8
0.I
oftegenallenongeveer gelijk? 79.2 78.5 79.4 8i.o
70. m o e d i g van natuur (bijv. bij opstootjes, brand, inbraak; door 't
gevaar geprikkeld)
46.2 41.0
50.0 54.4
of vreesachtig (liefst gevaar
vermijden)
33.8 21.5
2 9-4
34. 0
of zelfs l a f h a r t i g (in gevaar niets
waard)?
1.8 3.7
0.0 3.8
71. gesteld op uitgaan (societeit, gezelschappen, publieke vermakelijkheden)
23.5 29.1
28.7 29.5
of h u i s e l ij k (zich 't aangenaamst
voelen in eigen gezin)
63.6 64.5 66.2 68.4
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Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
(1310)
(1203)
(68)
(79)

of eenzelvig van natuur
(zich gaarne afzonderen)?
72.gewoon bij voorkeur te praten over
zaken
over personen
of over zichzelf?
73.liefhebber van s e x u e e l e of vi ez e aardigheden
of daarvan afkeerig?
74.gewoon v e e 1
of weinig te lezen?
't gelezene nauwkeurig en g eor dend
of onnauwkeurig en verw a r d te onthouden en weer te
geven?
75.geneigd zich te verdiepen in a b s t r a ct e (theologische of philosophische)
overpeinzingen?
76.ijverig verzamelaar (van
natuur- of kunstvoorwerpen, oudheden, postzegels of sets anders) ? . .
77.anarchist
socialist
spiritist
theosoof
vegetarier
geheelonthouder
aanhanger der natuurgeneesw ij z e
aanhanger der kollew ij nsche
spelling?
Nieuwlichter*)

9.7 6.5 6.2 0.1
58.6 3 1 .4 54.4 3 1 .6
2.741839
13.2 10.121.9o
21.5 7.3 23.5 6.3
41.1 58.o 51.5 72.2
49.7 46.5 66.2 51.9
36.9 37.5 26.5 35.4
49.3 37.7 58.8 39.2
12.58 03
18.5 12.4 23.5 21.5
13.1 6.9 10.3 6.3
o.8 0.2 0.0 o.o
5.5 3.7 5.9 8.9
0.7 o.6 0.0 0.0
LI 1.8 1.5 1.3
1.4 2.0 2.9 2.5.
4.9 6.2 5.9 11 .4
2.0

1.9

0.0

2.5

1.4

0 .5
3.8

5.9
5.9

2.5
3.8

3.4

*) Als zoodanig werden aangeduid alien, bij wie twee of sneer nieuwigheden voorkomen ; daar de frequentie-cijfers voor het samengaan van
nieuwigheden bij een persoon voor deze alien de waarschijnlijkheid aantoonen dat zij de neiging hebben, aan nieuwe standpunten en stroomingen een-
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78. liefhebber van sport (wandelen,
fietsen, schaatsenrij den, biljarten,
kegelen, jagen etc.)?
79. liefhebber van intellectueele
spelen (schaken, dammen, domineeren, whisten, patience enz.)
80. liefhebber van h a z a r d s p e l (roulette, ecarte enz.; weddenschappen
bij wedrennen)?
ook om grof geld?
81. nauwkeurig op de hoogte van f a m
lierelaties en vermogensomstandigheden van bekenden?
?

53.4

28 .3

47. 1

45. 6

42 .7

21 . 2

4 1 .2

2 5.3

4. 0
0.0

1.5
1.5

3.8

2. 5

21.1

32.1

13.2

26.6

io.8
80.2
6.8

86.2

7.5

1 4.7
76.5

2.9

7.4

2.5
91.1
1.3

2 4 .7

1 9.7

35.3

29.1

52.1

55.6

48.5 58.2

63.7

74.3
16.9

64 .7

2 4. 2

55.7
24. 1

69. 2

61.8

16.9

1 6.9

82.4

69.6
1 7.7
6.3
1 7.7

10.7

0.0

VI. VERDERE EIGENSCHAPPEN.
82. complimenteus
gewoon beleefd
of nurksch?
83. distrait (dikwijls met gedachten
elders; zitten te soezen)
of a 1 t ij d wakker (met geheele
persoonlijkheid bij 't werk of gesprek
van het oogenblik)
84. n et j es (op kleeding, omgeving enz.;
niets laten rondslingeren, gelijkmatig
en zorgvuldig handschrift
),
of slordig?
85. ac cur a a t nauwkeurig op tijd komen
op bureau, werk, school enz.; een
opgelegde of op zich genomen taak
op tijd afleveren)
of niet?
86. inspreken gewichtig en deftig
zakelijk

10.5

6.I

37.9

22.2

25.0

10.3
19.1

29 .4

voudig als zoodanig de voorkeur te geven. (Vlg. Zeitschr. f. Psych. dl. 42
blz. 287-288).

VRAGEN

147 vragenlijsten, alle
Tan vrouweijke berichtgevers
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Alle 25 19
vragenlijsten
hoofdz. van
mannelij ke
)erichtgevers
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Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
(79)
(1310) (1209) (68)

87.

88.

89.

90.

gemoedelijk
ironisch
of gewoon er maar op los
te praten?
in toon van spreken 1 ij z e r i g en
zeurderig
of schreeuwend
of gelijkmatig kabbelend
of kort afbijtend?
iemand, die v e e 1
weinig
of no o it lacht?
ook, of bij voorkeur, o m e i g en
geestigheden?
in ziekte m o e d i g
of angstig?
geduldig
of ongeduldig?
geneigd spoedig medische
hulp te zoeken
of niet?
lijdende of geleden hebbende aan
psychische afwijkingen
(manie, melancholie, acute hallucinatorische verwardheid, chronische
paranoia, dementia paralytica, idiotie,
imbecilliteit, hysterie, neurasthenie,
epilepsie, hypochondrie, phobieen,
manieen, obsessies enz)?

38.4 4 2 .5
10.6
4.8

32.4 38 .0
8.8

3.8

Io.o 17.4

7.4

1 5. 2

39
5.9
7.7
6.3
50 .4 55. 0
0.0
7.0
3 2 .4 4 2 .4
45. 6 38.6
1.1 o.8

5.9
1 .3
8.8 11.4
20.6 34.2
4.4 10 . 1
2 7.9 43. 0

51.46

1.5 0.0

8.5

11.8

2 9.5

2 5. 0

2.6
42 .3
26.4 23.8
37.7 47.8
2 4.5
1 7.4

4 1 . 2 5 1 .9
19.1 15.2

3o.8 32.6
19.6 22.2

3 2 .4

36.7
27. 8

17.8

10.3

13.9

1 5.3

22.1

6.3
43. 0

3o.928
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of m oeil ij k een uitlegging begrijpen?
32.een aardigheid g a u w b e g r ij p e n
of niet?
33.geneigd, b e s l i s t
of voor w a a r del ij k to spreken (een slag om den
arm houden)?
34.langzaam
of v 1 u g in antwoorden?
35.beter in wiskunde
of in talen?
36.besliste voorkeur voor w i s k u n d i g e v a k k en ?
natuurkunde, scheikunde?
natuurlijke historie?
taal en letterkunde?
geschiedenis en aardrijkskunde?
teekenen?
gymnastiek?
37.h a n d i g in 't oplossen van wiskundige vraagstukken
of niet?
38.knap in thema's maken
opstellen
vertalen?
bijzondere moeilijkheden met them a's
opstellen

VRAGEN
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H. B.Scholen

Totaal

3 1 .7 43.5
26.4 23.7
9.5 18.2
20.1 13.7
3.2 Io.o
1.6 6.3
6.3 4.9
16.4 7.6
5.8 7.9
I.1 3.7
0.0 1.o
9.5 1 5.0
26.1
2 4.9

10.3 12.2 6.7
9.9 II.I 9.2
12.1 8.5 5.0
1 4. 1
4.2 12 .5
5.6 5.8 9.9

0.2
12.3
25.0

9.3
o.6

6.5
12.1

44.0
21 .4
1 4. 1
1 9.4
5.2
o.8

15.2
26.0

13.8

32.0

24.1 2 3 .5
27.8
2 4.4

16.0 1 4.3
35.6 43.4 34.3
33.2 23.6 3 1 .4
8. 17.6 9.4
32.8 1 4.7 2 9.4
7.6 9.3 6.4
2.6 5.3 2.3
4.0 5.2 4.8
85 1 7.4
1 7.9
6.8 8.2 6.4
3.0 3.3 2 .4
0.2 0.9 0.I
12.7 1 4.5 11.8
31.6 25.8 2 9.7
12.1
7.3 12.1
9.4 1 3.3
1 4.3
9.6 6.3 9.3
8.2 12.8 7. 1
4.8
5 .1
9.3

.4 16.4 2 4.7 26.3
7.5 30.I 23.3 26.9
5.5 12.2 15.1 1 4. 1
3 .8
.4 2 5.9 26.8
9.0 11 16.3 16.3
1 4.5

22
2
1
20

Jong. Meisj. J ong. Meisj. J ong. Meisj.
496 189 2227 498 2 757 701
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of g e 1 ij km ati g van stemming ?
n
73• zwaartilled (bijv.
voor examen)
of luchthartig?
74. goedlachs?
75. beleefd en affabel
of bokkig en lomp?
76. spoedig e n t h o u s i a s t (voor historische of levende
personen, natuur, kunst enz.) ?
77. hartelijk
of k o e 1
zacht
of s cher p en hatel ij k jegens omgeving ?
78. prikkelbaar?
spoedig beleedigd?
79. na 't begaan van een domheid uit z ij n hum eur
of ontmoedigd
of onverschillig?
Bo. k ouw el ij k (spoedig winterjas, bang voor open raam,
tocht enz.) ?
Bi. soms o n b e g r ij p e 1 ij k e k u r en
(ongemotiveerd
lachen, schreien, gezichten trekken, tong uitsteken enz.;
dikwijls terugkeerencle trekkingen van hoofd of ledeuiaten; dwaze geluiden met keel of mond, fluiten ;
ongeinotiveerde impulshandelingen enz.) ?
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5.3

6.3

4. 2

13.7
7.0

1 7.4

14.1

6.9

3.9

7. 8
12.2
12.2

20.0
33.0

9.8
36.7
12.3
30.0
7.3
10.7
9.8
11.6
15.9
12.1
11.2

7.o
23.2
14.0

39.0
39
18.4
13.1
41.0
66.o
3.6

47.5
13.5
15.2
29.5
63.7
5.7
8.2
38.2
11 -5

4.3
1 4.7

7.7
8 .9

701

11.9
15.5
19.5
14.1

6.8
23.1
1 5-0
20.5
4. 0

5.o
13.7
4 1 .8
20.3
14.1
37.6
69.5
3.8

2 757
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12.5
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33.9
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7.9
11.6

7.7
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29.o
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6.o
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Meisj.
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22.8
9.9
16.6
3.4
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2.6
17.5
33.3
13.2
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51.8
58.2
3. 2
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III. ERFELIJKHEIDS- EN GESLACHTSCOEFFICIENTEN
VOOR EENIGE DER BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VOLGENS DE HEREDITEITS-ENQUETE.
(Zie blz. 269)
Erfelijkheidscoefficienten

.

2. steeds ijverig
bij buien ijverig
lui
3. in vrije uren bezig
zijn gemak ervan
nemen
5. uitstellen
aanpakken
7. impulsief
bedachtzaam
of
principemensch
8. resoluut
besluiteloos
9. emotioneel
niet emotioneel..
I. prikkelbaar
goedgehumeurd of
buiten staat om
boos to worden
a7. bevattelijk
onbevattelijk
verstandig
oppervlakkig of dom
12. handig
onhandig
1.4. lekker eten en drinken
niet
over zichzelf tevreden
niet
18. ijdel en behaagziek
weinig lettend op
eigen uiterlijk

1.7.

Geslachtscoefficienten.

Vz

Vd

Mz

Md

0.138
0.110
0.033
o.io 1

0.053
0.054
0.024
0.036

0.081
0.023
0.045
0.064

0.169
0.081
0.070
0.095

0.480
0.327
0.155
0.437

0.535
0.282
0.151
0.582

o.o68
0.052
0.081
0.098

0.028
0.035
0.037
0.083

0.072
0.027
0.072
0.042

0.083
0.107
0.151
0.094

0.475
0.408
0.418
0.414

0.350
0.340
0.491
0.471

0.104
0.082
0.067
0.117
0.089
0.058

0.077
0.117
0.083
o.o6i
0.037
0.067

0.065
0.038
0.025
0.065
0.059
0.069

0.100
0.089
0.090
0.077
0.048
0.041

0.486
0.478
0.307
0.423
0.443
0.412

0.420
0.508
0.311
0.574
0.300

0.449

0.064
0.194
0.013
0.142
0.018
0.094
0.061

o.o66
o.12I

0.072

0.067
0.148

0.022

0.065
0.017

0.098
0.058
0.067
0.057

0.044
0.029
0.093
0.017

0.490
0.447
0.069
0.428
0.232
0.486
0.225

0.477
0.444
0.086
0.384
0.272
0.605
0.156

0.048
0.098
0.058
0.115
0.037

Gz •

Gd

0.142

o.o88

0.093

0.I41

0.504

0.323

0.136

0.102

0.114

0.186

0.283

0.411

0.095
0.108
0.059

0.105
0.098
0.018

0.067
0.071
0.064

0.247
0.408
0.364

0.135

0.098

0.092

o.o8o 0.391
0.082 0.313
0.134 0.287
# 1
0.136 0.348

0.271
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Erfelijkheidscoefficienten
Vz
50. geldzuchtig
belangeloos
51. gierig of zuinig . . . .
royaal of verkwistend
52. heerschzuchtig of
leidbaar
geneigd ieder zijn
vrijheid to laten
55. medelijdend en hulpvaardig
egoistisch of wreed
62. eerlijk voor zijn bedoelingen uitkomen
diplomatisch of intrigant
63. strict geloofwaardig
niett
64. absoluut vertrouwbaar
binnen de grenzen
der wet of oneerlijk
65. warm of conventioneel godsdienstig
spotten of onverschillig
70. moedig
vreesachtig of lafhartig
79. intellectueele spelen
83. distrait
altijd wakker . . • .
84. netjes
slordig
88. veel lachen
weinig
of
nooit
lachen ..
lachen
om eigen
geestigheden . . . .
90. psychische afwijkingen

Vd

Mz '

Geslachtscoefficienten.
Md

Gz

Gd
0.139
0.432
0.465

0.099
0.122
0.091

0.039

0.106

0.036

0.089

0.206

0.185

0.078

0.064

0.157

0.274
0.343
0.362

0.091

0.092

0.053

0.017

0.526

0.405

0.070

0.046

0.052

0.038

0.339

0.384

0.105

0.054

0.040

0.054

0.516

0.468

0.107 10.082
0.082 0.029

0.130
0.091

0.090
0.048

0.505
0.305

0.643
0.166

o. 116

0.063

0.076

0.081

0.584

0.652

0.069
0.I13
0.085

0.056
o .112
0.083

0.058

0.064

0.260

0.225

0.121

0.104

0.516

0.575

0.097

0.089

0.377

0.338

0.143

0.064

0.131

0.154

0.541

0.654

0.115

0.033 0.087

0.059

0.287

o.119

0.I17

0.1261 0.096

0.193

o.i85

0.336
0.512
0.397

0.160
0.112

0.119

0.067

0.192

0.650

0.095

0.053

0.117

0.465

0.062
0.253
o.o8o
0.108
o.o88
0.065
0.059

0.037
0.119
0.035
0.071
0.090
0.094
0.102

0.056
0.056
0.045
0.093
0.063
0.069

o.I17
0.137
0.061
0.115
0.108
0.097

0.300

0.387

0.228
0.322
0.374
0.528
0.339

0.050

0.082

0.378

0.087
0.218
0.501
0.615
0.299
0.521

0.078

0.128

0.082

0.082

0.415

0.301

0.104

0.031

0.053

0.197

0.052

0.022

0.237

0.157

0.159

0.136 , 0.095
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