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INLEIDING.
Een vijfde deel van alle Amerikaansche mijnarbeiders, welke
tevens huisvader waren, heeft binnen een periode van З г jaar
een ongeval gehad gedurende het werk. Dit constateerde Viteles 1 )
bij een onderzoek dat hij instelde naar de sociale gevolgen van
de ongevallen in de V.S. De jaarlijksche kosten, uitsluitend
het gevolg van industriëele ongevallen in Amerika, bedragen
5.000.000.000 dollar. Een gigantisch bedrag dat gezamenlijk
door ondernemer, arbeider en staat moet worden opgebracht.
Geen wonder, dat niet alleen de bedrijfswereld, maar het
geheele publieke leven zich als het ware geworpen heeft op een
systematische ongevallenbestrijding. De „Safety first"-idee werd
belichaamd in wetten, veiligheidsorganisaties en propagandaleuzen.
Een meer systematische ongevallenbestrijding ontstond, toen
de technische beveiliging, gesteund door technische vindingrijkheid in het bedrijf en het verkeer, een zelfstandigen tak van dienst
ging vormen. Ook in Nederland is op dit gebied in de achter ons
liggende jaren zeer omvangrijk werk verricht en alleen reeds in
de mijnindustrie werden resultaten genoteerd, welke binnen en
buiten 's lands grenzen bewondering afdwongen van eenieder,
wien het ongeval in het bedrijf en de bestrijding daarvan ter
harte ging.
De ongevallencurve is in de Nederlandsche mijnindustrie gedurende de jaren voor den oorlog, waarin het Staatstoezicht en
de veiligheidsingenieurs hun werk verrichtten, voortdurend gedaald; zij kwam zelfs beneden het niveau van alle mijnongevallen-grafieken ter wereld, terwijl de prestatiecurve een gezond
stijgend beeld bleef vertoonen.
Het is derhalve interessant om even stil te staan bij de gunstige
resultaten, die het gevolg waren van energiek ingevoerde veiligi ) Morri« S. Vítele»: „Industrial Psychology". New-York 1932.
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heidsmaatregelen der veiligheidsdiensten in de Limburgsche
steenkolenmijnen, waaruit duidelijk de gunstige positie van
Nederland ten opzichte van het buitenland aan den dag treedt.
Aantal doodelqke ongevallen per 1000 arbeider»2).
Onder- en bovengronds.
Tijdvak

Nederl.

Pruisen

België

Frankrijk

0,70
0.51
0,48
0,55

1,74
1.50
1.53

1,07
1.21
1.07
1.01

0,78
0.75
0.67
0,61

в

™°1

^

¿"д"

Gemidcl.

1931/1935
1936
1937
1938

1.10
1.02
1.07
1.07

2,23
2.30
2.35
2,24

Maar nog grondiger en intensiever wilde men dit economisch
en sociaal euvel bestrijden en het moment kwam waarop de
mijnindustrie ging inzien, dat men met de technische perfectie
alléén niet alles kon bereiken. De factor „mensch" begon meer
en meer een rol te spelen bij het streven naar rationalisatie en
efficiency. Men ging er toe over het technische perfectie-apparaat
te beschouwen in zijn relatie tot den arbeider als persoon. Arbeiders werden in cursussen tot veilig werken en werken met overleg
opgeleid. Men onderwierp den arbeider aan een lichamelijk
onderzoek, waarbij de medicus naging of een letsel of lichaamsgebrek aanwezig was, waardoor de arbeider niet in staat zou
blijken zijn werk naar behooren te verrichten, of waardoor hij
een zekere kans liep vroeg of laat een ongeval te krijgen zoodat
een ontijdige invaliditeit hem voor verder werken ongeschikt zou
maken. De ongevallenbestrijding kan men thans beschouwen als
een nieuw systematisch opgebouwd arbeidsterrein, waar de technische ongevallenbestrijding collegiaal met de medische wetenschap, de statistiek en de bedrijfspsychologie samenwerkt.
Doelstelling van iedere ongevallenbestrijding is het ongevallenrisico — d.i. de verhouding van productie en ongevallenfrequentie — steeds kleiner te maken. Men moet bij het opvoeren
van de productie streven naar een gelijk blijven, beter nog: naar
een afname van het ongevallencijfer. Ter verkrijging van een
efficiënte controle neemt men als een van de eerste hulpmiddelen
te baat een statistische bewerking van de oorzaken van de ongevallen, onderscheiden in uitwendige en inwendige oorzaken.
Het bestrijden van de u i t w e n d i g e oorzaken ligt op het
2

) Veiligheidsmaatregelen in de ondergrondsche mijnwerken der Limb. Steenkolenmijnen, door ir. F. C. M. Wijffels. Mijnennummer. Heerlen 1940-1941.
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terrein Van de veiligheidsmgenieurs. Hierbij zullen wij verder
niet meer stilstaan.
Beschouwen wij de i n w e n d i g e oorzaken, dan kunnen
wij een lichamelijk en een psychisch aspect vaststellen.
De ongevallen, veroorzaakt door lichamelijke eigenschappen,
behooren in hoofdzaak tot het terrein van den mijnarts, die het
subject onderzoekt naar zijn lichamelijke constitutie.
Met de psychische oorzaken staat het anders.
Het heeft merkwaardig lang geduurd eer men tot de ontdekking is gekomen, dat in zeer veel gevallen de oorzaak van een
ongeval zuiver op psychisch terrein moet gezocht worden. Daartoe is het interessant even kennis te nemen van de conclusie,
waartoe Selz 3) kwam bij het opsporen van de oorzaken van
vliegongevallen. Evenals men bij de beschadiging of storing van
hersendeelen bepaalde organische afwijkingen constateert, zoo
kan men volgens Selz uit de typische verschijnselen bij de vliegongevallen conclusies trekken ten aanzien van tijdelijk of permanent aanwezig zijnde afwijkingen in de psychische structuur
van den vlieger: er ontbreken noodzakelijke eigenschappen. Na
een onderzoek van 300 rapporten van vliegongevallen is Selz tot
de conclusie gekomen, dat 53% der ongevallen veroorzaakt waren
door den aanleg van den vlieger. De kennis van de objectieve
voorwaarden bij het ongeval en zijn frequentie geven aanwijzingen over die componenten van den subjectieven factor, waaraan
speciale aandacht dient geschonken te worden.
Welnu, ook voor den ondergrondschen mijnarbeider zijn uit
de ongevallenstatistieken en uit de rapporten, zooals deze door
de veiligheidsdiensten voor elk ongeval worden opgemaakt, conclusies te trekken, welke een aanwijzing bevatten van de plaats,
waar de psychische oorzaken in veel gevallen schuilen. Oppervlakkig bezien zijn de ongevallen, ook in de mijn, enkel en alleen
het gevolg van laksheid, overmoed, zorgeloosheid, in ieder geval
van het onjuist gedrag van den mensch in oogenblikken van
gevaar of bij onvoorziene gebeurtenissen. Bij nadere beschouwing
van de gedragingen, welke aanleiding tot een ongeval waren,
kan men conclusies trekken, welke een vingerwijzing inhouden
t.a.v. verkeerde eigenschappen van den arbeider, die op een verkeerde plaats een voor hem ongeschikten arbeid verricht.
De psychische factor die binnen de grenzen van de systema9

) Otto Selz: Über den Anteil der individuellen Eigenschaften der
führer und Beobachter an Fliegerunfällen.
Zeitschrift für Angewandte Psychologie. Leipzig 1919.

Flugzeug-
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tische ongevallenbestrijding naar voren treedt wordt in den regel
genoemd: affiniteit voor ongevallen. Het is gebleken dat bij
bepaalde personen, door hun aanleg of lichamelijk-geestelijke
gesteldheid, de ongevallenfrequentie grooter is dan bij anderen
en dat het mogelijk is deze neiging van te voren experimenteel
vast te stellen.
Het lag in de bedoeling van deze studie een groep ondergrondsche arbeiders, die in de jaren gelegen tusschen 1931 en
1941 door een excessief groot aantal ongevallen werden getroffen, aan een onderzoek te onderwerpen. Wij willen deze arbeiders
vergelijken zoowel met een groep, die door weinig als met een
groep die door een zeer gering aantal ongevallen werd getroffen.
Wij hopen daarbij een bevestiging te vinden voor de stelling, dat
degenen, die over een geringere opmerkzaamheidsomvang beschikken, eerder ongevallen krijgen dan zij, die gekenmerkt zijn
door een grooten opmerkzaamheidsomvang, waarbij wij van
het standpunt uitgaan, dat de zgn. kleurwaarnemers over den
grootsten opmerkzaamheidsomvang beschikken en omgekeerd
de zgn. vormwaarnemers over den kleinsten opmerkzaamheidsomvang.
Over de gevoeligheid voor vormen en kleuren zijn reeds meerdere onderzoekingen vergelijkenderwijze gepubliceerd 4 ), waarbij
de personen met vormreacties aan de eene zijde en die met kleurreacties aan de andere zijde, duidelijk konden worden gedifferentieerd. R. Scholl 5 ) heeft voor deze groepen bovendien vastgelegd tot welk constitutie-type deze onderscheiden groepen behooren. Hij gebruikte daarvoor de methode van zelfdiagnose,
waarbij de proefpersoon vragen beantwoordt met betrekking tot
het cyclothyme en schyzothyme temperament. Aan de hand van
de verkregen antwoorden classificeerde Scholl zijn proefpersonen
tot de pyknische- of leptosomen-constitutiegroep. Een controleonderzoek waarbij het lichaamsbouwtype direct werd vastgelegd
leverde het bewijs voor de bruikbaarheid van zijn methode.
Meerdere onderzoekingen, o.a. van Van der Horst en Kibbler,
kwamen tot hetzelfde resultaat.
Met gebruikmaking van den tachystoscoop hebben wij den
totalen opmerkzaamheidsomvang en dien voor vormen en kleuren
trachten te bepalen. Daarnaast zullen wij eveneens het constitutietype vaststellen volgens het anthropometrisch schema van
4
s

) H. Rohracher: Kleine Einführung in die Charakterkunde. Berlin 1937.
} Deze methode hebben wij van Lutz overgenomen en in Hoofdstuk IV nader
beachreven.
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K r e t s c h m e r β ) . Wij bedienden ons van de vragenlijsten van
Scholl en Volmer voor een systematisch persoonlijkheidsonder
zoek. O m experimenteel het verschil nog scherper te doen uit
komen tusschen de onderscheiden ongevalsgroepen, werd het
intelligentieonderzoek volgens T e r m a n 7 ) aangevuld met proe
ven welke betrekking hebben op de distributieve aandacht, de
motorische vaardigheid, de handvaardigheid en het motorisch
geheugen.
Meerdere studies voor het onderzoek naar de ongevallenaffiniteit leidden ons tot het opstellen van een eigen methode
die wij in hoofdstuk IV hopen voor te leggen. Wij raadpleegden
hiervoor o.m. de volgende auteurs: J. M. Lahy en S. K o r n g o l d 8 ) ,
Eug. S c h r e i d e r ' ) , J. van D a e l 1 0 ) , O. L i p m a n n 1 1 ) ! H. Domb r o w s k y 1 2 ) , S. V i t e l e s 1 3 ) ; de terminologie, de systematische
groepeeringen en de definities van Marbe " ) werden gevolgd.
O n s eigen onderzoek meenden wij vooraf te moeten laten
gaan door het weergeven van eenige summiere besprekingen en
een enkele uitvoerige beschouwing van auteurs, die reeds eerder
op het gebied van psychologische ongevallenbestrijding n a a m
hebben gemaakt. Vooral het onderzoek van professor Lahy en
zijn medewerker Korngold meenden wij uitvoerig te moeten
behandelen, omdat het op duidelijke wijze de mogelijkheid weer
geeft langs experimenteelen weg de psychologische geaardheid
van het tot ongevallen gedisponeerde individu aan te toonen.
In het derde hoofdstuk trachtten wij te demonstreeren hoe in
het mijnbedrijf speciale omstandigheden mede verantwoordelijk
zijn voor een verandering van het gedrag van den mensch in
oogenblikken van gevaar. Wij hebben aandacht willen schenken
aan componenten, die het gevolg zijn van incidenteele omstan
digheden en wel de gevolgen van den oorlog en de Duitsche
bezetting. Reeds in het begin van den bezettingstijd bleken deze
invloeden in de mijnen van ingrijpenden invloed op het gedrag
van het individu te zijn. Onze beschouwing gaat weliswaar over
B

) Ern»t Kretschmer: Körperbau und Charakter. Berlin 1940.
) Lewis M. Terman: The Measurement of Intelligence. London 1932.
8
) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du travail. Paris 1936.
'·') Eug. Schreider: Predisposition aux accidents. Publications du Travail Humain.
Paris. (Jaartal onbekend).
10
) Dr. Jac. van Dael: De psychologie der Bedrijfsongevallen. Purmerend 1941.
11
) Otto Lipmann; Unfallursachen und Unfallbekämpfung. Berlin 1925.
12
) H. Dombrowsky: Warum Unfälle. Braunschweich 1935.
" ) Morris S. Viteles: Industrial Psychology. New-York 1932.
" ) K. Marbe: Praktische Psychologie der Unfälle und Betriebsschäden. München
1926.
7

15

een betrekkelijk kort tijdvak: de eerste 8 maanden tijdens de
bezetting, een tijdsbestek echter waarin de tendenzen toch reeds
duidelijk waarneembaar bleken.
Tenslotte hebben wij niet willen stilstaan bij het constateeren
van feiten alleen. Alle gegevens en inzichten overwegend hebben
wij geen voedsel willen geven aan de fatalistische opvatting: een
mensch is geschapen met bepaalde goede of slechte eigenschappen en volgens deze eigenschappen zal hij al of niet met succes
door het leven gaan, integendeel. Wij hebben gemeend te moeten
aantoonen, dat ieder de mogelijkheid bezit deze eigenschappen
verder in gunstigen zin te ontwikkelen, een omstandigheid, die
in positieven zin ook de dispositie tot ongevallen en daarmee
het algemeen welzijn van het individu gunstig kan beïnvloeden.
In hoeverre ten aanzien van deze ontwikkeling niet alleen gesproken kan worden van economische doelmatigheid, maar
vooral ook van maatschappelijke plichten, hebben wij in het
laatste hoofdstuk willen behandelen.
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HOOFDSTUK I.

DE PERSOONLIJKE FACTOR BIJ HET ONGEVAL.
PAR. I. DE EXOGENE EN ENDOGENE FACTOREN.

De industrieele revolutie en de daarmee gepaard gaande mechanisatie hebben niet alleen een groóte verandering teweeg gebracht
in de wijze, waarop de werkgever den arbeider op zijn arbeidskracht taxeert, maar vooral ook in de wijze, waarop de arbeider
zijn werk verricht. In den aanvang streefde de productieleider
in hoofdzaak naar een beperking, vereenvoudiging en grootere
doelmatigheid van de door den arbeider uit te voeren verrichtingen, waarbij getracht werd den economischen stelregel ,,vergrooting der productie bij gelijkblijvende of dalende kosten"
zooveel mogelijk te verwezenlijken. Maar al spoedig bleek dit
streven in zijn algemeenheid niet geheel gerechtvaardigd. Bedrijfsstatistieken lichtten ons in over het ontstaan van allerlei fouten
bij eenzijdige toepassing dier methoden. Geconstateerd werden
zoowel fouten, welke aan het productie-apparaat ontstaan, als
fouten, welke door storingen tengevolge van verwondingen en
andere letsels optreden.
Het is wellicht dienstig hier ons een goed begrip te vormen
van de twee in dit verband gebruikte termen, nl. „werkfouten"
en „ongevallen".
Onder w e r k f o u t e n kan men zoowel de fouten verstaan
welke de waarde van het product doen verminderen als die,
welke schade toebrengen aan den persoon, die bij het werkongeval is betrokken. In feite is er weinig verschil tusschen de
oorzaken, welke productiefouten, en die, welke ongevallen tengevolge hebben, en in het algemeen kan men dan ook zeggen
dat, wil men verbeteringen aanbrengen in het ongevallencijfer,
men aandacht moet schenken aan de werkwijzen, de werkvoorwaarden en de maatregelen, welke voor verbeteringen van deze
17

factoren moeten dienen. Hierbij moeten niet alleen de uitwendige
omstandigheden onder de loupe worden genomen, het subject
zelf speelt daarbij een minstens even groóte rol.
Men heeft wel gemeend, zooals wij hierboven reeds opmerkten, dat de ontwikkeling van de techniek op den duur een uiterste
vereenvoudiging van het werk voor den arbeider zou meebrengen, waarbij tenslotte het uitvoeren van enkele eenvoudige, regelmatig terugkeerende handgrepen de zegen zou zijn van de
industriëele perfectie, een gerationaliseerde arbeidsmethode,
waarvan een aanmerkelijke vermindering van de ongevallen het
gevolg zijn zou. Maar wat men hierbij over het hoofd zag was,
dat door het in werking stellen van grootere machines, de arbeid
op zichzelf allerminst vereenvoudigd werd. Integendeel, de verrichtingen werden vaak gecompliceerder, moesten in een meer
geforceerd tempo worden uitgevoerd en stelden andere en meestal
hoogere eischen aan den arbeidenden mensch. En daardoor gingen veel andere en grootere moeilijkheden voor de industrie
opdoemen.
Van ernstigen aard is dan ook het feit, dat de wetenschappelijke bedrijfsleiding bij het in werking stellen van de machine
en het toespitsen van de rationalisatie in aanmerking vergat te
nemen, dat men niet alleen met machines te doen had, maar
tevens met een mensch, die de machine bedienen moet. Zoo
werd ook in de mijnindustrie, na het intensief in werking stellen
van mechanische transportmiddelen, een hoogere ongevallenfrequentie geconstateerd, veroorzaakt door onvoldoende technische beveiliging en onvoldoende aanpassing van het subject
aan die gemechaniseerde methode. Het valt dan ook niet te verwonderen, wanneer Sievers ' ) op een congres voor hygiëne in
de mijnindustrie opmerkt: „Plus on introduit de machines au
fond, plus on introduit de nouvelles sources de dangers". Nadrukkelijk wijst hij er op, dat mechanisatie geenszins een automatische vermindering van ongevallen met zich brengt, maar dat
de mechanisatie zelfs een ongunstige invloed heeft op het ongevallencijfer, waarbij men dezen invloed moet trachten te overmeesteren, niet alleen door veiligheids- maar eveneens door
opvoedingsmaatregelen. Hij gaat verder:
,,Ce n'est donc qu'avec la collaboration de l'homme, si je peux
m'exprimer ainsi, qu'un accident peut se produire, accident qui
1

) Dipl. Ing. F. S i e v e » : Réunion d'études concernant les questions d'Hygiène
Minière. Mécanisations et accidents. Archives de l'Institut de Médecine légale
et de Médecine sociale de Lille. 1938.
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consiste en une manipulation fautive de la part de l'ouvrier, soit
par inattention, négligence, ignorance, nonchalance, transgression de prescriptions données ou autres facteurs psychologiques.
O n ne peut donc jamais dire, une telle installation nous occasionnera tant d'accidents, tandis qu'une autre ne nous en occasionnera que la moitié, ou bien cette installation est plus dangereuse
que l'autre. La machine n'offre que la possibilité de produire u n
accident, mais pour que la possibilité se transforme en réalité,
il f a u t
que Γhomme
entre
en a c t i o n
en
ne p r e n a n t pas
garde".
Het werken met groóte uniformiteit van beweging, met groóte
opmerkzaamheid gedurende een lange periode, kan — om met
een voorbeeld onze bedoeling duidelijk te maken — voor het
ééne individu een ramp en voor het andere een gelukkig bestaan
beteekenen; de eene mensch zal daarbij „stukken moeten m a k e n "
en de andere niet, ook al is deze laatste veel „dommer" of „ziet
hij er veel minder actief uit". De oorzaak schuilt in het feit, dat
individuen met een zwakke intelligentie, maar goed gerichte
opmerkzaamheid, het eentonige werk met genoegen doen: zij
kunnen hun gedachten den vrijen loop laten zonder dat het werk
er onder lijdt. Een intelligent subject op deze plaats daarentegen
gaat zich rekenschap geven van de omstandigheden, waaronder
hij werkt, van de eentonigheid, van de houding, het geluid, de
beweging: zijn opmerkzaamheid wordt afgeleid, hij gaat fouten
maken, waaronder evengoed productiefouten als ongevallen kunnen voorkomen. En hoe is het met den arbeider gesteld, die een
drang in zich heeft en de capaciteiten bezit, om constructief werk
te verrichten, misschien zelfs om leiding te geven? Moet hij niet
onbewust tot moeilijkheden aanleiding geven, wanneer hem opgedragen wordt, toezicht te houden bij een automatisch afgestelde
) machine? Mag men hem euvel duiden, wanneer hij, juist op het
„moment suprème", wanneer inderdaad moet ingegrepen worden, met zijn gedachten ergens anders verwijlt? De oppervlakkige
productieleider is in zoo'n geval gaarne geneigd op te merken,
dat een dergelijk arbeider voor zijn bedrijf niet te gebruiken is:
immers het eenvoudigste werk heeft hij niet weten te verrichten.
De toegepaste psychologie streeft naar rationalisatie binnen
het bedrijf op een breed plan, waarbij voorop staat: het leeren
kennen van den factor mensch, om deze vervolgens aan te passen
aan de technisch perfecte machine. Onze taak is: maximale productie bij optimaal welzijn van den arbeider.
19

De opmerking van Roels 2 ), reeds in 1920 gemaakt op een
vergadering van werkgevers, t.a.v. zijn critiek op Taylor is dan
ook fundamenteel: „Arbeidsgemeenschap met vakmenschen op
het gebied van de psychologie, physiologie, sociologie en moraal
had Taylor in staat gesteld van zijn stelsel heel wat anders te
maken dan er nu van terecht is gekomen. Wij zouden dan bezeten hebben, wat we tot schade van enkeling en maatschappij
nu nog steeds missen : een systeem van even maatschappelijk als
rechtvaardig bedrijfsbeheer. Want in den grond zijn de overwegingen, die Taylor tot zijn bemoeiingen in zake bedrijfsbeheer
hebben aangezet, juist. Het verlies, dat door een te gering nuttig
effect der arbeidsverrichtingen geleden wordt, is inderdaad groot
en het geneesmiddel er tegen moet wel degelijk in een systematisch bedrijfsbeheer worden gezocht. „Beheeren" kan slechts dan
met succes geschieden, wanneer het een wetenschap met eigen
methoden en eigen wetten wordt".
De ongevallenbestrijding werd een intrinsiek onderdeel van
het bedrijfsbeheer en men ging er toe over, naast het nemen van
technische beveiligingsmaatregelen, aandacht te schenken aan
den p e r s o o n l i j k e n factor, die bij het ongeval van grooten
invloed is.
In de Inleiding merkten wij reeds op, dat de oorzaken, welke
tot het ongeval leiden, van endogenen en exogenen aard zijn.
Wij zullen trachten een nadere differentiatie van deze oorzaken
te geven, waarbij wij met Marbe 3) onder een ongeval willen
verstaan: een plotseling optredend voorval, tengevolge waarvan
aan een persoon onopzettelijk, door een buiten hem gelegen
factor, lichamelijk of psychisch letsel wordt toegebracht. Voor
ons onderzoek is een nadere analyse van de endogene oorzaken
gewenscht.
PAR. 2. DE GEDISPONEERDHEID TOT ONGEVALLEN.

Aangenomen, dat het individu een actieve functie is bij het
tot stand komen van het ongeval, dan moeten wij hier onmiddellijk op laten volgen, dat het ééne individu daarbij een veel grootere activiteit aan den dag legt dan het andere.
Uit het dagelijksche leven zijn ons voldoende de individuen
bekend, die altijd het een of ander breken of laten vallen, in
2
)
a

Dr. F. Roels: Psychotechniek van Handel en Bedrijf. Amsterdam 1920.
) K. Marbe: Praktische Psychologie der Unfälle und Betriebsschäden, München
1926.
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mindere mate degenen, die altijd letsels hebben als schrammen,
brand- of snijwonden. Toch is dat een heel gewoon verschijnsel.
In het autoverkeer zijn het veelal dezelfde personen bij wier
auto nummerplaat, spatbord, bumper of portier gedeukt blijken
om de meer ernstige beschadigingen van object of subject buiten
beschouwing te laten. Geen wonder, dat taxiverhuurinrichtingen,
ook de spoorwegen, autobusondememingen en vele andere
lichamen uit het verkeer en de industrie, statistieken gingen aan
leggen om na te gaan, wie meestal de beschadigingen of onge
vallen o p zijn geweten had. Ook schoolmeesters was het opge
vallen, dat steeds dezelfde kinderen met builen en schrammen
liepen, gebeurtenissen die psychologen deden grijpen naar het
instrument om die ongelukskinderen experimenteel te onderzoe
ken of zij wellicht speciale psychische kenmerken vertoonden.
De statistieken die Viteles 4 ) bestudeerde in navolging van de
belangrijke publicaties van de Industrial Health Research Board 5 )
noopten hem 3 hypothesen op te stellen: de eerste waarbij hij
de ongelukken als toevallige gebeurtenissen wilde kenmerken
— an accident is looked upon as a matter of chance — ; de
tweede hypothese wil, dat individuen die eenmaal een ongeval
hadden, daardoor ook meer vatbaar zijn geworden voor nieuwe
ongevallen, een situatie die te vergelijken valt met de tuberculose
in de geneeskunde: wie eenmaal een infectie heeft gehad, dient
zich in acht te nemen voor herhaling, want een zekere praedispositie voor een herhaalde infectie blijft bestaan. De derde
hypothese wil verklaren, dat bepaalde individuen nu eenmaal
voor het ongeval zijn gedisponeerd. Onderzoekingen van Green
wood en Woods β ) hadden tot resultaat, dat bij de verdeeling
van de ongevallen over de desbetreffende groepen een zekere
regelmaat viel te bespeuren, waarbij de toevalsfactor duidelijk
kon worden geïsoleerd en tot het bestaan van een „individual
susceptibility" mocht worden besloten, volgens welke het optreden van ongevallen bij gelijke uitwendige omstandigheden
door persoonlijke factoren werd bepaald. De personen verschilden in hun vatbaarheid voor ongevallen, terwijl het grootste
deel van de ongevallen gebeurde bij een betrekkelijk klein aantal
arbeiders. Viteles acht deze conclusie van verstrekkende betee4

) Morris S. Víteles: „Industrial Psychology". New-York 1932.
) Medical Research Council. London. Printed and published by his Majesty's
Stationery Office.
6
) Major M. Greenwood and Hilda M. Woods: „ T h e Incidence of Industrial
accidents, with special reference to Multiple Accidents". Industrial Health
Research Board. London 1919.

5
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kenís en meent, dat men thans in staat is uit het aantal ongevallen van een bepaalde periode bij een bepaalde groep individuen voorspellingen te doen ten aanzien van de ongevallen in
een volgende periode. In hoeverre deze opvatting juist is, kan
nog niet met zekerheid worden gezegd.
Naar analogie van de beroepsgevarenklassen onderscheidt
Marbe 7 ), een baanbreker op het gebied van de ongevallenpsychologie, „Persönlichkeitsgefahrenklassen" die door aangeboren en verworven eigenschappen zijn ontstaan. Marbe acht
de persoonlijkheid van den getroffene van fundamenteele beteekenis voor de genese van de ongvallen. Hij bewijst het bestaan
van een ongevallendispositie en ontwikkelt zijn „Wiederholungsgesetz", daarbij betoogend, dat de waarschijnlijkheid waarmede
een individu een ongeval krijgt, te meten is aan het aantal malen,
dat het door vorige ongevallen werd getroffen. Er bestaan menschen die gedisponeerd zijn voor ongevallen (de Mehrer) zoo
goed als er anderen zijn, die hiervoor relatief immuun zijn (de
Nulier). Hij bewijst tevens, dat deze wet ook op gaat voor
groepen van individuen binnen dezelde ,,uiterlijke"-gevarenklasse, daarbij bijzondere waarde hechtend aan het feit, dat zij
ook b.v. binnen de groep kantoorbeambten blijkt te bestaan.
Newbold 8 ) besluit uit bestudeering van statistisch materiaal
van twee en twintig fabrieken, dat het aantal ongevallen practisch door een slechts kleine groep arbeiders wordt veroorzaakt.
Het was hem daarbij wel niet mogelijk precies uit te maken in
hoeverre werkvoorwaarden en persoonlijke tendenties hier van
invloed waren, maar er bestonden indicaties die er op wezen, dat
een bepaald deel zeker het gevolg was van persoonlijke factoren.
Ter staving van zijn conclusie haalt hij onder meer aan het feit,
dat in een bepaalde afdeeling van een fabriek er een positieve
correlatie bestond tusschen het aantal ongevallen binnen de
fabriek en het aantal ongevallen door dezelfde individuen opgeloopen buiten het bedrijf.
Frois ") analyseerde een groot aantal ongevallen en constateerde, volgens een citaat van Schreider, dat 37% van deze ongevallen waren te wijten aan onvoldoende beveiliging en oorzaken
7

) K. M a r b e : Praktische Psychologie der Unfälle und Betriebsschäden. München
1926.
6
) E. M. Newbold, Β. Α.: A contribution to the Study of the H u m a n Factor in
t h e causation of accidents. London 1926.
^ Eug. Schreider: Predisposition aux accidents. Publications du Travail H u m a i n .
Paris. ( J a a r t a l o n b e k e n d ) .
M. F r o i s : La technique et la fréquence des accidents du travail. Revue de la
science du travail. No. 3, 1939.
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van exogenen aard. In 4 3 % van de ongevallen was een persoonlijke factor aanwijsbaar, vervat in het ontbreken van de juiste
aanpassing van den arbeider aan zijn werk, terwijl 2 0 % van de
ongevallen het gevolg waren van min of meer toevallige oorzaken. Een nadere aanduiding van den term „aux causes fortuites" is bij Schreider niet te vinden. Frois trekt de conclusie,
dat binnen de groep, veroorzaakt door een persoonlijken factor,
25% personen waren, die door hun aanleg niet als arbeider waren
te kwalificeeren, 28% dienden om lichamelijke redenen te zijn
afgekeurd, terwijl 47% om psychologische redenen ongeschikt
waren.
Ook Van Dael 1 0 ) toont een onderling verschil aan in de vatbaarheid voor bedrijfsongevallen en ging daarvoor na, hoe 1517
ongevallen waren verdeeld over 175 arbeiders, die eenzelfde soort
werkzaamheden onder gelijke omstandigheden verrichtten over
5 opeenvolgende kalenderjaren. Zijn berekening toont aan, dat
een groot percentage der ongevallen aan een betrekkelijk klein
percentage der arbeiders toekomt en dat anderzijds een betrekkelijk groot percentage der arbeiders door slechts weinig ongevallen
getroffen zijn. Uit de wijze, waarop de ongevallen over de arbeiders verdeeld worden, concludeert Van Dael tot het bestaan van
verschillen in vatbaarheid voor ongevallen. Hij kent aan iedere
arbeider een individueele vatbaarheidsgraad voor bedrijfsongevallen toe. Hij acht deze vatbaarheid bovendien stabiel en toont
dit aan, door arbeiders die aan een gelijk risico bloot staan, op
grond van ieders ongevallenaantal in te deelen in groepen en door
vervolgens voor dezelfde arbeiders uit iedere groep het ongevallengemiddelde over een volgende periode te berekenen. Inderdaad wijzen de uitkomsten op een stabiliteit.
Mogen wij al besluiten tot het bestaan van zekere persoonlijke
kwaliteiten of eigenschappen, die een bepaald individu gunstig
of ongunstig disponeeren voor het krijgen van ongevallen, dan
blijft nog de vraag open waarin de verschillende ongevalsgevoelige arbeiders van hun ongevalsvrije collega's verschillen.

10

) Dr. Jac. van Dael: De psychologie der Bedrijfsongevallen. Purmerend 1941.
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HOOFDSTUK II.

EENIGE ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE DE
FACTOREN DIE DE ONGEVALLENDISPOSITIE
BEPALEN.
PAR. I. OVERZICHT.

De statistieken en studies, die in den loop der jaren over de
ongevallen in de industrie en het verkeer verschenen, wezen
duidelijk aan, dat bepaalde personen meer door een ongeval
werden getroffen dan andere, ofschoon zij allen hetzelfde risico
liepen. Dit leidde tot de vraag: is het niet mogelijk deze menschen
van te voren te onderzoeken teneinde tijdig te kunnen ingrijpen
en de ongevalsgevoeligen van de gevaarlijke plaatsen te kunnen
weren. Vele proeven met goede en minder goede resultaten
werden verricht om de factoren, die dezen ongunstigen invloed
bepalen, nader te analyseeren. Aan enkele onderzoekingen werden bovendien normatieve conclusies verbonden.
Het geestelijk facet van de ongevallen omvat volgens Marbe 1 )
de aangeboren en verworven eigenschappen en neigingen van
den mensch, die zijn drifts-, gevoels- en wilsleven vormen. Niet
echter alleen psychische factoren, ook somatische invloeden wil
hij doen gelden, waaronder te rekenen zijn: de lichamelijke toestand, veroorzaakt door vermoeidheid, ontwikkeling, secretie van
de geslachtsklieren, zoomede hersenstoomissen van allerlei aard.
In zijn publicatie: „Unfallursachen und Unfallbekämpfung"
analyseert Lipmann 2 ) de ongevalsoorzaken en onderscheidt o.m.
bij de onjuiste gedragingen van den mensch op het oogenblik
van gevaar de typen, die:
1. het gevaar niet of te laat bemerken ;
1
2

) K. Marbe: Praktische Psychologie der Unfälle und Betriebsschäden. München
1926.
) Otto Lipmann: Unfallursachen und Unfallbekämpfung. Berlin 1925.
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2.
3.
Hij
mede
a.

met afweerreacties niet of te Iaat reageeren;
foutief reageeren.
gaat verder na of dit foutief reageeren veroorzaakt of
veroorzaakt wordt:
door een onvoldoende kennis van het beroep of van de
veiligheidsvoorschriften ;
b. door lichamelijke stoornissen als hartziekten, duizeligheid,
slechte gehoor- of gezichtsscherpte enz.
e. door een gebrekkige psychische gesteldheid als zorgeloosheid, door gebrek aan plichtsgevoel, gebrek aan tegenwoordigheid van geest, geheugenstoornissen, stoornissen
van het intellect of van de opmerkzaamheid, of door een
abnormaal uithoudingsvermogen.
Tenslotte wil Lipmann het geheele ongevallenonderzoek terugbrengen tot een vermoeidheidsonderzoek, waardoor de arbeidsdispositie vermindert en de ongevallenaffiniteit stijgt.
Ook Viteles 3 ) brengt de vermoeienisfactor naar voren, terwijl
Lahy 4 ) dezen factor experimenteel heeft nagegaan. Hij meet den
bloeddruk, een physiologischen factor, dien hij bij de bepaling van
de affiniteit voor het ongeval van een dusdanige beteekenis acht,
dat deze niet mag worden over het hoofd gezien, vooral wanneer
waar zou blijken, dat bij hypertonic duizelingen met volledige
amnesie van enkele seconden kunnen optreden, zooals Fahrenkamps 5 ) constateerde. Was tot op heden bekend, dat hypertonic
een gevolg kon zijn van aderverkalking, nieraandoeningen of
van nerveuze stoornissen op gevorderden leeftijd, Lahy constateert, dat alleen al bij een langdurige opmerkzaamheid een stijging van den bloeddruk optreedt. Deze voortdurende opmerkzaamheid brengt zekere vermoeidheidsverschijnselen mede, die,
hoewel nog niet uiterlijk waarneembaar, met instrumenten wel
zijn aan te toonen. Al behoeft het subject zelf zich nog niet eens
bewust te zijn van het gevoel van vermoeidheid, toch werd een
verandering in den bloeddruk geconstateerd die gepaard ging
met een verandering in de reactietijd, twee belangrijke verschijnselen, die van grooten invloed kunnen zijn op het gedrag van
het subject in oogenblikken van gevaar.
Nog vele andere onderzoekers hebben getracht de componenten, welke de affiniteit voor het ongeval bepalen, nader te
3

) Morris S. Vitelee: Industrial Psychology. New-York 1932.
•*) J. M. L a h y : Le système Taylor et la physiologie du travail
Paris I 9 2 Í .
3
) H . Dombrowsky: W a r u m Unfälle. Braunschweich 1935.

professionnel.
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differentiëeren. Farmer, Chambers en Kirk 6 ) hebben geconstateerd, dat de psychische componenten zoo ingewikkeld en samengesteld zijn, dat zij er slechts de volgende negatieve omschrijving
van konden geven : de vatbaarheid voor ongevallen is een geheel
van motieven en factoren, die moeilijk zijn te onderscheiden en
te meten. Deze pessimistische conclusie vinden wij ook bij
V e r n o n 7 ) , die zich daarbij uitsluitend baseert op onderzoekingen
van Amerikaansche en Engelsche auteurs. Hij meent de selectie
van de ongevalsgevoeligen alleen te kunnen tot stand brengen
door de tewerkgestelde arbeiders eerst een aantal ongevallen te
laten veroorzaken en ze daarna naar een veiliger oord te doen
overbrengen: ,,If any person employed in an occupation where
accidents are liable to have serious consequences is found to
incur more than one or two accidents in the course of a limited
period, it would be a wise policy to transfer him to some other
occupation in which his accident susceptibility would have less
serious consequences".
Ook deze laatste conclusie werd door meer uitgebreide en
meer diepgaande onderzoeken achterhaald. De gevolgtrekkingen
leerden dat hier wel een samengesteld en gemeenschappelijk
karakter van invloed bleek te zijn, en dat dit ook objectief kan
worden aangetoond. Wij mogen dan ook aannemen, dat een
groot aantal psychische functies en eigenschappen van invloed
zijn bij het al of niet getroffen worden door een ongeval, waarvan
wij er enkele zullen beschouwen.
DE INTELLIGENTIE EN OPMERKZAAMHEID.
Volgens H e i n z 8 ) , die 164 ambachtschoolleerlingen onderzocht,
bestaat er een duidelijke correlatie tusschen de ongevallendispositie en het intelligentiequotient. Hoewel Farmer, Chambers en
K i r k e ) dit bestrijden en de normale schommelingen van weinig
invloed achten, merkt Schreider 8 ) op aan de hand van zijn eigen
onderzoekresultaten, dat het intelligentieonderzoek wel degelijk
van belang is. De voornaamste rol kent hij echter toe aan de
opmerkzaamheid.
Dombrowsky spreekt in dit verband, in navolging van Marbe,
van een g e b r e k k i g e i n s t e l l i n g t e n
opzichte
6

) E. Farmer, E. G. Chambers en F. J. Kirk: Teste for accident proneness. Ind.
Health Res. Brd. London 1933.
7
) H. M. Vernon: Accidents and their prevention. Cambridge 1936.
8
) Eug. Schreider: Predisposition aux accidents. Publications du Travail Humain.
Paris. (Jaartal onbekend).
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v a n h e t w e r k , waarbij hij het complex van waarnemen,
denken, voelen, wenschen, willen en handelen op het oog heeft.
Het individu, dat als ongevalsgevoelig is gekenmerkt, richt zich
niet met voldoende zekerheid op succesvol verloop en voleinding van de handeling. Het komt hierbij echter niet alleen
aan op het instellingsvermogen, maar evenzeer op de snelheid
waarmede het subject zich kan instellen en waar Marbe den
nadruk op legt: op de mate waarin het subject zich op nieuwe
situaties kan omstellen. Hiermede heeft men een stap gezet in
de goede richting. V e r n o n e ) vindt een hooge correlatie tusschen
de resultaten van de tests met d i s t r i b u t i e v e
opmerkz a a m h e i d en het ongevallencijfer. Deze tests deden eveneens appèl op het omstellingsvermogen van den proefpersoon
en bleken van uitnemende beteekenis te zijn. Nog een andere
factor bleek daarbij echter een rol te spelen: de e m o t i o n a l i t e i t is van belang, zoo constateert Schreider 10 )· Hij meent
dat deze zeer goed is aan te toonen met de proef PoppelreuterSchulte, waarbij de emotioneelen zich zeer verschillend van de
niet-emotioneelen gedroegen. Ook nu blijkt men er nog niet te
zijn, immers voor de p s y c h o m o t o r i s c h e
vaardigh e i d hadden Farmer en Chambers een drietal proeven gebruikt
en deze getoetst aan de praktijk. Zij vonden weliswaar een lage
maar steeds positieve correlatie met de ongevallendispositie. De
proeven zouden echter ingewikkelder moeten gemaakt worden;
hun onderlinge correlatie was vrij laag.
Ook Lahy heeft in samenwerking met Korngold 1 1 ) in een van
zijn laatste publicaties veel aandacht geschonken aan de practische waarde van het test-onderzoek bij ongevalsgevoeligen (les
sujets fréquemment blessés). Hierbij valt op, dat hij evenals
Marbe aan de e m o t i o n a l i t e i t een groóte waarde toekent,
zoo ook aan de d i s t r i b u t i e v e
opmerkzaamheid,
terwijl hij evenals Farmer en Chambers de p s y c h o m o t o r i s c h e v a a r d i g h e i d een functie acht, die van groot
belang is voor het vaststellen van de ongevallen-affiniteit.
O p de conclusies van Lahy en Korngold komen wij in een
aparte paragraaf terug. Van Heinz tot Lahy was een weg, die
duidelijk voerde in de goede richting. Eén ding echter had men
vergeten: het feit dat men met een mensch aia totale persoon'
9
) H. M. Vernon: Accidente and their prevention. Cambridge 1936.
10) Eug. Schreider: Predisposition aux accidents. Publications du Travail Humain.
Paris. (Jaartal onbekend).
11
) J, M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du travail. Paris 1936.
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lijkheid te maken heeft. Men kan de menschelijke persoonlijkheid
niet met het ontleedmes van het experiment in elementen verdeelen; de elementen-psychologie kan ons niet voldoende leeren
omtrent de ziel, het merg van den denkenden, strevenden mensch
met zijn speciale temperament- en karaktereigenschappen. Alvorens over te gaan tot een nadere beschouwing van het onderzoek van Lahy mag deze conclusie wel getrokken worden, dat
inderdaad de affiniteit voor ongevallen een samengestelde factor
is, waarbij de verschillende elementen, wil men deze experimenteel aantoonen, slechts dan goed naar voren zullen komen, wanneer men zich niet beperkt tot het nemen van enkele proeven,
maar naast de verschillende sensori-motorische reacties, in het
experiment verkregen, het onderzoek naar de totale persoonlijkheid, het karakter, het temperament alsmede naar de biologische
constitutie inschakelt.
PAR. 2. HET ONDERZOEK VAN LAHY.

Een systematisch onderzoek naar de dispositie tot ongevallen,
vinden wij in een betrekkelijk „recente" publicatie van de hand
van Lahy en Korngold " ) . Zij verbinden aan hun onderzoekingen
zeer duidelijke conclusies en meenen daarbij een methode te
hebben gevonden, om bij een psychotechnisch keuringsonderzoek
van nog geen twee uur diegenen, welke voor ongevallen gedisponeerd zouden zijn, te kunnen selecteeren. Weliswaar heeft dit
onderzoek alleen betrekking op ongevallen bij individuen die een
verkeersberoep uitoefenen, — dit neemt niet weg, dat wij verwachten, dat de conclusies, waartoe Lahy en Korngold gekomen
zijn, van verstrekkende beteekenis zullen worden, wanneer ook
bij andere beroepen de ongevalsgevoeligen volgens de methode
Lahy zullen zijn onderzocht.
Wij meenen goed te doen hieronder den loop van het onderzoek in het kort te schetsen.
Lahy stelde zich tot doel een testserie samen te stellen, om
diegenen, welke voor ongevallen zijn gedisponeerd (wij duiden
hen aan als ongevalsgevoeligen) onder het personeel van de
Chemin de fer du Nord in Frankrijk, te voren te kunnen
selecteeren. De ijking van deze testserie had plaats na een vóóronderzoek van 500 proefpersonen in 2 groepen verdeeld:
I. 200 ongevalsgevoeligen;
12

) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentalea sur les causes psychologiques des accidents du Travail. Paris 1936.
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II. 300 willekeurig gekozen subjecten, verder als normalen
aangeduid. De leeftijd bleek hierbij geen rol te spelen. De proefresultaten werden vastgelegd in twee in één afbeelding geplaatste
curven, welke op deze wijze gemakkelijk konden worden vergeleken. Lahy had daarbij de verwachting, dat de resultaten in
3 categorieën zouden kunnen worden geclassificeerd, waarbij de
I. ongevalsgevoeligen gelijke testresultaten vertoonden met
de normalen;
II. ongevalsgevoeligen tot zekere hoogte gelijke, daarboven
verschillende testresultaten vertoonden met de normalen ;
III. ongevalsgevoeligen duidelijk andere prestaties leverden
dan de normalen.
Vooreerst stelde hij 3 testgroepen o p :
a. motorische tests;
b. psychomotorische tests;
с verstandelijke tests.
Deze 3 testgroepen werden gebruikt in de 3 categorieën, waarvan de onderscheiden resultaten werden verwacht.
PSYCHOMOTORISCHE TESTS IN DE EERSTE CATEGORIE.
Volgtest (Test de traçage). Het doel is: vaststelling van
psychomotorische stoornissen, zich uitende in hortende of plotselinge handbewegingen. Het apparaat bestond uit een horizontaal geplaatst glazen voetstuk, waarop een metalen plaat door
middel van 4 kogels in alle richtingen kon worden verplaatst.
O p de plaat, die voorzien was van twee handvatten, was een
ebonieten kronkellijn aangebracht van 3 m m breed. Boven de
plaat bevond zich een metalen punt, die door middel van een
arm aan het voetstuk was bevestigd. De punt kon contact maken
met het metaal of met het eboniet. Den proefpersoon werd opgedragen de metalen plaat zoodanig te bewegen, dat door de
punt de ebonieten lijn niet verlaten werd. Bij het verlaten van
deze lijn werd contact gemaakt en volgde registratie.
De volgende resultaten werden opgenomen:
1. de tijd, noodig voor de geheele proef;
2. het aantal geregistreerde contactpunten met het metaal;
3. de duur der vergissingen.
De proef werd 3 X herhaald en duurde dan ongeveer 6 minuten.
De opdracht die gegeven werd luidde: „zoo vlug mogelijk,
maar zonder fouten". Deze proef deed, behalve op de goede
29

stabiele motoriek, eveneens appèl op een volhouden van de aandachtsconcentratie. De resultaten bleken voor de ongevalsgevoeligen en de normalen niet te verschillen.
Ponstest (Test de la poinçonneuse). Het doel was: het meten
van de snelheid en nauwkeurigheid, waarmede eenvoudig en
eentonig motorisch werk wordt gedaan. Een celluloidband van
34 mm gleed door een baan, die aan een ponstafel was bevestigd.
Deze band kon worden verplaatst door draaien aan een wiel en
was geperforeerd door kromlijnige driehoeken en rechthoeken.
Deze laatste bevonden zich rechts van de driehoeken en waren
voor den proefpersoon onzichtbaar. De proefpersoon moest nu
den band verplaatsen, zoodanig, dat de punt van iederen driehoek
zich nauwkeurig voor een daartoe aangebrachten pijl bevond.
Op dit moment werd een handle bewogen, waardoor drie pennen
door het vierkante gat werden gestoken en vervolgens contact
maakten met een stuk eronder geplaatst metaal. Naarmate de
plaats van den band nauwkeuriger was, in die mate werd ook
nauwkeuriger geponst; de 3 pennen waren namelijk van verschillende grootte en waren zoodanig geplaatst, dat bij zeer nauwkeurige plaatsing alle 3 de pennen contact konden maken, bij
minder nauwkeurige plaatsing slechts 2 en bij nog ruwere plaatsing slechts 1 pen in aanraking kon komen met de metalen plaat.
De volgende resultaten werden opgenomen:
1. het werktempo, aangegeven door het gemiddeld aantal
gaten per tijdseenheid;
2. de nauwkeurigheid.
Evenals bij de vorige proef, regelde de proefpersoon zelf zijn
werkrhythme en werktempo. De duur van de proef was 10 minuten. Zij deed appèl op de motorische handigheid en een volhouden van de aandachtsconcentratie.
Ook hier bleken de resultaten van de ongevalsgevoeligen niet
van die der normalen te verschillen.
Test voor ontbinding van beide handbewegingen (Test de
dissociation des mouvements de mains). Dit apparaat bestond
uit een voetstuk dat op tafel vastgemaakt kon worden. O p dit
voetstuk was een wagentje aangebracht, dat door het draaien aan
twee handles kon worden voortbewogen, te weten van links naar
rechts en van voren naar achteren. Een arm, bevestigd aan het
voetstuk, boog over het tafeltje heen en eindigde in een metalen
punt die op het tafeltje drukte. In dit tafeltje was een ebonieten
band op een bepaalde manier aangebracht. De opdracht bestond
hieruit, dat de proefpersoon door aan beide handles te draaien,
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met de metalen punt de ebonieten lijn moest volgen. Bij afwijking maakte de punt contact met de plaat, welk contact naar tijd
en frequentie werd geregistreerd. Opgenomen werden:
1. de duur van de proef;
2. het aantal vergissingen ;
3. de duur van de vergissingen.
Buiten de behendigheid, beide handbewegingen, die in betrekking staan met zeer complexe motorische functies, tegelijk
uit te voeren, kwamen — zoo meende Lahy — hierbij intellectueele factoren tot uiting. De opdracht was de proef zoo goed en
zoo snel mogelijk uit te voeren.
W a t het aantal vergissingen betreft, vertoonden ook hier beide
groepen geen verschil, daarentegen was het werktempo van de
ongevalsgevoeligen aanzienlijk lager dan dat van de normalen.
Lahy merkte hierbij op, dat voor een complexe psychomotorische
verrichting, de ongevalsgevoeligen veel meer tijd noodig hadden
om een nauwkeurigheid te verkrijgen, die gelijk was aan die
van de normalen.
VERSTANDELIJKE TESTS IN DE EERSTE CATEGORIE.
Geheugentest (reproductie van cijfers op korten termijn).
De proef had tot doel: het onthouden van groepen cijfers, die
de proefleider in het tempo van één cijfer per secunde opnoemde.
Het resultaat was dat beide groepen vrijwel gelijke reproducties gaven.
Geheugentest (reproductie van te voren gehoorde woorden).
Tusschen 200 gedrukte woorden moesten de proefpersonen 25
woorden herkennen, die zij van te voren 2 X hebben hooren
lezen. Ook hier bleek geen karakteristiek verschil tusschen beide
groepen te bestaan.
Test voor aandachtsconcentratie. Hiervoor werd een toepassing
van de Bourdon test gebruikt: het merken van bepaalde letters of
teekens in een groóte groep verschillende letters of teekens. De
proef duurde 10 minuten. Men hield zoowel rekening met de
snelheid waarmee dit werk werd tot stand gebracht als met de
accuratesse. Bij een nadere beschouwing van de curven van de
resultaten der beide groepen, bleek hetzelfde resultaat als bij de
motorische test bij ontbinding van de handbewegingen : de ongevalsgevoeligen hadden meer tijd noodig om even accuraat te
werken als de normalen.
Test voor logische intelligentie. Deze test beschrijft Lahy in
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een ander, niet nader aangeduid, werkje. Hij vermeldt hier slechts
de tijdsduur, ongeveer 60 minuten. De resultaten gaven voor
beide groepen slechts een zeer gering verschil. Lahy merkt hierbij
op, dat dit door Russische auteurs, die de American-Army-test
of de test van Friedrich gebruikten, evenals door L. Farmer en
zijn medewerkers werd bevestigd.
Als resultaat van het onderzoek naar de verstandelijke ontwikkeling, mogen alleen van waarde genoemd worden de l a n g e r e t ij d e n voor de ongevalsgevoeligen bij het onderzoek
naar de aandachtsconcentratie.
PSYCHOMOTORISCHE TESTS IN DE TWEEDE CATEGORIE.
Reactieproef. Lahy maakt het in dit verband belangrijke onderscheid tusschen de eenvoudige reactie (réaction simple) en de
gecompliceerde of keuzereactie (réaction de choix). Hij wijst er
op, hoe Hildebrandt en nog andere auteurs reeds eerder geconstateerd hebben, dat er geen verschil bestaat tusschen prestaties
van de ongevalsgevoeligen en de normalen bij de ongevallen van
bestuurders waar het betreft de reactietijden op acustische prikkels. Het verschil met de resultaten van de onderzoekingen van
Farmer en Chambers spruit voort uit het feit, zoo constateert
hij, dat deze auteurs gebruik maakten van meer complexe vaak
ook gemengde acustische en visueele prikkels en daarbij afzagen
van de proeven met de zgn. eenvoudige reactie; evenwel bleven
zij spreken van „reactietijden" zonder nader commentaar. Lahy
vestigt dan de aandacht op de verwarring inzake den reactietijd,
zooals Marbe dit reeds eerder deed, en wijst er op hoe men dikwijls van reactietijden spreekt, die het stricto sensu niet zijn. Men
moet onderscheid maken, gelijk bekend, tusschen den reactietijd die ligt tusschen het ontstaan van den prikkel en het strikte
begin van de reactie eenerzijds, terwijl anderzijds nog de duur
van het globale reactief gebeuren tot en met zijn afsluiting bij den
reactietijd wordt inbegrepen. De auteurs Marbe en Lahy wijzen
er nu op, dat bij een reactiekeuzeproef de proefpersoon een
complexe beweging moet uitvoeren, b.v. van hoofd, lichaam,
handbewegingen enz., een globaal proces, dat niet slechts bestaat
uit één reactietijd, maar uit de som van meerdere reactietijden.
Lahy constateerde nu bij de groep ongevalsgevoeligen, dat de
naïeve reactietijden niet zelden zeer snel waren, vooral bij een
groep overhaaste en onstandvastige personen, evenwel waar het
betrof de duur van een complexe beweging, een beweging, die
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beroep doet op de aanpassing van een samenstel van verstandelijke en psychomotorische functies, bevond hij de ongevalsgevoeligen sterk in het nadeel. Deze resultaten kregen relief, toen
men de regelmaat van de reactietijden bestudeerde. Lahy bepaalde tot dit doel zoowel de standaardafwijking van de 30
reactietijden, als de regelmatigheidsindex (indice de régularité)
ook de gemiddelde afwijking (variation moyenne relative) geΣ x2
noemd ; de eerste volgens de formule σ = Ι/'ΤΓ' e n ^ е tweede
index volgens een eigen methode, waarbij de reactietijd van
iedere proefpersoon werd vergeleken met den reactietijd v a n een
„normaal" individu, dat behoorde tot een zelfde snelheidsgroep.
Deze groepen werden systematisch opgesteld na een onderzoek
van 2000 willekeurig gekozen subjecten. De ongevalsgevoeligen
bleken bij beide methodes veel onregelmatigere reactietijden te
bezitten dan de normalen.
Stippel test (Test de pointillage). Oude opdracht: de proef
persoon kreeg de opdracht zoo snel mogelijk met potlood juist
in het midden van een groot aantal ruitjes een stip te zetten.
Het papier bestond uit vier groóte onder elkaar geplaatste vierkanten, genummerd van I tot IV, waarbinnen zich nog 300 vierkantjes bevonden van 25 mm 2 . De vierkanten I en III moesten
met de rechterhand bewerkt worden, de nummers II en IV met
de linkerhand, terwijl telkens na I minuut van hand moest worden gewisseld.
Bij de resultaten bleken de reactietijden van de beide groepen
weer gelijk te zijn, daarentegen bleek weer in de regelmaat van
de reacties verschil te bestaan. Toen de instructie er bij werd
gegeven deze proef naast zoo snel mogelijk ook nog zoo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, bleven de ongevalsgevoeligen in
hun prestaties achter.
DE VERSTANDELIJKE TESTS IN DE TWEEDE CATEGORIE.
Proef voor vaststelling van de aandachtsconcentratie met
handbewegingen. Series van 6 letters verschenen achtereenvolgens voor een spleet. De proefpersoon moest, wanneer hij 2 van
deze letters herkende, op een handle drukken. De test werd in
2 snelheden uitgevoerd. Voor beide snelheden werden grafieken
gemaakt die het aantal verkeerde reacties in beeld brachten,
waarbij voor de personen met de hoogere snelheden een differentiatie optrad tusschen de ongevalsgevoeligen en de normalen,
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waarbij bovendien het aantal verkeerde reacties voor de eerste
groep het grootst bleek. Bij de lagere snelheden trad deze diffe
rentiatie niet op.
Test voor uitvoering van opdrachten. Deze bekende test uit
de American-Army-test-groep, werd eenigszins gewijzigd in de
snelheid van uitvoering. Ook hier bleven de ongevalsgevoeligen
achter in hun prestaties.
DE MOTORISCHE EN PSYCHOMOTORISCHE TESTS
IN DE DERDE CATEGORIE.
Dynamograaf. Met deze proef ging Lahy de kracht en het
uithoudingsvermogen na, waarbij geconstateerd werd, dat zoowel
de kracht als het uithoudingsvermogen minder was bij de onge
valsgevoeligen.
Stippeltest. Nieuwe opdracht. Alleen de opdracht werd gewij
zigd, in dier voege, dat de proefpersoon zoo snel mogelijk moest
te werk gaan, waarbij hij echter geen acht behoefde te geven
op de nauwkeurigheid van zijn werk. De ongevalsgevoeligen
konden in verhouding minder snelheid ontwikkelen dan de nor
malen.
Doorsteektest (Test de Pointage). De snelheid van het werk
werd hier bepaald door een electromotor. Het apparaat bestond
uit een metalen tafeltje, waaronder zich een spoel bevond, die
als magazijn diende voor een geperforeerde band van dun karton.
Midden in het tafeltje was een opening van 30 X 55 mm, waar
door men de gaten van den band kon zien. De proefpersoon had
tot opdracht met een metalen pen te steken door ieder van die
gaten, waardoor contact werd gemaakt. De gaten hadden een
middellijn van 6 mm en waren over een breedte van 37 mm
willekeurig in verschillende series verdeeld:
a. 1 serie van 10 gaten te gebruiken voor demonstratie;
b, 1 serie van 20 gaten voor oefening van den proefpersoon ;
с 10 series van 100 gaten voor de eigenlijke proef.
Het verschil tusschen de twee groepen bleek nu zeer groot
te zijn.
DE VERSTANDELIJKE TESTS IN DE DERDE CATEGORIE.
Proef voor vaststelling van de aandachtsconcentratie met
handbewegingen. Ook nu bleek deze test te bevestigen wat bij
de tweede categorie reeds was aangetoond, maar bovendien con34

stateerde Lahy, dat bij toenemende snelheid de ongevalsgevoeligen veel meer achteruitgaan dan de normalen.
Geheugenproef met samenhangende woorden. De proefleider
las in een bepaald rhythme, om de 5 seconden één, 25 paren
woorden die onthouden moesten worden. Na voorlezing herhaalde hij ieder eerste woord van zoo'n paar, waarna de proefpersoon het tweede woord in Ш seconden moest opschrijven.
Geheugenproef met een verhaal. De proefleider las in een
bepaald rhythme een tekst voor, bestaande uit 192 woorden.
Vervolgens moest een vragenlijst worden beantwoord, die 20
vragen bevatte met betrekking tot den tekst.
Beide geheugentests hebben het bijzondere, dat de opdrachten
in een bepaald rhythme werden gegeven. De ongevalsgevoeligen
bleken bij een bepaalde snelheid van lezen of dictée de kluts
kwijt te raken, waarbij zij het vermogen om het verstandelijke
werk te organiseeren verloren. H u n resultaten waren d a n ook
duidelijk slechter.
Test voor verspreide aandacht. De proefpersoon zag vóór zich
lampen van verschillende kleur verschijnen, waarop hij moest
reageeren, hetzij door een voet omlaag te drukken, hetzij door
den anderen op te heffen, of door beide bewegingen samen uit te
voeren. In het tweede deel van deze test kwamen bij deze visueele
nog acustische prikkels, waarbij de proefpersoon met handbewegingen moest reageeren. De tijd tusschen de prikkels bedroeg
voor het eerste gedeelte 2 à 4 seconden, voor het tweede gedeelte
3 à 6 seconden.
Bij deze proef werden 4 perioden onderscheiden:
1. een periode van uitleg en oefening van de reacties ( d e
benoodigde tijd werd genoteerd) ;
2. een periode van automatiseering van de reacties o p de
prikkels, waarbij het aantal fouten werd genoteerd;
3. een periode met visueele prikkels (90 in getal) ;
4. een periode met visueele en acustische prikkels ( 9 0 in
getal).
Voor de twee laatste perioden werd het aantal vergissingen:
weglatingen, vervangingen, bijvoegingen berekend en bepaalde
m e n de relatieve nauwkeurigheid door het aantal goede reacties
uit te drukken in verhouding tot het aantal prikkels. De prikkels
volgden elkaar in een bepaald rhythme op en legden aan d e
proefpersonen een reactierhythme op, dat bepaalden onder h e n
en vooral de ongevalsgevoeligen moeilijk of niet in staat w a r e n
bij te houden. Bij deze proef bleek dan ook het duidelijkste e n
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het grootste verschil te bestaan tusschen de resultaten van de
ongevalsgevoeligen en de normalen.
Tot slot stelde Lahy een lijst op van proeven waarvan de resultaten bij beide groepen verschilden. Hij rangschikte ze naar de
grootte van dit onderscheid en bepaalde de grootte door de formule—pT- en vond dat 20 waarden op een totaal van 34 duidelijk
de inferioriteit van de ongevalsgevoeligen bevestigen. Een dergelijke coïncidentie kan niet toevallig zijn, zoo besluit hij.
Lahy k o m t dan tot de volgende theoretische conclusies:
1. In de tests, waar geen psychische overhaasting bestaat, zijn,
wat de nauwkeurigheid van de proef betreft, de resultaten van
de ongevalsgevoeligen gelijk aan die van de normalen. De ongevalsgevoeligen zullen echter bij een gecompliceerde taak aan
snelheid verliezen om een bepaalde graad van nauwkeurigheid
te kunnen benaderen.
2. De ongevalsgevoeligen blijven in hun prestaties achter bij
reactieproeven, wanneer deze reacties moeten plaats hebben in
een bepaald rhythme of binnen een bepaalde tijdgrens, waarbuiten de reactie gestoord zou worden door een volgenden prikkel.
Deze proeven vragen niet zoozeer snelheid dan wel een soepelheid bij het opnieuw aanpassen, een zgn. functioneele plasticiteit.
De resultaten van Lahy's proeven bevestigen de hypothese van
Marbe, waarbij ' het gebrek aan soepelheid tot re-oriëntatie
(schlechte Umstellbarkeit), identiek is met de eigenschap, die
het bepaalde individuen onmogelijk maakt, goed en vlug aan
bepaalde plotselinge gevaarsituaties te ontkomen. „Dans les tests
qui font intervenir des excitations dont la succession est indépendante de la volonté de l'individu, ces excitations présentent pour
ainsi dire, u n e suite de «dangers» auxquels il faut réagir. L'état
psychologique qui accompagne l'exécution de ces épreuves est
un état de précipitation qui fait perdre à l'individu la maîtrise
et la direction de ses mouvements et abaisse ainsi la qualité de
son travail" 1 S ).
3. De wanorde in het psychomotorisch gedrag van het individu neemt nog toe, wanneer naast het voorgeschreven reactietempo, de taak samengestelder wordt.
4. De „eenvoudige" reactietijden hebben geen beteekenis
voor het selecteeren van de ongevalsgevoeligen. De reactieduur,
de tijd die verloopt tusschen het begin van de reactie en het
is) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du Travail. Paris 1936. Blz. 69.
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moment waarop de proefpersoon zijn beweging afmaakt, is in
de praktijk van het leven voornamelijk van belang. Personen,
die snelle, zelfs even snelle reactietijden hebben, kunnen geheel
en al verschillend zijn, wanner het betreft den duur v a n
een complexe beweging, b.v. de handeling die verricht moet
worden om te ontsnappen aan een vallend voorwerp. Lahy
noemt deze tijd: „le temps mort" of ook wel „la période réfractaire de la réaction". Deze „refractieperiode" blijkt bij het onderzoek langer te zijn bij de ongevalsgevoeligen terwijl de verwarringstoestand wordt vergroot door het antagonisme tusschen de
waarneming van den prikkel en de onmogelijkheid om te reageeren. Dit alles doet Lahy veronderstellen, dat de stoornis zich in
het centrale zenuwstelsel voordoet, in de coördinatie van de
reactiebewegingen. Hij vraagt zich daarbij af, of er ook een uitwendige oorzaak voor deze verwarring bestaat. Het feit, dat de
activiteit van de ongevalsgevoeligen gestoord wordt, wanneer
men hun een bepaalde snelheid oplegt of men hen dwingt in
een bepaald rhythme te werken, dat een zekere soepelheid vereischt om zich te kunnen aanpassen „une plasticité de réadaptation continue", doet Lahy veronderstellen, dat bovengenoemde
stoornis van emotioneelen-affectieven aard is: „Dans de telles
circonstances, il se crée chez certains sujets un état psychologique
d'affolement et de précipitation dû à la difficulté qu'ils ont
d'ajuster leurs réactions aux excitations toujours nouvelles qui
surgissent. Il est à supposer qu'au moment où u n danger se présente brusquement, soit sous forme d'un obstacle (heurts contre
u n objet), soit sous forme d'un objet se mouvant à une certaine
rapidité (blessures par chute d'objets, partie du corps serrée entre
deux objets en mouvement), soit encore sous forme de la perte
d'équilibre, un état psychologique analogue dérègle chez certains
sujets le mécanisme des réactions de défense pendant un laps de
temps que les psychologues allemands appellent la «seconde
d'effroi»" (Schrecksekunde) 1 4 ) .
5. De ongevallen van de ongevalsgevoeligen worden niet
veroorzaakt door een constitutioneele onhandigheid, maar door
stoornissen in de beschermingsreacties, veroorzaakt door een
gemis aan „functioneele plasticiteit", d.w.z. door het onvermogen
een juiste psychomotorische en verstandelijke houding t.o.v. een
nieuwen prikkel in te nemen. Ieder individu onderscheidt zich
v a n het andere door een meerdere of mindere plasticiteit. D e z e
1

*) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du Travail. Paris 1936. Blz. 70.
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plasticiteit
wordt
in
den
loop
van
het
leven
gewijzigd
door
allerlei
factoren:
,,Cette plasticité due à leur constitution biologique est cependant
modifiée au cours de la vie par des facteurs tels que «l'habitus»
qu'ils ont pris, la fatigue, l ' é d u c a t i o n s p o n t a n é e " .
Deze laatste conclusie is voor ons aanleiding geweest de juiste
methode v a n gewoontevorming en opvoeding tot veiligheid in
de bedrijfsopleiding te ontwikkelen. In het laatste hoofdstuk
komen wij hierop terug.
Een andere conclusie, die Lahy nog noemt, betreft den invloed
van de vermoeibaarheid. Wij meenden deze kwestie niet te moeten aanroeren, daar zij ons op verderafgelegen, overigens uiterst
belangrijke terreinen brengt, welke niet direct in verbinding
staan m e t den eigenlijken dispositiefactor.
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HOOFDSTUK ΠΙ.

DE INVLOED VAN BUZONDERE OMSTANDIGHEDEN
OP DE ONGEVALLENFREQUENTIE*).
PAR.

I. DE

ONGEVALLENTOENAME.

In het vorige hoofdstuk hebben wij terloops opgemerkt, dat
er s p e c i f i e k e
i n v l o e d e n zijn, die de ongevallen
frequentie sterk kunnen doen toenemen.
Onder hen nemen bekende en reeds eerder opgesomde fac
toren, zooals leeftijd, scholing, lichamelijke conditie, een voor
name plaats in. Het is echter vanzelfsprekend, dat ook econo
mische en politieke depressies hun invloed zeer gevoelig kunnen
doen gelden en hieraan willen wij in dit hoofdstuk eenige aan
dacht schenken.
In de meeste bedrijven heeft men in de oorlogsjaren 1 9 1 4 —
1918 een sterke stijging van de ongevallen kunnen constateeren.
Hierin vonden wij aanleiding een onderzoek in te stellen naar
het verloop van het ongevallencijfer na de oorlogsdagen van
Mei 1940 bij de Oranje-Nassau-Mijnen.
Daartoe maken wij een vergelijking tusschen de periode vóór
Mei 1940, waarvoor ik gemakshalve de periode Januari t / m
April 1940: 0—1 en het tijdvak Juli t / m December 1940: 0—2
noem.
De ongevalsmogelijkheden worden in de eerste instantie bepaald door:
1. het aantal personen dat in gevaar kan verkeeren;
2. het openstaan der mogelijkheid dat er „fouten" gemaakt
kunnen worden.
Voor zoover de fouten aan de productie van goederen zijn
gebonden, is het aantal direct evenredig met het aantal geprodu* ) In het verschaffen van het feitenmateriaal waren de deskundigen van de
Oranje-Nassau Mijnen ons zeer ter wille.
Bij het ordenen en bewerken der gegevens was onze medewerker P. J. Doveren
ons een dagelijksche steun.
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ceerde goederen. Zoo is het ook duidelijk, dat het aantal personen, hetwelk in gevaar kan verkeeren, afhankelijk van de
bezetting is, waarmee dus eveneens dient rekening gehouden te
worden.
In 1940 zijn in de o n d e r g r o n d s c h e w e r k e n der 4
O.N.-Mijnen de navolgende aantallen ongevallen met I of meer
dagen volledige arbeidsongeschiktheid voorgekomen:
1940
Januari ,
Februari .
Maart. .
April . .
Mei . .
Juni
Juli
. .
Augustu·
September
October .
November
December

O.N. I

O.N. II

O.N. III

O.N. IV

23
H
7
14
8
12
17
13
18
26
17
22

10
7
8
18
10
14
20
23
26
25
34
28

37
40
36
50
43
27
48
67
53
65
72
67

7
15
9
20
14
19
21
17
18
16
20
24

Totaal
77
76
60
102
75
72
106
120
115
132
143
141

Het gemiddeld aantal ongevallen per maand
in periode 0—1 =
78,75
in periode 0—2 = 126,17.
Het aantal arbeiders in deze perioden, waarbij rekening werd
gehouden met indiensttredingen en ontslag, bedroeg voor de
ondergronders op den eersten van de maand:
1940
Januari .
Februari .
Maart. .
April . .
Mei . .
Juni . .
Juli
. .
Augustus
September
October .
November
December

O.N. I

O.N. II

O.N. UI

O.N. IV

Totaal

943
945
960
975
981
982
994
999
1028
1045
1059
1065

924
946
953
977
979
997
1005
1006
1005
1006
1036
1075

1345
1343
1347
1357
1375
1377
1388
1393
1430
1468
1501
1515

637
645
647
650
653
663
669
671
672
678
695
707

3849
3879
3907
3959
3988
4019
4056
4069
4135
4197
4291
4362

Deze cijfers hebben betrekking op de ingeschreven arbeiders.
H u n aantal stemt in werkelijkheid niet overeen met dat dergenen
die werkelijk op de mijn verschijnen. Zoo dient van de hier
genoemde getallen te worden afgetrokken het aantal gemobiliseerde arbeiders. Het aantal dergenen welke hen vervingen dient
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hieraan weer te worden bijgevoegd. Nu blijken deze getallen
weinig in grootte te verschillen. Bovendien fluctueerden zij voortdurend, weshalve wij deze verschillen, om de berekening niet
onnoodig ingewikkeld te maken, verder verwaarloosden.
Het gemiddeld aantal arbeiders per maand bedroeg
voor periode 0—1 = 3898,50
voor periode 0—2 = 4185.
Hieruit blijkt dat het gemiddeld aantal arbeiders is toegenomen
met 7,35%.
Het aantal ongevallen per arbeider per maand bedraagt in
periode 0—1 = 0,0202 (78,75 : 3898,5)
periode 0—2 = 0,0302 (126,17 : 4185).
En hieruit blijkt een ongevallentoename per arbeider per maand
van 49,51%.
Onder de objectieve factoren, welke mede direct van invloed
zijn op de grootte van het ongevallencijfer, komen de verrichte
diensten 1 ) allereerst in aanmerking.
Naarmate er meer diensten door een bepaalde groep arbeiders
worden gemaakt stijgt ook de g e l e g e n h e i d om een ongeval te krijgen.
Het aantal verrichte diensten was als volgt:
1940
Januari .
Februari
Maart.
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustu·
September .
October .
November
December

O.N. I

O.N. Il

O.N. Ill

O.N. IV

21.433.75
21.265,75
21.960,25
23.207,25
20.160,—
20.222,—
26.720,50
25.675,—
25.772,50
28.462,75
26.558,25
25.461.75

21.204,21.316,50
'22.325,25
22.955,75
20.149,75
20.008,25
26.372,—
25.582,50
24.387,—
27.358,—
26.175,—
25.853,—

30.120,25
29.322,25
29.931,50
31.848,25
28.272,25
26.656.25
35.496,50
34.944,—
34.495.50
38.912,50
35.565,25
35.155,75

14.729,25
14.186,25
14.467,50
15.276.75
13.542,75
13.188,—
17.715,50
17.163,25
16.588,50
18.440,75
17.448,25
16.681,25

Totaal
87.487,25
86.090,75
88.684,50
93.288,—
82.124,75
80.074,25
106.304,50
103.364,75
101.243,50
113.174,—
105.746,75
103.291,75

Dit zijn in periode 0—1 =
88.887,625 diensten en
in periode 0—2 = 105.520,875 diensten, gemiddeld per maand.
Het gemiddeld aantal diensten per arbeider
in periode 0—1 = 22,80
in periode 0—2 = 25,21; een vermeerdering derhalve van het aantal diensten per maand per arbeider van 10,57%.
1

) Onder dienst wordt verstaan een 8-urige werkperiode.
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PAR. 2. QUANTITATIEVE ANALYSE VAN DEN INVLOED VAN ÉÉN
BIJZONDERE OMSTANDIGHEID OP DE ONGEVALLENTOENAME.

Wij willen nu bij b e n a d e r i n g trachten na te gaan waaraan deze stijging van het aantal ongevallen zou kunnen worden
toegeschreven en zullen dit trachten te bereiken door de bedrijfsstatistiek voort te zetten, alsof de oorlogstoestand niet zou zijn
ingetreden en de „normale" omstandigheden op denzelfden voet
als de eerste vier maanden van 1940 voortgang zouden hebben
gevonden, gedurende de 2e helft van 1940.
Het aantal ongevallen bedroeg in periode 0—2 = 0.0302 per
maand, per arbeider.
Ware het a a n t a l d i e n s t e n constant gebleven, dan zou
het aantal ongevallen zijn geweest (ceteris paribus) :
гуд (.7 X 0,0302 = 0,0273 per maand per arbeider, hetgeen
een vermindering beteekent van 14,36%. *).
Maar zooals wij bereids opmerkten, ook het aantal arbeiders
is van invloed op het absolute ongevallencijfer. Naarmate er
meer arbeiders in een bepaalden diensttijd werkzaam zijn, staan
zij ook eerder bloot aan de mogelijkheid om door een ongeval te
worden getroffen, mits de overige omstandigheden niet in aan
merking worden genomen.
De vraag, welke zich nu weer aan ons opdringt is: hoe groot
zou het aantal ongevallen zijn geweest, w a n n e e r h e t
aantal arbeiders constant gebleven
ware
gedurende de periode 0—2.
In 0—2 bestond een arbeidsvermeerdering van У ^ З ^ . Welnu,
was deze vermeerdering niet opgetreden dan zou het aantal on
gevallen zich als volgt hebben ontwikkeld:
100
TKJ se X 0,0302 = 0,0281 per maand per arbeider (ceteris
paribus) hetgeen een vermindering beteekent van 10,40% 3 ) .
De derde factor van invloed op de vermeerdering van de
ongevallenfrequentie is de intensiveering van de productie.
Om aan te toonen hoe groot het aantal ongevallen zou zijn
2) 0,0302 — 0,0273 = 0,0029.
I% = 0,000302.
0,0029
De vermindering = 0000302 — , 4 · 3 6 % ·
») 0 , 0 3 0 3 — 0 , 0 2 8 1 = 0 , 0 0 2 1 .
0,0021
De vermindering = 0 000302 = ' 0 ' 4 0 % ·
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geweest, wanneer d e p r o d u c t i e p e r u u r , p e r
a r b e i d e r e v e n h o o g z o u ζ ij η g e b l e v e n ge
durende de periode 0—2 gaan we uit van de prestaties op de
4 O.N.-Mijnen.
De prestaties ondergronds voor de Oranje-Nassau Mijnen
.
.
netto productie
(prestatie per ondergronder per dienst:
г-гт—-ρ T~~''·
1940
Januari .
Februari
Maart.
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus
September
October .
November
December

.

O.N. I

O.N. Il

O.N. III

O.N. IV

Totaal

2,30
2,30
2,22
2,16
1,54
1,17
1,74
2,03
2,03
2.13
2,13
2,11

2,82
2,76
2,61
2,63
1.77
1,27
2.04
2,45
2,45
2,41
2,43
2,41

2.35
2,27
2,38
2,16
1,27
1.01
1,88
2,00
2,00
1,92
2.06
2,08

2,28
2.40
2.39
2,43
1,96
1.45
1.81
2.13
2.20
2.24
2.20
2.09

2.44
2.42
2,40
2.32
1.57
1.19
1.88
2.14
2.17
2.14
2.19
2.17

De gemiddelde prestatie per arbeider per dienst bedraagt dan
in periode 0—I = 2,395
0—2 = 2,115
hetgeen een vermindering per arbeider per dienst van 11,69%
beteekent.
Was deze vermindering niet opgetreden,
dan zou het aantal ongevallen per arbeider, per maand, zijn
geweest (ceteris paribus) :
]

-щр-

χ

0.0302 = 0,0337;

ergo een vermeerdering van 17,33% 4 ) .
Men dient rekening te houden met het ontstaan van de pro
ductievermindering gedurende de periode 0—2, welke l 1,69%
bedroeg.
Het kan niet in onze bedoeling liggen op deze plaats een dis
cussie te openen over de quaestie of er sprake is van een e v e n 
r e d i g e toename of evenredige afname van het aantal onge
vallen bij vermeerdering, respectievelijk vermindering, van de
*) 0,0337 — 0.0302 = 0,0035.
0,0035
De vermeerdering = 0.000302

17.33%.
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productie (Lipmann spreekt van een m e e r dan proportioneele
toename, respectievelijk afname). Wij nemen echter wel aan,
dat er een z e k e r g r a d u e e l verband tusschen vermeerdering van productie en vermeerdering van het aantal ongevallen
mag worden aangenomen, evenals dit bestaat tusschen de afname
van de productie en de afname van het aantal ongevallen.
Wij constateerden in het begin van dit hoofdstuk, dat de toename van de ongevallen per maand en per arbeider 49,51%
bedroeg.
Hiervan kan men 14,36% ten laste van de vermeerdering van
het aantal diensten en 10,40% ten laste van de toename van het
aantal arbeiders brengen.
Een percentage van 24,75% blijft nu nog over.
Om nu in één verhoudingsgetal uitdrukking te geven aan den
factor die ons tot nadere verklaring van deze vermeerdering van
ongevallen noopt, voegen wij bij 24,751% nog een percentage,
dat niet op de normale wijze kan worden verklaard. Immers de
vermindering van de productie zou een vermindering van de
ongevallen tengevolge moeten hebben. Het tegendeel bleek waar
en wij berekenden, dat, ware de vermindering niet opgetreden,
maar op gelijke hoogte gebleven als in periode 0—I, dan zou
een ongevalsvermeerdering van 17,33% zijn opgetreden. Een
verklaring nu van de opgetreden vermeerdering van de ongevallen bij effectief d a l e n d e productie, behoeft men nu evenzeer, als een verklaring hoe het mogelijk is, dat er nog zooveel
ongevallen zijn voorgekomen, die niet het gevolg zijn van de
vermeerdering van de arbeidersbezetting en de toename van het
aantal diensten. Aan deze 24,75% voegen wij dus nog toe de
1 7,33%, tot een totaal van 42,08%, het percentage van het aantal ongevallen, dat op een nadere verklaring wacht.
Wil men een eenvoudiger en meer gebruikelijke becijfering
van de ongevallen in verhouding tot de productie-omstandigheden, dan verdient het aanbeveling het ongevallenrisico na te
gaan en de gereproduceerde goederen als factor te nemen, waartegen het aantal ongevallen wordt afgewogen.
Zooals reeds in het begin van dit hoofdstuk opgemerkt, zullen
in het bedrijf meer arbeidsfouten worden gemaakt, naarmate er
meer gelegenheden zijn om fouten te maken en voor zoover de
fouten gebonden zijn aan de geproduceerde goederen, is de
foutenfrequentie direct afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde goederen.
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Op analoge wijze is er een verband tusschen de ongevallen en
de grootte van de productie en in dat geval is het gebruikelijk
van het ongevallenrisico te spreken =
absolute ongevallencijfer .
,л„„
ro(

|uCtie

— ; b.v. per 1000 of 10.000 ton geprodu

ceerde steenkool.
Ter bepaling van de totale productie voor periode 0—I en
voor periode 0—2 gaan wij uit van het aantal arbeiders, het
aantal diensten en de gemiddelde productie per arbeider, per
dienst.
Gemidd. aantal
arb.
0—1
0—2

3898.5
4185

Gemidd. productie (ton)

diensten

diensten
per arb.

per maand

per arb.

per
dienst

per dienst
per arb.

88.887,625
105.520.875

22.80
25.21

212.881.55
223.140.77

54.606
53.32

9.336.91
8.851.28

2.395
2,115

Het ongevallenrisico bedraagt nu voor
0,0202
periode 0—l — тхпй: = 0,00037
54606
0,0302
periode 0—2
= 0,00057.
53320
Geeft een vermeerdering van 54%.
PAR. 3. DE INVLOED VAN INCIDENTEELE TIJDSOMSTANDIGHEDEN
OP DE ONGEVALLENFREQUENTIE.

Het zou interessant zijn experimenteel en dieper in te gaan
op de psychologische factoren welke verantwoordelijk zijn voor
deze sprekende cijfers. Daar dit een onderwerp is dat buiten het
bestek van deze studie ligt, volstaan wij voorloopig door enkele
meer actueele factoren aan een korte analyse te onderwerpen
en wel:
I. de voedingstoestand en achteruitgaande algemeene physieke toestand;
II. de tewerkstelling van met den mijnbouw onbekende
werkkrachten;
III. het toezicht in een heterogeen milieu;
IV. de vermindering van de „arbeidsdispositie".
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I. DE VOEDINGSTOESTAND EN ACHTERUITGAANDE
ALGEMEENE PHYSIEKE TOESTAND.
Kon in 1940 nog wel niet van ondervoeding sprake zijn bij
de mijnwerkers, toch meenen wij, dat door de verminderde voeding het ongevallenrisico steeds toenam. Het niet voldaan en
doorvoed zijn, naast het probleem „hoe vul ik dat tekort aan",
schept een risico, dat door een zekere afmatting nog vergroot
wordt, waardoor de arbeiders t.o.v. de gevaartoestanden onverschilliger worden.
Publicaties over de gevolgen van ondervoeding gedurende de
vorige oorlogsjaren troffen wij aan van de hand van de „Lünenburger Gewerbeaufsichtsbeamten" 5 ) . Zij gewagen van de toenmalige stijging van ongevallen: „Ausgeschlossen erscheint es
nicht, dass infolge der durch die Revolution, den unglücklichen
Ausgang des Krieges und durch die U n t e r e r n ä h r u n g
geschaffenen besondem Verhältnisse, eine grössere Gleichgültigkeit gegenüber den Unfallgefahren eingetreten ist". In publicaties van de „Gewerbeaufsichtsbeamten des Bergreviers Dortmund I für 1919" is sprake van een bezetting van 17.162 arbeiders in dit mijngebied met ± 3000 ongevallen waarvan 78 met
doodelijken afloop voor het jaar 1919 en naar aanleiding hiervan
werd opgemerkt: „Die Zunahme der tödlichen Unfälle hat zum
Teil ihren Grund in der Heranziehung unausgebildeten Arbeitsersatzes, lässt sich anderseits auch auf die durch U n t e r e r n ä h r u n g herbeigeführte Abspannung und Müdigkeit
zurückführen".
Recente publicaties omtrent de gevolgen van den slechten
voedingstoestand staan ons nog niet ter beschikking.
In dit verband kunnen wij alleen melding maken van een niet
gepubliceerd onderzoek van den Geneeskundigen Dienst van de
Nederlandsche Steenkolenmijnen, waarbij werd geconstateerd,
dat bij 1000 willekeurig uitgekozen mijnwerkers 37,8% beneden
het normale gewicht werden bevonden (Juni 1942).
Ziekte brengt niet alleen een physieke, maar ook een psychische inferioriteit met zich mede, welke eveneens de kans op
ongevallen doet stijgen.
Het aantal verzuimdagen wegens ziekte voor de 4 O.N.Mijnen bedroeg in de maanden Januari—Mei 1940: 16.167
in de maanden Januari—Mei 1941: 32.459,
hetgeen het dubbele beteekent.
s

) Jahresberichte der GewerbeauWchtsbeamten und Bergbehörden. Berlin
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1919.

AANTAL VERZUIMDAGEN WEGENS ZIEKTE 6 ).
1940.
Ondergronds.
Maand
Januari .
Februari
Maart .
April .
Mei .
Juni .

Juli .
Augustus
September
October .
November
December
Totaal . . . .

O.N. 1

O.N. Il

O.N. UI

O.N. IV

Totaal

596
527
634
590
641
704
613
587
498
720
675
739

487
521
588
611
561
449
636
456
582
642
721
744

1821
2387
2361
1964
1489
1629
2071
1791
1961
1964
2164
1905

725
900
759
696
641
650
604
551
883
757
820
667

3629
4335
4342
3861
3332
3432
3924
3385
3924
4083
4380
4055

7524

6998

23507

8653

46682

AANTAL VERZUIMDAGEN WEGENS ZIEKTE.
1ste halfjaar 1941.
O.N. I

O.N. II

O.N. lil

O.N. IV

Totaal

.
.
.
.
.

1038
1738
1709
1245
1663
1420

1367
2823
1897
1786
2223
1647

2673
4288
3990
3342
3516
3473

1095
1270
1166
1032
1164
1157

6173
10119
8762
7405
8566
7697

. . . .

8813

11743

21282

6884

48722

Maand
Januari .
Februari . .
Maart . . .
April . . .
Mei . . .
Juni
. . .
Totaal

GEMIDDELDE STERKTE VAN HET ONDERGRONDSCH
ARBEIDERSPERSONEEL.
O.N. 1

O.N. 11

O.N. lil

O.N. IV

Totaal

1940.
Incl. Gemobüiseerden.

1006

1004

1420

673

4103

Exci. Gemobüiseerden.

927

920

1338

616

3801

724

4518

1ste halfjaar 1941.

1094

1116

1584

Een stijging die gepaard gaat met een toename van het aantal
e

) Incl. ziekteverlof en ziekte voor de Commissie van Contrôleerende Geneesheeren. Vanzelfsprekend zijn hier ook een aantal ziektemeldingen inbegrepen
en van de zijde van de medici ziekte-verklaringen ter sabotage.
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t.b.c.-patiënten en meerdere aanvragen voor opname in het
ziekenhuis.
Wij willen hier niet ingaan op speciale diagnoses of algemeene
ziektebeelden en volstaan met te wijzen op het bestaan van
onderzoekingen, die een positieve correlatie aantoonden tusschen
lichte ziektegevallen en ongevallen. Een achteruitgaande algemeene gezondheidstoestand schept voorwaarden voor ongevallen,
doordat de reactiesnelheid afneemt en de opmerkzaamheid veel
geringer wordt. Hier is weinig verschil met den toestand welke
het gevolg is van te weinig voeding. Een ander merkwaardig
verschijnsel doet zich echter nog voor t.o.v. de zgn. ongevallenaffiniteit, die voor bepaalde individuen zeer opvallend is.
Wij kunnen nl. constateeren, dat velen van diegenen, welke
de verbandkamer frequent bezoeken, doordat zij een of ander
ongeval hebben gehad, ook vaak de ziekenkaart in hun bezit
hebben en onze verwachting is dan ook, dat wij hier niet zelden
met een bepaald type mensch te doen hebben, wiens levenshouding negatief gekleurd is door een bepaalde affiniteit voor
het onvolwaardige.
Uit een overzicht, betrekking hebbend op ondergrondsche
arbeiders die in het tijdvak 1 Januari 1940 t/m 30 Juni 1941
door twee of meer ongevallen werden getroffen, bleken de volgende feiten:
I. Van de 100 arbeiders, welke 2 X door een ongeval getroffen werden, waren er tevens in die periode 70 ziek.
Van deze 70 haalden 37% I X de ziekenkaart
27% 2 X
»»
1
16% 3 χ
10% 4 X
6% 5 X
3% 6 X
1% 7 X
0% 8 X
»»
·
II. Van de 100 arbeiders die 3 X een ongeval kregen waren
er tevens in die periode 71 ziek.
Van deze 71 haalden 32% 1 X de ziekenkaart.
27% 2 X
19% 3 X
11% 4 X
5% 5 X
2% 6 X
3% 7 X
>
1% 8 X
yi
tf

f*

f

1

Ill, Van dè 100 arbeiders die 4
werden waren ei• 71 ziek.
Van deze 71 haalden 27% 1
24% 2
19% 3
9% 4
..
6% 5
6% 6
6% 7
3% 8

X door een ongeval getroffen
χ
χ
X
X
χ
X
X
X

de ziekenkaart,
..
..
„
„
„
„
„

TABFI.,
Ziekenkaart

Ongevallen

IX 2X 3X 4X 5X 6X
37 27 16 10
6
3
32 27 19 11
5
2
27 24 19
9
6
6

2X
3X
4X

7X 8X
1
0
3
1
6
3
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ZIEKENKAART

Uit deze tabel en grafiek kan men de onderstaande gevolgtrekkingen maken:
1. Onder de personen welke slechts 2 X door een ongeval
werden getroffen, zijn er meer die 1 of 2 X de ziekenkaart
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namen dan onder de groep die 3 X door een ongeval werd
getroffen.
2. Hetzelfde geldt voor de groep welke 4 X door een ongeval
t werd getroffen waarin het aantal dat slechts I of 2 X de ziekenkaart nam nog geringer is.
3. Bij het 3 X, 4 X of 5 X „ziekvieren" constateert men een
overgang die een tegengestelde tendenz vertoont.
4. Onder de groep personen, welke 6 X, 7 X of 8 X de
ziekenkaart nam is het grootste aantal te vinden bij de ongevalsfrequenten, die ook 4 X een ongeval kregen. Hieruit moge
blijken, dat onder de personen, welke vaak de ziekenkaart nemen,
er tevens trouwe bezoekers van de verbandkamer schuilen. Wij
wijzen er nog op, dat deze conclusies werden getrokken uit aanteekeningen over de maanden Januari 1940 t/m 30 Juni 1941
die betrekking hadden op 448 ondergrondsche arbeiders, waarvan
353 personen met 2 ongevallen,
75 personen met 3 ongevallen,
17 personen met 4 ongevallen, welke groepen
op 100 werden gebracht.
De personen met 5 ongevallen waren slechts 3 in getal en
zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
Veel meer sprekend echter zijn de resultaten bij de bewerking
van een tweede groep cijfers die wij verzamelden voor het onderzoek van de ongevalsgevoelige en ongevals-vrije ondergronders 7 ). Wij kozen uit de ondergrondsche arbeiders een groep
welke minstens 5 jaar als houwer waren werkzaam geweest,
Nederlanders die bovendien hun 40ste jaar nog niet hadden
overschreden. Van deze personen werd vastgesteld: het aantal
malen, dat voor een ongeval meer dan 1 dag moest worden
verzuimd. Bovendien werd vastgesteld: het aantal malen, dat
deze personen wegens ziekte moesten verzuimen. Deze twee
cijfer groepen hebben wij vergeleken teneinde den eventueelen
samenhang in beeld en cijfers te kunnen vaststellen 8 ). De correlatie-coëfficiënt bleek 70,50 te bedragen.
Nu is een correlatie van 70 hoog zoodat wij mogen spreken van
een zeer groot verband bestaande tusschen ziektecijfers en ongevallencijfers, waarbij het belangwekkend is na te gaan welke
psychologische stoornissen bij deze vaak-zieke-ongeluksvogels
vallen waar te nemen. Hierop komen wij nader terug in het
volgende hoofdstuk.
T
8

) Zie Hoofdstuk IV.
) Voor de berekening van dezen samenhang zij verwezen naar Tabel I en II.
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II. TEWERKSTELLING VAN MET DEN MIJNBOUW ONBEKENDE
WERKKRACHTEN.
De geringe kennis van het beroep brengt met zich mede, dat
de opmerkzaamheid van den arbeider zeer sterk wordt geabsorbeerd door de te verrichten arbeidshandeling, zoodat symptomen
van gevaar niet of te laat worden bemerkt.
Een te weinig geoefend arbeider heeft verder tegen een sterkere vermoeidheid te kampen, welke door het ongewone van de
nieuwe inspanning wordt, veroorzaakt, waardoor de algemeene
dispositie voor het snel opmerken en het afweren bij gevaarmomenten afneemt.
Dit zijn twee factoren, die rechtstreeks de gevarenrisico's voor
de nieuwelingen doen vermeerderen.
Het feit, dat de ongeoefende arbeiders over een geringere vaardigheid beschikken, is eveneens v o o r d e m e d e - a r b e i d e r s van belang. Immers, voor de groóte groep arbeiders,
welke óf gelijktijdig in dezelfde omgeving óf naderhand in een
latere ploeg op dezelfde plaats moeten werken, wordt het risico
om mede-slachtoffer te worden van een noodlottige fout of nalatigheid, sterk vergroot.
Wij wijzen er hier met nadruk op, d a t m e n h i e r m e d e
d a n o o k d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n bij h e t
b e p a l e n v a n d e o o r z a a k of a a n l e i d i n g
van
een ongeval, overkomen aan een met
den
m i j n b o u w b e k e n d e n w e r k k r a c h t . Of bij den nieuweling nu van geringere scholing sprake is, dan wel van een
mogelijke temperamentsreactie op de nieuwe omgeving en werkvoorwaarden, doet voorloopig niets ter zake. Ook voor arbeiders
welke door langdurige werkloosheid den mijnarbeid ontwend
zijn, gaat deze stelling op.
In dit verband vestigen wij de aandacht op de publicaties in
de „Jahresberichte der Preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten
und Bergbehörden" over het jaar 1931 en 1932 9 ) .
„Das starke absinkendes Unfallziffer im Jahre 1932 findet
seine Erklärung in der vielfach weitgehenden Kurzarbeit der
Arbeitnehmer und dem vielfach Wochen- und Monatelangen
Beschäftigungsausfall. Dann mag zu der Verringerung der Unfälle beigetragen haben, dass in der Betrieben nach Entlassung
der entbehrlichen Arbeitskräfte n u r
noch
überwie9

) „Jahresberichte der Preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten und Bergbehörden."
Berlin 1931, 1932.
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gend geschulte, e r f a h r e n e und u m s i c h t i g e
A r b e i t n e h m e r b e s c h ä f t i g t w u r d e n."
Omgekeerd, toen in Duitschland voor de industrie een hausseperiode aanbrak (1936), constateerden alle „Gewerbeaufsichtsbeamten" en „Bergbehörden" van alle 17 groóte industrie- en
mijndistricten van Duitschland eenstemmig naar aanleiding van
het sprongsgewijze oploopen der ongevallen10) : „Die Zunahme
der Unfälle ist bedeutend", heet het in Pruisen, „und beim Vergleich der Zahlen könnte es scheinen, alsob hinsichtlich der Unfallverhütung keine Fortschritte gemacht worden wären".
„Wenn es trotz aller Unfallverhütungsmassnahmen noch nicht
gelungen ist, die Unfallziffer in der erstrebten Weise zu senken,
so ist hierbei zu berücksichtigen, dass bei der Belegschafsvermehrung v i e l e n e u e K r ä f t e , d i e i n f o l g e j a h r e langer
Arbeitslosigkeit
und
Unkenntnis
der mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahren b e s o n d e r s
U n f a l l g e f ä h r d e t sind, in der Betriebe hineingenommen
wurden".
Voor Beieren was de conclusie: „Dass die absolute Unfallzahlen entsprechend der Vermehrung des Beschäftigten zugenommen haben, wird nicht weiter überraschen, doch lässt ein
Vergleich erkennen, dass die Unfallkurve steiler angestiegen ist
ab die Kurve der Beschäftigtenzahlen; beträgt doch die Zunahme
der Unfällhaufigkeit bezogen auf die Zahl der Beschäftigten im
Berichtsjahr gegenüber dem Jahre 1934 an die II. v. H. und
jene der Todesfälle sogar 40 v. H., zu erklären ist diese bedauerliche Tatsache einmal durch die W i e d e r e i n g l i e d e r u n g
einer grossen
Zahl Arbeitsloser
in
das
Erwerbsleben".
Tot gelijke conclusie kwam men in de overige districten.
Ook in de tegenwoordige oorlogsjaren besteedde men in den
Duitschen mijnbouw bij de inschakeling van vreemde arbeidskrachten aan deze kwestie groóte aandacht. In dit verband is een
recente publicatie in ,Der Bergbau" interessant, waarbij de gevolgen voor de ongevallenfrequentie van de tewerkstelling van
nieuwelingen op de keper wordt beschouwd: „Die getrennte
Erfassung der Unfälle von Neulingen, die seit einer Reihe von
Jahre auf den zu meinem Arbeitsbereich gehörenden Zechen
durchgeführt wird, zeigt, dass bei vergleichbaren Bezugszahlen
die auf die Neulingen, bzw. Ausländer entfallenden Unfälle er10

) Jahreiberichte der Gewerbeaufeichtsbeamten und Bergbehörden. Berlin 1937.
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heblich über dem Durchschnitt der für die Stammbelegschaft
gültigen Zahlen liegen. Diese klare Feststellungen führen n u n
zu der Ueberlegung, dass — zumal mit zunehmendem Einsatz
ausländischer Arbeitskräfte — der mehr oder weniger von
Zufälligkeiten abhängende Einsatz dieser Bergleute aufhören
muss
).
Andere recente publicaties over dit onderwerp waren niet tot
onze beschikking.
III. HET TOEZICHT IN EEN HETEROGEEN MILIEU.
Het is wellicht hier overbodig de beteekenis te schetsen van
het eerste toezicht. De onderzoekingen op dit gebied hebben alle
tot hetzelfde resultaat geleid. Het mislukken van vele opzichters
bij hun leidende taak komt voort uit hun gebrek aan persoonlijke
aanpassing en door hun falen om een sfeer van harmonie te
scheppen; een sfeer die allernoodzakelijkst is voor het aankweeken van het onmisbare gevoel van zelfverantwoordelijkheid bij
de aan hun toezicht toevertrouwde individuen. De methode, om
deze sfeer aan te kweeken, wordt een taak van de bedrijfsleiding,
een taak welke systematisch moet worden opgebouwd en die
slechts langzaam wordt verkregen door voorstudie, scherpe
selectie van de opzichters en gedegen opleiding.
Vi teles zegt 1 2 ), dat het ontstaan van conflicten in de industrie
niet zelden het gevolg is van onjuiste verhoudingen tusschen
opzichters en uitvoerders en dat dit vooral tot uitdrukking komt,
wanneer een neiging tot oppositie moet worden onderdrukt.
Zonder harmonie is er geen sprake van eenig nuttig effect.
Veilig en productief werken zonder de vereischte harmonie,
welke voorwaarde is voor een scherpe opmerkzaamheid en verdeeling van de aandacht, is een contradictio in terminis. Bestond
er vroeger in het mijnbedrijf een overkoepeling van de vele
nationaliteiten uitsluitend door het feit, dat de werklieden behoorden tot één en dezelfde arbeidscategorie, gedurende de bezettingsjaren heeft er een categorische splitsing en tegenstelling v a n
nationaliteiten en politiek anders-georiënteerden bestaan.
Het was daarom, èn van bedrij f spolitiek èn van bedrijfseconomisch èn van bedrij fshygiënisch standpunt bezien, wenschelijker geweest, de politiek anders-georiënteerden te laten
11
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) „Unfallverhütung und Berufsausbildung im Bergbau." Dip]. Ing. Köker;
Der Bergbau. Juni 1942.
) Morris S. Viteles: „Industrial Psychology". Chapter XXVII. Problem of Supervision and Management. New-York 1932.
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werken onder toezicht van opzichters van gelijke geestesrichting.
Ongetwijfeld zaten aan dit probleem nog meerdere kanten, die
echter niet binnen het kader van deze studie vallen, waarom dan
volstaan wordt met louter het feit te constateeren.
IV. DE VERMINDERING VAN DE „ARBEIDSDISPOSITIE".
Door allerlei oorzaken is een werkgesteldheid ontstaan in negatieven zin. De arbeider is het voorwerp van vele, vaak tegenstrijdige leuzen en predikingen. Dit gepaard met het voedingsvraagstuk leidt tot een ongezonde zelfobservatie. Het gevolg is
een vertraging van het arbeidstempo en deze vertraging doet
nieuwe aandacht-afleidende situaties ontstaan, welke verschillende nadeelige psychische gevolgen met zich meebrengen:
een vermindering van de opmerkzaamheid en daarmee samenhangend:
een steeds trager wordende en steeds geringer wordende
nauwkeurigheid van de bewegingen in het algemeen en van de
reactiebewegingen in het bijzonder;
de arbeider wordt eveneens s p a a r z a m e r in zijn bewegingen.
Zoo kunnen wij aan den eenen kant constateeren:
slechte opmerkzaamheid,
verzwakte werking van geheugen,
verzwakte oordeelsvorming,
waardoor gevaarmomenten over het hoofd gezien worden
en aan den anderen kant:
vertraging van de afweerbeweging,
onzekerheid „
„
„
,
besparing
„
„
„
,
waardoor reeds opgemerkte gevaren niet meer tijdig genoeg doelmatig kunnen worden afgeweerd.
Al deze factoren vormen een negatieve gesteldheid ten opzichte van het werk, welke de vermindering van de arbeidsdispositie sterk accentueert.
Mogen wij dan tot slot van dit hoofdstuk volstaan met het
geven van een overzicht van die factoren, welke medeverantwoordelijk zijn voor de toename van het aantal ongevallen en
gelijktijdig er op wijzen, dat de omstandigheden, welke tot de
cijfers voor de periode 0—2 aanleiding gaven gedurende het
verdere verloop van de bezettingstijd niet zijn veranderd, waarbij
opgemerkt zij, dat de cijfers voor de latere oorlogsperioden een
dienovereenkomstig beeld zijn blijven vertoonen.
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TOENAME VAN HET AANTAL ONGEVALLEN
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AFNAME

Als gevolg van de
productievermindering
u»
№

Geringere
arbeidsdispositie

HOOFDSTUK IV.

EEN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK NAAR DE
ONGEVALLENDISPOSITIE BIJ DE ONDERGRONDSCHE
MIJNARBEIDERS*).
PAR. I. INLEIDING.

Men hoort wel eens van buitenstaanders de opmerking: „wanneer men voor geen ander beroep meer geschikt is, deugt men
nog altijd wel voor mijnwerker". Dit getuigt van groóte onkunde aangaande het beroep van den mijnwerker en de eigenschappen die voor dit beroep worden vereischt. Het werken in
een omgeving waar duisternis heerscht, waar de werkpunten
maar spaarzaam door mijnlampen worden verlicht, in een warme,
vochtige, tochtige, lawaaierige atmosfeer; een omgeving, waar
de natuurkrachten zich op niet van te voren te bepalen momenten kunnen manifesteeren, waar men slechts bukkend of
kruipend zich kan voortbewegen, vereischt naast speciale constitutioneele ook bijzondere geestelijke, vooral ook karaktereigenschappen. Wanneer de mijnwerker een bepaald aantal
kubieke meters kolen „in accoord" met den boorhamer heeft
bewerkt en de brokstukken in een voortdurend in beweging
zijnde goot heeft geschept, volgt nog een belangrijke taak: het
ondersteunen van het „dak" op de plaatsen waar de delfstof is
weggenomen. Nauwgezet moet de mijnwerker hierbij toezien of
er gevaar voor afvallend gesteente dreigt. Hij moet volgens een
eigen methode nauwkeurig passen en meten zoodat zijn gestut
pijlergedeelte volkomen past aan het gedeelte waar zijn makker
met ditzelfde werk bezig is. Vaardig moet hij dit moeilijk te
hanteeren houten en ijzeren materiaal weten op te zetten en
eventueel met de ter plaatse voorhanden zijnde werktuigen bij
*

56

Onze leermeester Roela wekte bij ons de belangstelling voor den ongevala·
patiënt. Hiervoor en voor zijn lessen zijn wij hem veel dank verschuldigd.

te werken. Gedurende een anderen dienst, den zgn. omlegdienst,
zal hij de persluchtmotoren en de schudgooten moeten demonteeren en verplaatsen, om gedurende de „roofwerkzaamheden"
het afgebouwde gedeelte te doen instorten of op te vullen, waarbij zooveel mogelijk van het gebruikte materiaal moet worden
„geroofd" tegen premievergoeding, een werk waarvoor vindingrijkheid, tact, stalen zenuwen en een snel reactievermogen vereischt worden. Voor al deze werkzaamheden worden bij den man,
die dit beroep koos, speciale eigenschappen verondersteld.
Deze arbeiders vertegenwoordigen een geheel ander type dan
b.v. leden van het treinpersoneel. Niemand zal dit willen bestrijden. Ook zal in eerste instantie niemand bezwaar willen
maken tegen de opmerking, dat het werk van een ondergrondsch
mijnarbeider andere lichamelijke en geestelijke eigenschappen
vergt dan dat van een ondergrondsch treinmachinist. Toch meenen wij, dat dit verschil niet zóó important is als het oogenschijnlijk lijkt. Immers evenals een treinmachinist zijn opmerkzaamheid gedurende langen tijd op meerdere objecten tegelijk
gevestigd moet kunnen houden, daarbij snel en soepel moet weten
in te grijpen op beslissende momenten, zoo moet ook de mijnarbeider, wanneer hij zijn kolen met den afbouwhamer bewerkt,
voortdurend zijn aandacht weten te verdeelen tusschen de stutwerkzaamheden en de werking van de kool- en steenlagen; de
steeds in beweging zijnde transportmachines mag hij daarbij niet
uit het oog verliezen, want zij zijn een voortdurende bron v a n
gevaar. Met een snelle en soepele mobiliteit zal hij zich niet
alleen zelf moeten weten te verplaatsen, maar ook vaardig de
bouw- en stutwerken in een zeer ongewone houding weten o p
te bouwen, daarbij snel en beslist op momenten van gevaar weten
in te grijpen.
Het physieke uithoudingsvermogen, de opmerkzaamheidsomvang, het reactievermogen, de werkijver, het aanpassingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel, zijn alle functies v a n
het persoonlijkheidsprofiel, dat voor beide beroepen kan worden
opgesteld.
De bedrijfsstatistieken van het vorige hoofdstuk hebben ons
laten zien, dat van de ongevallen in het ondergrondsche bedrijf
er een groot deel zijn, die steeds door een zelfde groep personen
werden veroorzaakt. Onderzoekers van de verkeersongevallen
zijn tot een zelfde conclusie gekomen. Beide omstandigheden
waren voor ons aanleiding om de resultaten van de arbeidspsychologische onderzoekingen van verkeersongevallen te toet-
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sen aan een eigen onderzoek in de mijnindustrie, met andere
woorden : hebben al deze ongelukskinderen bepaalde eigenschappen gemeen, waardoor zij te onderkennen zijn van hun meer
„gelukkige" medemenschen.
Wij wilden eigenschappen onderzoeken, die bij het ontstaan
van ongevallen in het ondergrondsche bedrijf waarschijnlijk
een rol spelen.
Voor ons onderzoek kozen wij uit Nederlandsch sprekende
arbeiders beneden de 40 jaar, die minstens 5 jaar bij een van
de 4 Oranje-Nassau-Mijnen als houwer waren werkzaam geweest.
Daarbij werden, al naar gelang de spreiding van de proefresultaten varieerde, verschillende groepen samengesteld:
1. groepen omvattende de arbeiders met weinig of geen
ongevallen en met weinig werkverzuim;
2. groepen omvattende de arbeiders met matig veel ongevallen en matig veel werkverzuim;
3. groepen omvattende de arbeiders met veel ongevallen en
veel werkverzuim.
Het onderzoek had betrekking op:
de omvang van de opmerkzaamheid en de daarbij optredende
gevoeligheid voor kleuren;
het motorisch geheugen;
de theoretische intelligentie ;
de motorische vaardigheid en coördinatie van handbewegingen ;
de reactiesnelheid ;
de opmerkzaamheidsverdeeling of verspreide aandacht;
de lichamelijke constitutie en de totale persoonlijkheid.
Het literatuuroverzicht bracht ons in eerste instantie er toe
enkele functies, die anderen vóór ons reeds onderzochten, bij
onze proefpersonen te contrôleeren. Daarnaast wilden wij vooral
de motoriek onderzoeken, waarbij op de eerste plaats de observatie van den proefpersoon goed mogelijk zou blijken te zijn.
Het intelligentieonderzoek achtten wij belangrijk, omdat het voor
het onderzoek naar de ongevallenaffiniteit mogelijk een tegenstelling zou kunnen aantoonen tusschen theoretische intelligentie
en practische vaardigheid. Tenslotte wilden wij niet volstaan met
een „elementenonderzoek" alleen, maar naast de door proeven
direct meetbare componenten van de totale persoonlijkkheid, ook
het karakter- en het temperamentonderzoek niet verwaarloozen.
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De ongevalspatiënten, die onderzocht werden, waren als volgt
gegroepeerd :
Volgno.

Werkno.

Mijn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

128.
493.
859.
532.
688.
249.
16.
563.
261.
87.
197.
329.
258.
957.
209.
525.
156.
1426.
295.
121.
1823.
668.
583.
462.
235.
485.
891.
1382.
563.
381.
602.
155.
470.
393.
1392.
1247.
361.
223.

IV
III
II
IV
I
II
IV
III
II
II
II
IV
IV
III
I
I
IV
III
II
II
III
1
I
IV
II
II
II
III
II
I
II
II
IV
I
III
III
I
II

Naam

Groodt de J.
Bettink W.
Dautzenberg A.
Vondenhoff D.
Voorjans P.
Evers H.
Heuts N.
Snijders H.
Hell H.
Haan L.
Jongen F.
Schippers H.
Somers N.
Smeets W.
Heijdendahl H.
Robertz J.
Heynes C.
Renssen W.
Balk Α.
Engelen J.
Theunissen Η.
Verwer Η.
Smeets Η.
Knol G.
Sijstermans P.
Lentjens H.
Gulpen H.
Dounen J.
Heinrichs M.
Lipsch P.
Huyten H.
Reintjens G.
Hellenbrand Ν.
Lucas J.
Triepels J.
Blaschek W.
Lange de Η.
Weide van der Α.

Aantal Ongevallen
ongevallen frequentie

0
0
0
0
0

2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
3
5
5
5
3
7
5
7
6
5

0
0
0
0
0
3,4,31
4,60
5,31
5,31
6,28
6,28
6,28
7.24
8,62
9,38
9,86
9.86
10.62
10.62
11.45
11.45
11.45
11.45
12.55
13.79
15.03
15.93
17.24
18.14
18.14
19.17
20,69
22.97
22.97
24.14
24.34
28.69
59

Volgno.

Werkno.

Mijn

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

1934.
1347.
1397.
1071.
691.
280.
137.
668.
421.
1286.
964.
62.
789.
474.
465.
629.
1200.
169.
761.
1603.
775.
712.
694.
1105.
1201.
1446.
1847.
138.

III
III
III
III
III
II
IV
III
III
III
III
IV
II
IV
II
II
III
IV
II
III
III
III
III
III
III
III
III
II

Naam

Heyden van der A.
Bruis P.
Ruhs G.
Claus A.
Stoffels W.
Wetzels J.
Huys J.
Simons H.
Vuuren van J.
Ritzen J.
Lammertsma K.
Weerdt de J.
Jung J.
Bennink G.
Vliegen A.
Bloem G.
Arnoldussen H.
Smeets J.
Esser J.
Roufs H.
Potgieter F.
Planken P.
Vrancken P.
Maassen P.
Leyten W.
Habets F.
Dekker A.
Gossen Α.

Aantal Ongevallen
ongevallen frequentie

3
7
13
7
10
9
6
8
10
15
10
11
11
8
11
12
6
10
14
15
9
15
12
7
12
7
5
16

29,59
37.17
38.97
40.21
40.62
41.38
41.38
42.41
43.10
44.97
46.—
47,38
47.38
50.14
50.62
51.72
51.72
53,10
53.66
54.48
56,48
57,45
59,10
60,34
63,66
69,—
69,100,—

De ongevallenfrequentie werd in een getal uitgedrukt, waarbij
de frequentie van den arbeider met het grootste aantal onge
vallen per dienstjaar op 100 werd gesteld. In verhouding hiermee
werden de cijfers der minder-ongevalsgevoeligen bepaald.
Aangenomen, dat bij pp. 66 de ongevalsfrequentie =
het aantal ongevallen (16)
..
i n n
hetaantal dienstjaren ( П ) = ^ 4 5 ^ j k g e s t e l d wordt aan 100.
dan is bijv. bij pp. 6 de ongevallenfrequentie
het aantal ongevallen ( 1 )
het aantal dienstjaren (23)
1 п л
60

en bij pp, 40 de ongevallenfrequentie
het aantal ongevallen ( 7 )
het aantal dienstjaren (13)
р^З^
X 100 = 37,17 enz.
Na beëindiging van het onderzoek werd, indien een rangorde
van de proefresultaten kon worden opgesteld, zooveel mogelijk
de rangcorrelatie berekend volgens de formules
62(D 2 )
πρ
ρ = 1—
N(N2—l)enr:=28În^6^· '
Bij sommige proeven bleek de spreiding van de proefresultaten
te gering te zijn om een enkelvoudige rangorde op te stellen.
In zulk een geval werden de proefpersonen in groepen verdeeld,
waarna de „coëfficiënt de contigence" werd berekend om de
correlatie tusschen de groepen te bepalen. Daarbij werd gebruikt
de formule: С = 1 / ^ ^ Naar gelang de spreiding grooter of
kleiner was, werd de indeeling in groepen gevarieerd, -zoodat
bij de ééne proef de proefpersonen in 7 groepen, bij de andere
proef in 6 of 5 groepen werden verdeeld.
De waarschijnlijke fout werd bepaald met de formule
0,7063 (1-r 2 )
IXN
· )
Een uitvoerige berekening is teneinde de leesbaarheid van dit
geschrift te bevorderen slechts voor enkele proeven bijgevoegd.
Ter illustratie dient de berekening van de rangcorrelatie bij de
tachystoscoopproeven en van de „coëfficiënt de contigence" bij
de opmerkzaamheid-omstellingsproef.
Wij hebben niet willen volstaan deze arbeiders uitsluitend met
experimenten „te lijf te gaan". In den aanvang van het onderzoek was ieder van hen wat geremd en onwennig, wat ons er
toe bracht, bij alle te onderzoeken subjecten een systematisch
persoonlijkheidsonderzoek aan het experimenteele proef-onderzoek vooraf te laten gaan. In een vertrouwelijk gesprek van een
half uur tot een uur werden de innerlijke gesteldheid van den
proefpersoon, benevens zijn milieu nader geanalyseerd, waarbij
tevens de opvattingen van het subject ten opzichte van zijn
werkomgeving werden vastgelegd. Hierop komen wij uitvoerig
terug in par. 9, waar het onderzoek naar de totale persoonlijkheid wordt besproken.
1

) Harold O . Rugg. „Statistical Methods applied to education". Plaats en d a t u m
van uitgave konden wij in verband met de oorlogsomstandigheden niet achterhalen.
2
) Een correlatie-coëfficiënt mag slechts dan als betrouwbaar worden a a n g e n o m e n ,
wanneer r minstens 4 X de W.f. is.

61

PAR. 2.

HET ONDERZOEK NAAR DEN OPMERKZAAMHE1DSOMVANG.

Voor het onderzoek naar den opmerkzaamheidsomvang gebruikten wij een methode, waarbij tevens kon worden vastgesteld
in hoeverre het subject gemakkelijker kleuren, dan wel vormen
waarneemt; een tachystoscopische methode volgens L u t z 3 ) .
Door middel van een projectie-apparaat met fotografischen sluiter
werden den proefpersonen figuren getoond gedurende 1/250 sec.
De proefpersoon moest daarna opgeven welke figuren en welke
vormen hij gezien had. Van deze opgave werd protocol gemaakt.
Als figuren werden gebruikt:
Als kleuren werden gebruikt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Driehoek
Vierkant
Rechthoek
Trapezium
Ruit
Zeshoek
Halve cirkel
Cirkel
Ellips.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rood
Licht-groen
Oranje
Donker-groen
Geel
Ultra-marijn
Pruisisch blauw
Wijn-rood
Bruin.

Wij ponsten deze figuren uit zwart papier, plakten ze op
kleurloos glas ( 9 X 12 cm) en bevestigden op iedere figuur een
aantal lagen cellophaan van onderscheiden kleur. Deze kleuren
moesten dusdanig worden „gemengd", dat de vereischte homogene kleur bij projectie te zien was. Deze methode voldeed veel
beter dan de verfmethode door Lutz beschreven, waarbij de
homogeniteit van de kleur niet volmaakt te krijgen was.
Geprojecteerd werd in een volledig donkere kamer op een rond
doek. In totaal werden 31 platen achtereenvolgens geprojecteerd.
Bij de instructie en de keuze van het materiaal werd er vooral
op gelet, dat de proefpersoon alle namen van de vormen en de
kleuren v a n te voren goed beheerschte 4 ). Hierbij werd er op
gelet, dat de proefpersoon zijn opmerkzaamheid niet in een bepaalde richting van vormen of kleuren in zou stellen. (Fig. 1).
Voor de waardeering werd het aantal juiste kleur- en vormopgaven afzonderlijk genoteerd s ). ledere juiste opgave = 1 punt.
s

) Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de beschrijving van A . Lutz:
Teilinhaltliche Beachtung Auffassungaumfang und Persönlichkeitstypen. Zeitschrift für Psychologie. 1929. Ergänzungsband 14.
4
) Voor het leeren van deze namen lieten wij de proefpersonen vrij in de keuze
van een eigen benaming, waardoor de namen gemakkelijker werden onthouden.
5
) Om zekerheid te hebben, dat er geen misverstand kon ontstaan bij de verdere
onderzoekingen, waarbij gekleurde figuren of lampen zouden worden gebruikt,
werden de proefpersonen onderzocht naar hun gevoeligheid voor kleuren,
waarvoor wij de bekende Tafels van Stilling gebruikten.
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Fig. I.

Fig. 2.

In tegenstelling met Lutz kenden wij geen halve punten toe.
Wanneer werd bemerkt, dat de proefpersoon den goeden vorm
wel had gezien, maar dezen slechts door omschrijving wist
te reproduceeren (b.v. spitse figuur inplaats van ruit), rekenden
wij dit volledig goed. Ook aan de onderscheiding licht en donker,
of Pruisisch en ultra-marijn—blauw, kenden wij geen bijzondere
waarde toe en rekenden resp. groen en blauw zonder meer goed.
Het aantal waargenomen elementen werd opgeteld en het percentage vormwaarnemingen en kleurwaarnemingen werden afzonderlijk berekend. Uit het aantal juist waargenomen elementen
stelden wij den opmerkzaamheidsomvang vast door de gemiddelde per plaat waargenomen elementen te becijferen. Bij vergelijking met de ongevallen-rangorde werden voor den totalen
opmerkzaamheidsomvang de volgende resultaten verkregen:
Rangorde 0,67; Correlatie 0,69 en Waarschijnlijke fout 0,046.
Zie tabel III.
De berekening van de rangcorrelatie voor het vormenpercentage leverde een coëfficiënt op van -|- 0,41, terwijl dë kleurenrangorde negatief bleek en na berekening — 0,41 bedroeg.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken leidt er toe
aan te nemen, dat naarmate het aantal ongevallen bij een patiënt
grooter is, hij minder in staat is goed en snel waar te nemen.
De ongevalsvrijen daarentegen zijn de beste en snelste waarnemers, hun opmerkzaamheidsomvang is het grootst, terwijl zij
daarbij de kleurenwaarnemers bij uitstek zijn.
PAR. 3. HET ONDERZOEK NAAR HET „MOTORISCH

GEHEUGEN".

De resultaten van de in het vorige hoofdstuk beschreven
geheugentests zooals Lahy die toepaste bleken voor de ongevalsgevoeligen lager te zijn dan voor de normalen. Dit waren proeven die plaats hadden door middel van acustische of visueele
waarnemingen, waarna reproductie volgen moest. Lahy constateerde, dat bij een bepaalde snelheid van lezen of dicteeren, de
ongevalsgevoeligen de kluts kwijt raakten en het vermogen om
hun verstandelijk werk te organiseeren verloren 8 ).
Roels 7 ) wijst in zijn handboek op de beteekenis van den motorischen component bij het geheugen en hoe deze component een
groóte rol speelt bij de vorming van den reproductiegrondslag.
Wij achten het daarom van belang ook dezen motorischen component van het geheugen experimenteel na te gaan in verband met
e

) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du Travail. Paris 1936.
τ) Dr. F. Roels: Handboek der Psychologie I. Utrecht 1934.

dit onderzoek en laten daarbij in het midden in hoever de term
„motorisch geheugen" hier al of niet verantwoord is.
Voor dit onderzoek kozen wij de proef door Van der Lugt
beschreven bij haar onderzoek naar de handvaardigheid 8 ).
Het materiaal bestaat uit vijf plankjes van gelijke grootte.
O p ieder van deze plankjes is een koperdraad bevestigd. Bij het
eerste plankje bestaat de draad uit 3 loodrecht op elkaar staande
deelen. Bij twee bochten zijn nog twee korte einden aangebracht,
die onderling loodrecht op elkaar staan en in het verlengde liggen
van den eersten draad, zoodat de volgende figuur ontstaat
Bij het volgende plankje is deze figuur nog met een bocht ver
lengd, het derde met twee, het vierde met drie en het vijfde met
vier bochten. Bij iedere bocht zijn dan weer verlengstukken aan
gebracht. De draadfiguur die aldus ontstaat lijkt op een doolhof
met een begin en een eindpunt. Het eindpunt is een kleine ver
hevenheid o p het einde van den draad. Den proefpersoon wordt
door middel van een laschbril met zwarte glazen het zien on
mogelijk gemaakt. De proefpersoon moet de wijsvinger van de
rechterhand o p het beginpunt van de draadfiguur plaatsen, waar
bij de proefleider hem behulpzaam is. De proefleider beweegt de
vinger nu in een regelmatig betrekkelijk snel tempra van =Ь 1 sec.
per onderscheiden rechten afstand van den doolhof. Vervolgens
moet de proefpersoon deze weg alleen afleggen. Wij gebruikten
het opgelegde regelmatige tempo van 1 sec. in afwijking met
Van der Lugt, die de tijd niet exact aangeeft. De waardeering
heeft plaats door het toekennen van punten voor iederen goed
afgelegden totalen weg.
proef I
11 punten.
..
II
12
..
..
Ш
13
„
»
IV
14
„
»
V
15
„
Voor iedere fout, d.i. een verkeerd ingeslagen weggedeelte,
wordt I p u n t afgetrokken.
Hierbij bleek slechts een geringe correlatie te bestaan.
O m v a n g van het geheugen r == 0,27
Tempo
jr = 0,30.
De conclusie is gewettigd, dat het motorisch geheugen, althans
s

) Van der Lugt: Un Profil Peychomoteur
l'habilité manuelle. Paris 1939.
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d'après une étude motométrique de

volgens deze methode nagegaan, te weinig betrouwbare aanwijzingen geeft. Het lijkt echter niet uitgesloten dat andere methoden betere resultaten zouden kunnen opleveren.
PAR. 4. HET ONDERZOEK NAAR DE VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING.

Ten einde zekerheid te hebben, of het onderzoek naar de verstandelijke ontwikkeling, theoretisch opgevat, van invloed zou
kunnen zijn bij de selectie van tot ongevallen gedisponeerde en
ongevals-„vrije" individuen, meenden wij goed te doen, dit
onderzoek in ieder geval te doen plaats vinden en wel volgens
een methode, waarbij zoo weinig mogelijk schriftelijk moest
worden gewerkt. Wij kozen daarvoor de methode van Tirman,
waarmede ook analphabeten konden worden onderzocht, een
herziening van de Schaal van Binet-Simon.
Resultaat r = 0,22.
Hoewel hier nog van eenige, zij het ook geringe correlatie
sprake is, mogen wij aannemen, dat de theoretische intelligentie
voor den mijnarbeid van weinig belang is om de beroepsselectie
te kunnen toepassen. Deze conclusie is van belang. De indruk,
die bij het totale onderzoek naar voren kwam, gaf duidelijk aanwijzingen in de richting, dat debilitas mentis vaak geen reden
behoeft te zijn om iemand den toegang tot het ondergrondsch
bedrijf te ontzeggen. Daarentegen zijn de motorische debilitas,
benevens de practische intelligentie, een uiting van gebrekkige
coördinatie van bewegingen, resp. van zuiver en aanschouwelijk
denken, van veel grootere beteekenis, zooals wij, voor de coördinatie van bewegingen althans, in de volgende paragraaf zullen
aantoonen. Hoe vreemd deze conclusie misschien ook moge schijnen, zelfs zullen sommige lezers hier een zekere tegenspraak
meenen te ontdekken met hetgeen wij in den aanhef v a n dit
hoofdstuk naar voren brachten: „het werken in het mijnbedrijf
vereischt naast speciale constitutioneele ook bijzondere geestelijke eigenschappen", toch meenen wij, dat ook in dit verband
de belangrijkheid van den motorischen component in het arbeidsproces hierdoor naar voren wordt gebracht. De mijnwerkers
hebben wij dan ook te zien als vertegenwoordigers van het
motorische type, waarover De Quay spreekt; zijn handelingen
verloopen op den duur werktuigelijk, waarbij de hoogte v a n het
psychisch niveau en de graad van bewustzijn minder belangrijk
s

) Dr. J. E. de Quay: Het aandeel der sensorische en motorische componenten
in het verloop van leer- en arbeidsproces. Utrecht 1928.
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zijn. „Vindingrijkheid" en „tact", waarover wij ook in den aanhef spraken, zullen vooral beschouwd moeten worden als uitingen van goede, langs motorischen weg aangeleerde werkmethoden. Welke paedagogische conclusies hieraan op hun beurt kunnen worden verbonden, zullen wij in hoofdstuk V nader trachten
te analyseeren.
PAR. 5. HET ONDERZOEK NAAR DE MOTORISCHE VAARDIGHEID EN
COÖRDINATIE VAN HANDBEWEGINGEN.

Om de eerste functie te testen gebruikten wij een zwart bord
van betrekkelijk groóte afmetingen ; 180 cm lang en 70 cm breed.
Op dit bord is een witte lijn aangebracht die zeer grillig kronkelend loopt van het ééne einde van het bord naar het andere.
Op verschillende plaatsen van deze lijn zijn metalen schroeven
aangebracht. Aan het beginpunt van de lijn is een rubber 10 )
kabel regelmatig opgerold bevestigd. De opdracht luidde met deze
kabel de witte lijn nauwkeurig te volgen, maar daarbij acht te
geven, dat de kabel zelf achter de schroeven bleef zitten. Deze
proef diende zoo snel mogelijk te worden uitgevoerd. De
waardeering had plaats door voor iedere verkeerd „gepasseerde"
schroef een strafpunt toe te kennen. Deze proef bood ruimschoots
gelegenheid den proefpersoon bij dit werk, waarbij het grootste
deel van zijn lichaamsspieren in beweging is, te observeeren").
Bovendien werd de tijd geregistreerd. (Fig. 2 ) .
De tweede proef bestond uit een gedeelte van een draaibank
waarbij door draaien aan twee handles een metalen stift kon
worden voortbewogen. Deze stift moest zich bewegen over een
10-tal punten, die de hoekpunten vormden van een onzichtbaren
I O-hoek. De bedoeling was, dat de weg die de punt aflegde van
hoek tot hoek rechtlijnig was. De waardeering had plaats door
voor de nauwkeurigheid waarmede ieder onderdeel van den
totalen weg werd afgelegd, punten toe te kennen. De tijd werd
eveneens geregistreerd. (Fig. 3 ) .
Bij de vaardigheid in proef I bleek de correlatie te zijn 0,41
en een samenhang dus duidelijk aanwezig te zijn. Daarentegen
was de tijd van weinig invloed en bedroeg de correlatie 0,22.
Bij de coördinatie van handbewegingen in proef II bleek de
correlatie nog hooger te zijn, en wel 0,53; voor den tijd: 0,23,
m.a.w. van geen beteekenis.
De conclusie is dus gewettigd: motorische vaardigheid en
10
II

} Rubber is soepeler dan touw en raakt minder snel in den knoop.
) Het belang van deze observatiemogelijkheid wordt nader verklaard in par. 9.
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Fig. 3.

Fig. 4.

coördinatie van bewegingen zijn van groóte beteekenis bij het
selecteeren van de tot ongevallen gedisponeerden.
PAR. 6. HET ONDERZOEK NAAR DE REACTIESNELHEID.

Niet alleen de reactiesnelheid, maar vooral den graad van constantheid van de reactiesnelheid wilden wij nagaan en kozen
hiervoor een proef waarbij de reactie volgen moest op visueele
en acustische prikkels.
De proefpersoon werd voor een schakelbord geplaatst waarvan
de afmetingen zijn: 82 cm lang en 43 cm hoog. O p het schakelbord bevinden zich witte, roode en groene lampen. Het bord
heeft boven-, midden- en benedenlampen. Wanneer een van de
middelste lampen gaat branden moet de p.p. op één van de vier
handels, gemerkt W , drukken, wanneer een van de middelste
roode lampen gaat branden op den handel R. Binnen in het testapparaat bevindt zich een schel. Wanneer deze klinkt moet op
den handel В worden gedrukt en zoodra twee benedenlampen
links onderaan gaan branden, waarin twee letters verschijnen,
moet op den handel L worden gedrukt. Rechts onderaan bevin
den zich drie groene lampjes en boven op het apparaat zijn 3
telefoonklokjes bevestigd, waarvan bij het eerste klokje een sector
is wit gelaten. O p dit gedeelte is de rood gemaakte secondewijzer
precies een halve minuut zichtbaar, dan „verdwijnt" deze op
de rest van de wijzerplaat, die zwart is geverfd. Bij het tweede
klokje is deze sector grooter en is de wijzer gedurende een minuut
zichtbaar, terwijl bij het derde klokje de wijzer gedurende anderhalve minuut over de helft van de wijzerplaat moet loopen voor
aleer hij de tweede zwarte helft heeft bereikt. Zoodra nu het
groene lampje begint te flikkeren, moet dit onmiddellijk worden
gedoofd door de schakelaar onder het lampje naar beneden te
drukken. Direct daarna moet dit lampje op „vast" licht worden
gezet gedurende een halve minuut. Dit wordt bereikt door de
schakelaar onmiddellijk nadat deze omlaag is gedrukt, snel weer
omhoog te drukken met de eene hand, om tegelijkertijd met de
andere hand het eerste klokje in beweging te brengen door het
knopje naar beneden te drukken en los te laten. Deze zelfde min
of meer gecompliceerde handeling moet worden herhaald bij het
flikkeren van het tweede en derde lampje, waarbij resp. de tweede
en derde schakelaar en tweede en derde klokje in beweging wordt
gebracht. Een derde opdracht bestaat uit een handel, rechts aan
de zijkant van het apparaat aangebracht, voortdurend in be67

weging te houden. Deze handel beweegt zich nl., wanneer hij
naar beneden is gedrukt, gedurende één minuut langzaam naar
boven en stopt dan zijn beweging. Zoodra de beweging ophoudt,
stopt ook een trillend geluid. Dit moment beteekent voor den
proefpersoon het sein om den handel weer naar beneden te
drukken. Bij al deze prikkels zijn enkele storingsprikkels ingelascht. Als eerste een claxon. Vervolgens een zeer schelle schijnwerper in het midden van het schakelbord. Verder nog twee
afzonderlijk verschijnende letters onderaan links en de bovenste
twee groepen lampen, die rood, groen en wit gekleurd zijn. Op
al deze prikkels mag niet worden gereageerd. Zij verschijnen
gelijktijdig met prikkels waar wel op moet worden gereageerd.
(Fig. 4 ) .
Deze proef werd in drie perioden afgenomen.
1. De instructieperiode. Hierin werd den proefpersoon, volgens een vaststaand schema, de proef uitgelegd, zoodat hij alle
handelingen afzonderlijk goed wist te verrichten en hij een goed
begrip had van de bedoeling.
2. De oefenperiode. In deze periode kreeg de proefpersoon
net zoo lang alle prikkels in de gestandaardiseerde volgorde te
verwerken, tot hij tien reacties foutloos achter elkaar had verricht.
3. De eigenlijke proefperiode. In dezen tijd werden drie gestandaardiseerde series van vijf en twintig prikkels aangeboden.
Het tempo was niet geheel opgelegd, in dien zin, dat de nieuwe
prikkel eerst verscheen, wanneer op den voorgaanden juist was
gereageerd.
Geregistreerd werden alle foutieve reacties, alle weggelaten of
bijgevoegde reacties en de reactietijden tot 1/10 seconde nauwkeurig. Voor deze registratie diende een automatische inrichting
waarbij de loopende papieren band door synchroon-electrischemotor werd voortbewogen en waarbij de prikkel een relais deed
uitslaan, dat bij de reactie weer werd afgetrokken.
Deze proef bood weer een uitmuntende gelegenheid om den
proefpersoon te observeeren; te meer daar het aanbieden van
de prikkels en de registratie volledig automatisch plaats had.
Gebruikte Lahy 12 ) bij zijn onderzoek naar de reactiesnelheid
een betrekkelijk eenvoudige apparatuur, waarmede hij zoowel
den graad van de gecompliceerdheid van de prikkels kon wijzigen,
alsook het tempo kon varieeren waarbinnen de proefpersonen
gelegenheid hadden hun reacties te verrichten, wij gebruikten een
12

) J. M. Lahy en S. Korngold: Recherches experimentales sur les causes psychologiques des accidents du travail. Paris 1936.
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apparatuur, waarvan de graad van gecompliceerdheid vrij hoog
was en vast stond, daarentegen het tempo niet „opgelegd" maar
vrij was. O n z e proefpersonen waren in de gelegenheid het
grootste gedeelte van h u n reacties uit te voeren in een „vrijen"
tijd, zonder dat een nieuwe prikkel ontstond; geen prikkel werd
gegeven zonder dat de voorgaande verdwenen was. Door dit
onderzoek hebben wij de conclusies van Lahy voor een groot
deel kunnen bevestigen.
Wij hebben speciale aandacht geschonken aan den reactietijd 1 3 ),
de tijd die verloopt tusschen den begintijd van den prikkel en het
moment waarop de proefpersoon zijn reactiebeweging afmaakt.
De samenhang werd nagegaan tusschen de gevoeligheid voor
ongevallen e n d e gemiddelde reactietijd van iederen proefpersoon.
De correlatie was gering en bovendien negatief.
6 X 52380
R.O. (gemidd. reactietijd) = 1 — A4 ГАД8 1 ^ = — 0,20.
r = — 0,21.
Ook de gemiddelde afwijking bij iederen proefpersoon werd
nagegaan in den samenhang mêt de gevoeligheid voor ongevallen.
Ook hiervoor was de correlatie gering en negatief; hetzelfde
gold eveneens voor de standaardafwijking.
6 χ 47498
R.O. (gemidd. afw. reactietijd) = I — M f A42 1 ^ ~ — 0,087.
r — — 0.09.
R.O. (standaardafw. reactietijd) = I — A4 (А4МТ ^ — 0 , Í 1 .
r = —0,12.
De toenemende wanorde in het psychomotorische gedrag van
het individu, dat een gevolg zou zijn van het „opgelegde" reactietempo en den graad van samengesteldheid van de taak, konden
wij in onze proeven niet tot uiting zien komen. De verwachting,
13

) De Instructie- en Vooroefeningetijden vertoonden geen samenhang met de
gevoeligheid v o o r ongevallen. De correlatie-coëfficiënten w a r e n laag en de
Waarschijnlijke Fout te groot. Aangezien hieraan o.i. geen verdere conclusies
konden worden verbonden meenden wij goed te doen hier niet verder op in
te gaan.
6X37767
я ,
R.O. (instructietijd) = 1 — ел /(.¿г η = 0»·4
r = 0.15
W.f. (instructietijd) =

0.7063 (Ι—0,I5 2 )
y"^
= 0,086.

6 X 34637
R.O. (vooroefeningstqd) = I — ,* ,,φ
,\

= 0,21

ι = 0,22
W.f. (vooroefeningstijd) =

0,7063(1—0,22 2 )
==
\/~64
0.084.
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dat de grootere gecompliceerdheid van de prikkels, zooals bij
onze proeven het geval was, voor de ongevalsgevoeligen ongunstiger resultaten zou doen ontstaan in hun reactietijden of
in de regelmaat van de reactietijden, kon worden bevestigd.
De resultaten van Lahy's proeven hierbij in aanmerking genomen, doen dus zeer sterk naar voren komen de beteekenis van
het opgelegde tempo. Bij onze proeven bleek duidelijk, dat een
vrij tempo den proefpersoon te weinig verontrustte om onregelmatigheden in de tijden te veroorzaken. Daarentegen werd ten
aanzien van de juistheid van de handelingen echter een duidelijke
verschuiving merkbaar, zooals wij konden aantoonen en in de
volgende paragraaf zullen beschrijven.
PAR. 7. HET ONDERZOEK NAAR DE VERSPREIDE AANDACHT.

Was in de vorige paragraaf vooral de constantheid, waarmede
de reactietijden zich voordoen na het aanbieden van een serie
prikkels, voorwerp van onderzoek, met dezelfde proef is men
eveneens in de gelegenheid de nauwkeurigheid vast te stellen,
waarmede de proefpersoon aan meerdere objecten tegelijk zijn
aandacht weet te schenken. De drie onderscheiden groepen in
de prikkels-serie laten zich duidelijk afteekenen.
1ste. De visueele plotseling verschijnende lampenprikkels en
de schel.
2de. De visueele prikkels die een voortdurende opmerkzaamheid vergen; vooral in de langzaam draaiende wijzers
in de klokjes, die drie onderscheiden tijden aangeven
waarop dient gereageerd te worden.
3de. De acustische prikkel, die een voortdurende opmerkzaamheid vergt: de telkens gedurende één minuut hoorbare trillende schel op het eind waarvan een reactie
moet volgen.
Bij de mate van juistheid van de reacties blijkt een duidelijke
samenhang aanwezig te zijn:
R
O _
R.O.

1
1 —

6
6 4

X(

2 9 7 4 2
6 4 4 )

_

ρ 32
0.32.

r = 0.33.
De reacties van de ongevalsgevoeligen bleken namelijk onbeheerschter, waardoor dezen meer fouten maakten. H e t z i j n d e
i n d i v i d u e n die in m i n d e r e
m a t e h e t ver
mogen
hebben
om
zich
rekenschap
te
g e v e n v a n d e s i t u a t i e of o m z i c h bij e e n
nieuwe
situatie
opnieuw
in
te
stellen.
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Deze conclusie is, al zullen wij hier niet nader meer op terugkomen, voor de selectie van de ongevalsgevoeligen van het
grootste belang.
Deze „functioneele plasticiteit" waarover in hoofdstuk II
sprake is, hebben wij eveneens nagegaan met een sorteerproef,
waarbij 12 X 14 verschillende figuren zoo snel mogelijk moesten
worden gesorteerd in gleuven, genummerd van 1—14, waarboven eveneens de figuur stond aangegeven. Het sorteeren had
plaats in het eerste deel van de proef als volgt: alle figuren
moesten worden gesorteerd, met dien verstande dat de figuren
waarbij een even cijfer stond aangegeven op de sorteertafel, in
de gleuven moesten worden gedeponeerd ; de overige in een bak.
De ongevalsgevoeligen maakten hiermee in verhouding veel meer
fouten dan de ongevalsvrijen.
De correlatie is dan ook duidelijk aanwezig :
r = 0,42.
In het tweede gedeelte van de proef werd de opdracht juist
andersom gegeven en moesten de figuren, op de sorteertafels
aangegeven met oneven cijfers in de gleuven worden geschoven,
daarentegen moesten de figuren bij de even cijfers niet in de
gleuven, maar in den bak worden gedeponeerd. Het aantal fouten, dat nu door de ongevalspatiënten werd gemaakt, was in
verhouding nu nog hooger, zoodat de correlatie in dit geval
0 , 5 9 " ) bedroeg.
Deze verhooging van de correlatie is een duidelijk gevolg van
de groeiende moeilijkheid bij het verdeelen van de opmerkzaamheid, wanneer de proefpersoon in een nieuwe veranderde situatie
wordt gebracht. De ongevalsvrije proefpersonen ondervinden
geen speciale moeilijkheden, wel werd bij sommigen het tempo
iets lager, maar meer fouten werden niet gemaakt. De ongevalsgevoeligen daarentegen konden deze omstelling slechts bewerkstelligen ten koste van een verhoogd aantal onnauwkeurigheden.
Wij meenen dan ook gerechtigd te zijn de conclusie van Lahy
te onderschrijven, evenals die van Marbe, die spreekt van
„schlechte Umstelbarkeit", een factor die ten grondslag ligt aan
de eigenschap, waarbij het individu aan bepaalde veranderde
situaties minder goed en vlug aandacht weet te schenken 1 S ) .
14

) De tijden waren bij beide proeven van geen belang.
De correlatie was laag. Voor proef I 0,13,
„
11 0,17.
Voor deze proef werd de „coëfficiënt de contigence" toegepast, waarvan de
berekening werd uitgevoerd volgens een mathematische methode aangegeven
op tabel IV.
" ) Zie Hoofdstuk II, blz. 36.
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PAR. 8.

H E T ONDERZOEK NAAR DE LICHAMELIJKE CONSTITUTIE.

Voor dit onderzoek volgden wij de methode volgens Kretschm e r i e ) , evenals zijn schema, waarin de onderscheiden deelen
van het menschelijk lichaam nauwkeurig worden gemeten en
waargenomen.
Deze waarnemingen hebben betrekking o p :
1. Gelaat en schedel.
2. Lichaamsbouw.
3. De aard van de huidoppervlakte. *
4. Ontwikkeling van de klieren.
Aan de hand van deze nauwkeurige metingen en waarnemingen werd vervolgens vastgesteld tot welk constitutie-type iedere
onderzochte proefpersoon behoorde, waarbij de 4 typologieën
van Kretschmer werden onderscheiden.
1. Het asthenisch type.
2. Het athletisch type.
3. Het pyknisch type.
4. Het dysplastisch type.
De 66 personen die onderzocht zijn, werden in 3 gelijke groepen verdeeld.
Groep I met weinig of geen ongevallen.
„
II met matig veel ongevallen.
„
III met veel ongevallen.
In groep I behoorden tot het
asthenisch
type 2 personen; =
9 %.
athletisch
type 14 personen; = 63,5%.
pyknisch
type 5 personen; = 2 3 %.
dysplastisch type I persoon; =
4,5%.
In groep II behoorden tot het
asthenisch
type 4 personen; = 18 %.
athletisch
type 10 personen; = 45,5%.
pyknisch
type 7 personen; = 3 2 %.
dysplastisch type 1 persoon ; =
4,5%.
In groep III behoorden tot het
asthenisch
type 4 personen; = 18%.
athletisch
type 8 personen; = 36%.
pyknisch
type 7 personen; = 32%.
dysplastisch type 3 personen; = 14%.
16

) E. Kretschmer: Körperbau und Charakter. Berlin 1940. Eenvoudigheidahalve hebben wij de „ n a ï e v e " typologie van Kretschmer aangehouden en
daarbij bewust de herzieningen, zooals deze door Scholl, van der Horst,
Konrad en anderen zijn beschreven, in dit verband niet in aanmerking genomen.
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Asthenicus

Pyknicus

Het athletisch type was het meest vertegenwoordigd bij de
ongevalsvrije proefpersonen, het dysplastisch en asthenisch type
het minst ; omgekeerd kwamen deze laatste typen in verhouding
meer voor bij de ongevalsgevoeligen. Dit is een aanwijzing, dat
de lichamelijke constitutie van invloed is bij de gedisponeerdheid
voor ongevallen. In hoeverre uit den lichaamsbouw consequenties
getrokken kunnen worden die van toepassing zijn op de persoonlijkheidsstructuur, zal in de volgende paragraaf worden nagegaan*).
PAR. 9. HET ONDERZOEK NAAR DE TOTALE PERSOONLIJKHEID.

Het totale persoonlijkheidsbeeld werd gestructureerd uit de
systematische waarnemingen bij het psychologisch onderzoek,
naast de resultaten van een systematische ondervraging omtrent
het milieu, de anamnese, levens-, familie- en werkomstandigheden, de houding t.o.v. zijn werk, vereenigingsleven, godsdienstig leven, ziekten, ongevallen, moeilijkheden, conflicten, omgang met andere menschen, houding tegenover aangename en
onaangename bezigheden, belangstellingssfeer (natuur, schouwburg, muziek, lectuur), genotmiddelen en vrije-tijdsbezigheden.
Deze factoren achten wij daarom van zoo'n groot belang, niet
alleen omdat zij een stempel drukken op de psychische en verstandelijke ontwikkeling van het individu, maar vooral ook omdat
zij eenige informaties verschaffen omtrent de mate van constantheid en consequentie in 't handelen volgens een eenmaal aangenomen waardesysteem en waaruit de meerdere of mindere
mate van karaktervastheid is opgebouwd. Bovendien verschaft dit
onderhoud gegevens omtrent de mate waarin het individu zich
rekenschap weet te geven van de innerlijke krachten die in hem
schuilen, een omstandigheid, die kenmerkend kan zijn voor zijn
vorming tot persoonlijkheid.
Bij deze onderzoekingen zochten wij bewust naar bepaalde
kenmerken voor bepaalde typologieën.
Hierbij zij er op gewezen, dat wij niet getracht hebben door
een „ d i r e c t ' ^ e x p e r i m e n t e e l onderzoek het karakter vast
te stellen. De waarde van de observatiemethode bij het psychotechnisch onderzoek zal wel door weinigen nog in twijfel worden
getrokken. O m een karakter, het temperament of de persoonlijkheid van het individu te kennen hebben wij ons naast de
systematische ondervraging eveneens bediend van de observatie*) Bij het constitutie-onderzoek verleende de Hoofdmij na rU Creyghton zijn hooggewaardeerde hulp.
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methode en daarbij bewust de meer objectief metende methode,
die b.v. de Rorschach-test 17 ) biedt, ditmaal buiten beschouwing
gelaten. Wij hebben er reeds op gewezen, hoe het gedrag van
het individu en de systematische waarneming hiervan den sleutel
vormen om de psychische processen te leeren kennen, waarbij
met name de hoogere gevoelens kunnen worden benaderd. De
systematische waarneming geschiedt op ongedwongen wijze, het
zijn de observaties gedurende het experiment, waarbij opzettelijk
veranderingen in het gedrag van het individu worden bewerkstelligd. Deze reacties zijn van velerlei aard. Simoneit 1 8 ) onderscheidt o.a.
1. De mimiek en pantomimiek; de rijkdom ,de diepte, de
enervatie, de breedte, de variatie en de uitdrukkingsgraad van
de beweging. Er zij nog op gewezen, dat voor de bestudeering
hiervan alle proefpersonen in verschillende, maar voor iedere
proefpersoon steeds gelijke, situaties werden gebracht.
2. Ook het onderzoek van den spraakvorm; de toonhoogte,
het tempo en de rustpauze, de melodie en de wijze van articuleeren, is bij het spreken van ieder individu verschillend. Een warm
gevoelsleven b.v. zegt Simoneit, uit zich in een bewegelijke
melodie, in een weekheid van den klank, terwijl koelheid en
wilsvastheid zich meer uiten in een onderdrukten klank en scherp
articuleeren. Van belang is tevens de woordenkeus en de zinsvorming bij het onderzoek van den persoonlijken spraakvorm.
Gedurende het 3^4 uur lange onderzoek bestond ruimschoots
gelegenheid deze observatie te verrichten.
Bij het onderzoek naar de totale persoonlijkheid werd bovendien rekening gehouden met en gebruik gemaakt van de erfelijke
aanlegfactoren waarvoor wij twee typologieën als handleiding
vasthielden: de constitutieleer van Kretschmer 1 9 ) en de correlatietypen van Heymans 2 0 ).
Kretschmer gaat bij zijn onderzoek naar zijn temperamentstypen uit van den lichaamsbouw en de functies hiervan, van den
opbouw en de ontwikkeling van het individu, van speciale endogene psychosen of lichamelijke ziekten en van de verschijningsvormen van verschillende verschijnselen bij bloedverwanten: de
erfelijkheid. Hij onderscheidt:
1. de cycloïde persoonlijkheid; het karakterologisch verbindingsstuk, dat tusschen het hypomanische en depressieve stem17

) Hermann Rorschach: Paychodiagnostik. Bern 1941.
Simoneit: Wehrpeychologie. Berlin 1943.
19
) E. Kretschmer: Körperbau und Charakter. Berlin 1940.
20
) G. Heymans: Inleiding tot de speciale psychologie.
ls

)
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mingsgemiddelde ligt. Lichamelijk zijn het de figuren met afgeronde en omvangrijke borst, buik en hoofd, korte tengere beenen,
in geringe mate of heelemaal niet ontwikkeld spierrelief, het
zgn. pyknisch type. Psychisch zijn het de gemoedelijke, vriendelijke, geestige, weekhartige, vaak zeer driftige individuen, die
zich gemakkelijk aanpassen en waarbij geen tegenstelling bestaat
tusschen het Ik en de omgeving, maar wel tusschen hun eigen
gemoedsbewegingen. Hen kenmerkt vaak echte arbeidsvreugde
en practische energie, maar niet dat harde, doelbewuste, onbuigzame tot het einde toe doorbijten.
2. het schizoïde type. Dit type heeft een oppervlakte en een
diepte, zegt Kretschmer, waarbij onder de stekelige, ironische of
schuwe oppervlakte, een raadselachtig gevoelsleven schuilt.
Bij twee lichaamsvormen komt dit type voor: zoowel bij het
asthenisch type, de magere, smalle, lang uitgegroeide menschen,
als bij het athletische type, de forsch gebouwde toch slanke figuur
met zwaar spierrelief en het op een langen stevigen vrijen hals
staand hoofd. H u n psyche kan zeer gecompliceerd zijn. Men
vindt onder hen onsociale, stille, teruggetrokken, zelfs zonderlinge individuen, ook schüchteren, таги* uiterst fijn gevoeligen
en nerveus geprikkelden.
Hoewel Kretschmers typologie gelegenheid geeft vele indivi
duen in een klasse onder te brengen, was de variatie van het
door ons onderzochte arbeidersmateriaal van dien aard, dat wij
groóte behoefte gevoelden, bovendien gebruik te maken van de
temperamentsclassificatie van Heymans, waardoor o.i. een duidelijke omschrijving van het individu kon worden verkregen.
Heymans onderscheidt door de verdeeling naar emotionaliteit,
activiteit en secundaire functie 21 ) :
I. De Gepassioneerden: emotioneel, actief, sec. functie.
11.
Cholerici :
„
,, , pnm.
,,
III.
Sentimenteelen
„
niet „ , sec.
IV.
Nerveuzen :
pnm.
„
niet „
actief sec.
V.
Flegmatici :
„
VI.
Sanguinici :
,, , pnm.
,,
VII.
Apathici :
niet „ , sec.
„
VIII.
Amorphen :
„ „ , prim.
„
21

) De emotionaliteit is de mat« waarin iemand vatbaar is voor aandoeningen.
Onder de secundaire functie wordt door H. verstaan de nawerking, die
psychische inhouden op het bewustzijn uitoefenen, n a d a t ze daaruit verdwenen zijn, terwijl onder activiteit de meerdere of mindere mate van gemakkelijkheid wordt verstaan, waarmede iemand tot handelen komt. V o o r een uitvoerige beschrijving van de kenmerken dezer typen, zij verwezen n a a r h e t
handboek van H e y m a n s zelf.
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Ter illustratie laten wij een viertal protocollen volgen, waarin
de resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek staan vermeld.

Naam: A. D.
Leeftijd: 28 jaar.
Streek van herkomst: Zuid-Limburg ; grootvader Duitscher.
Godsdienst: R.K. Normaal praktizeerend.
Jeugd — Adolescentie — Beroep: D. heeft 6 broers en 4 zusters,
waarvan hij de middelste is. Hij had een prettige jeugd en
een goed thuis, bezocht de lagere school in Heerlen en doubleerde I X. Zelden of nooit waren er moeilijkheden thuis.
De zes broers zijn allen ondergronds werkende mijnwerkers.
Na zelf aanvankelijk een jaar in een broodfabriek te hebben
gewerkt, trok hij als leesjongen naar de mijn en werkte
daar de verschillende rangen door. Hij werkt met genoegen,
aanvankelijk niet. 't Bedrijf is tevreden, alhoewel het roofwerk wel eens slordig gebeurt.
Ziektefrequentie en klachten: In de 14 dienstjaren 6 X ziek
geweest met 50 verzuimdagen.
Klachten: Griep en verkoudheid.
Ongevallen: Geen.
Levenswijze: Na lang wachten en „losbandigheid" heeft hij eindelijk tot de verloving besloten. Natuur- en sterrenstudie is
zijn grootste liefhebberij. Hij is zeer gesloten en het hindert
hem, dat hij bij feestelijkheden en in gezelschap nooit iets
kan beweren of meedoen. Hij ergert zich over het liegen
en bedriegen onder de mede-arbeiders. Hij acht zich uiterst
gevoelig, maar uit dit nooit.
Familiebijzonderheden: Vader is aan kanker gestorven; 6 broers
zijn allen mijnwerker.
Uiterlijk: Langzaam en bescheiden, regelmatige trekken. Zeer
goed verzorgd.
Constitutie-onderzoek: Typisch athletisch.
Conclusie: Alle kenmerken van het gepassioneerde type (emotioneel, actief, secundair functioneerend) daarbij gering
contact met buitenwereld (schyzoïed). Voor het overige
toegewijd en accuraat.
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Naam: Η. E.
Leeftijd: 38 jaar.
Streek van herkomst: Zuid-Limburg.
Godsdienst: R.K. Normaal praktizeerend.
Jeugd — Adolescentie — Beroep: Als jonge jongen moest hij
vaak op het land meewerken, ook toen hij nog op school
zat, waardoor hij veel moest verzuimen. Hij doubleerde dan
ook I X op de lagere school, waarvan hij in totaal 6 klassen
doorliep. Op 14-jarige leeftijd begon hij als leesjongen, werd
sleeper, leerhouwer en houwer, en is thans als zoodanig
werkzaam. Het zijn vooral de goede verdiensten die hem
daarbij aantrekken. Het bedrijf beoordeelt hem als een goed
arbeider.
Zidctefrequentie en klachten: Gedurende de 23 dienstjaren is
hij 6 X ziek geweest met 173 dagen verzuim.
Klachten: Maagklachten en vroeger last van oogsidderen.
Ongevallen: I ongeval met 4 dagen verzuim:
I X stempel op zijn enkel gevallen.
Levenswijze: Zuinig zijn is een typisch kenmerk van E. Hij
drinkt niet, rookt niet, wil nergens lid van zijn, alles om te
kunnen sparen (sinds zijn trouwen, d.w.z. in 12 jaar heeft
hij f. 2000,— gespaard). Zijn huwelijk is gelukkig, zijn
twee kinderen zijn gezond. Hij houdt van gezelligheid en
een vroolijk gezelschapsleven. Het liefst echter bij zijn
familie. Gevoelig is hij niet. „Ik kan gemakkelijk over alles
heen", meent hij. Hij acht zich een plichtsmensch te zijn,
die practisch is ingesteld.
Familiebijzonderheden: Geen.
Uiterlijk: Kleine donkere man, goed gekleed, eenvoudig. Spreekt
beslist. Levendig.
Constitutie-onderzoek: Asthenisch type.
Conclusie: Sanguinisch type; niet emotioneel, actief — primair
functioneerend; een degelijk mijnwerker, gewillig en vrien
delijk. Zwijgzaam; weinig zelfbewust zijn valt te constateeren.
Naam: H. A.
Leeftijd: 31 jaar.
Streek van herkomst: Limburg (Noord-Nederlandsche ouders).
Godsdienst: Ned.-Herv. (praktizeert niet).
Jeugd — Adolescentie — Beroep: Zijn eerste moeder stierf toen
A. 7 jaar oud was. Vader zorgde toen voor de huishouding.
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maar daar kwam niet veel van terecht, want hij dronk. Na
het tweede huwelijk liep zijn 2e moeder, na 1 maand gehuwd te zijn geweest, weg. Een zuster nam toen de verdere
verzorging op zich. A. bezocht de 6 klassen van 2 lagere
scholen, een openbare en een protestante, maar doubleerde
niet. Op 13-jarigen leeftijd werd hij kappersbediende, waarna hij nog 5 jaar courantenbezorger was. Op 18-jarigen
leeftijd begon hij zijn mijnwerkersloopbaan, die onderbroken werd door 6 maanden gevangenis verblijf wegens smokkelen. Hoewel hij met pleizier werkt, heeft hij toch veel
moeilijkheden met zijn opzichter. Zijn werk, schiethouwer
bij de voorbereiding, wordt door het bedrijf gekwalificeerd
als volgt: wel ijverig, maar slordig.
Ziektefrequentie en klachten: Gedurende de 8 dienstjaren meer
dan 8 X ziek geweest met 170 dagen verzuim.
Klachten: Spit, kruipknie, verkoudheid en verstopte luchtpiJP·
Ongevallen: 6 ongevallen met 87 dagen verzuim:
I X groóte teen gekneusd door gevallen lieronderdeel.
1 X teen gekneusd door gevallen kop-deel.
1 X door vallenden steen op den neus getroffen.
1 X met vinger onder een uitgegleden ladder, waarop hij
stond, geraakt.
I X scheurwond aan den scheen, doordat hij een motorkap tegen zijn been liet kantelen.
I X bij het roven met den arm onder steenen geraakt.
Levenswijze: Zeer gevoelig voor het feit, dat hij zijn moeder
al vroeg moest missen, meende hij bij zijn vrouw die genegenheid te vinden, die hij vroeger had moeten ontberen.
Dit mislukte door een voortdurende oneenigheid tusschen
zijn vrouw en zijn zuster, door gebrek aan overeenstemming
in godsdienstzaken (vrouw is R.K.), waarbij de steriliteit
van de vrouw een groóte teleurstelling voor hem is. Bij
zijn werk, dat hij overigens met pleizier doet, heeft hij nogal
eens conflicten met zijn opzichter, die ondoordacht opvliegt
om het daarna met 'n „handje geven" te willen goedmaken.
Over een gevoel van moeheid weet hij zich heen te zetten,
evenals over de diverse conflicten van het leven, die hem
ter dege aangrijpen. De vrije tijd wordt kalm doorgebracht.
Hij acht zich een plichtsmensch, die niet van zijn stuk
wenscht te worden gebracht. Hij leest veel historische boeken en houdt van de natuur.
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Familiebijzonderheden: Moeder vroeg gestorven aan t . b . c ; vader
drankzuchtig. Een broer vertoont psychische afwijkingen,
als gevolg van een dubbele schedelfractuur.
Uiterlijk: Onverzorgd, slap, praat gemakkelijk. Slaperige oogen.
Constitutie-onderzode: Athletisch type.
Conclusie: Gepassioneerd type, gevoelig, trouwhartig en actief.
Pakt enthousiast aan.

Naam: A. G.
Leeftijd: 27 jaar.
Streek van herkomst: Zuid-Limburg.
Godsdienst: R.K. Normaal praktizeerend.
Jeugd — Adolescentie — Beroep: Thuis — in een eenvoudig,
maar zeer degelijk mijnwerkersgezin — opgevoed, bezocht
hij de lagere school, waar hij goed kon leeren. Na de L.S.
begon hij direct als hulp bij een rijwielhersteller ; na 2 jaren
werd hij grondwerker en I jaar later metselaar, 's Avonds
bezocht hij de avondschool. Toen hij 17 jaar was begon hij
zijn werkzaamheden op de mijn als sleeper, want elders was
niets meer te verdienen. Het mijnwerk doet hij nu nog,
maar zou toch liever metselaar zijn, of wanneer hij in de
gelegenheid zou zijn geweest om de mijnopleiding te volgen
een volmaakt houwer en mogelijk later ook opzichter. Het
bedrijf beoordeelt hem als een ijverig, goedwillend mijnwerker, wiens prestatie echter zeer middelmatig is.
Ziektefrequentie en klachten: Gedurende de 11 dienstjaren meer
dan 31 X ziek geweest met 163 dagen verzuim.
Klachten: zeer vaak griep en bronchitis en pijn in den
maag en den rug.
Ongevallen: 16 ongevallen met 55 dagen verzuim:
1 X r. onderbeen tusschen 2 wagens gekneld.
I X r. hand tusschen 2 wagens gekneld.
I X vinger tusschen wagenrand en dak gekneld bij opwippen.
4 X door vallende steen getroffen,
X bekneld geraakt tusschen stempel en kool.
X vallende stempel tegen het hoofd gekregen,
X met pin van afbouwhamer in voetrug geprikt,
X lamp tegen linker onderarm geslagen,
X bij transport duim tusschen buis en stempel gekneld,
X door vallende kool getroffen.
X door gladheid bij fietsen geslipt.
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1 X uitgegleden.
1 Χ buis op r. voet laten vallen.
Levenswijze: G. is een gelukkig huisvader; hij houdt zeer veel
van zijn kinderen, waarover hij bij het onderzoek enthousiast
vertelt. Zijn vrije tijd brengt hij door met kaarten, accordeonspelen en zingen. Hij houdt van een vroolijk leven en
is graag in gezelschap. Toch is er iets wat hem hindert: de
vele ziekten en persoonlijke ongevallen. De ongevallen acht
hij niet ernstig, „dat is nu eenmaal het lot van den mijn
werker", maar wel dat ellendige gevoel in zijn maag en rug.
Hij acht zich voor het overige zeer gevoelig, leest graag en
veel (Zane Grey, Max Brand, Zola) en bemoeit zich niet
met andermans zaken.
Familiebijzonderheden: Vader gestorven aan carcinoom.
Uiterlijk: Fijn gesneden gezicht, vale tint, groóte diepliggende
blauwe oogen; loshangende, lange aschblonde haren. Slordig gekleed.
Constitutie-onderzoek: Athletisch type, met overgang naar het
leptosome type (gevolg van de verminderde gezondheidstoestand) .
Conclusie: Sanguinisch; geestig, 'n echte spotvogel, vroolijk,
opgewekt, spreekt gemakkelijk en vlot. Actief, niet emotioneel, primair functioneerend.
Na ons onderzoek bij 66 arbeiders kwamen wij tot de volgende
resultaten:
Groep I
Groep II
Groep III
(weinig of geen ongev.)

Gepassioneerden
Cholorici
Sentimenteelen
Nerveuzen
Flegmatici
Sanguinici
Apathici
Amorphi

50 %
14 %

(matig veel ong.)

23 %
27 %

—

4,5%
9 %
18 %
4.5%
—

4.5%
32 %
4,5%
4,5%
4.5%

(veel ong.)

18 %
32 %
4.5%
9 %
9 %
4,5%
23 %

Wij mogen hieruit concludeeren, dat het gepassioneerde type
en het sanguinische type het meest voortkomt bij „ongevalsvrije"
arbeiders, terwijl het cholorische en apathische type het sterkst
vertegenwoordigd is bij de tot ongevallen gedisponeerden.
Wanneer wij daarbij de conclusie van de vorige paragraaf ver80

gelijken, dan mogen wij als de gunstigste typen 22 ) omschrijven
het athletische lichaamsbouwtype met de gepassioneerde of sanguinische karaktereigenschappen, terwijl als ongunstig zou
kunnen worden bestempeld het athletisch of pyknische lichaamsbouwtype met cholerische of apathische karakterkenmerken.
In de praktijk kunnen wij deze krachtige, actieve en rustige
figuren eenerzijds, tegenover de logge, daarbij trage of snel opgewonden figuren vrij gemakkelijk onderscheiden.

22

) De bespreking, in hoeverre hel woord type, persoonlijkheid, karakter en
temperament op deze plaats het beste zou zijn gebruikt, stellen wij uit tot
het laatste hoofdstuk waar wij apart eenige aandacht schenken aan deze terminologie en hare belangrijke beteekenis bij de opvoeding van de jeugdige
individuen.
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HOOFDSTUK V.

IETS OVER DE MOGELIJKHEID TOT VERBETERING
VAN DE AANGEBOREN EN VERWORVEN DISPOSITIES
TOT ONGEVALLEN. — DE BETEEKENIS VAN EEN
BEDRIJFSOPLEIDING.
PAR. I. ZIJN VAARDIGHEID EN BEKWAAMHEID DOOR OEFENING
TE VERMEERDEREN?

Wanneer Gunning 0 de jeugdleiders toespreekt en hen wijst
op de groóte waarde van „tact" bij de opvoeding van de jeugd,
deze eigenschap daarbij een diep menschelijke eigenschap noeme'nd, welke bij de jeugdopvoeding zoo bitter noodig is, dan
stelt hij zich daarbij de vraag, of het wel mogelijk is dat men
deze eigenschap kan aankweeken: kan men zich deze eigenschap
op eenigerlei wijze eigen maken? Hij maakt de vraagstelling
verder duidelijk door de eerste regels van een gedichtje van
Nicolaas Beets „Voelhorens" te transponeeren en vraagt zich af
of het werkelijk zoo is als Beets het bedoelt:
„Gij hebt ze wel of hebt ze niet,
Maar kunt ze uitbotten doen noch maken".
Wij willen deze vraag stellen naar aanleiding van de bestudeering van de lichamelijk gebonden vaardigheden welke de
menschelijke natuur moet benutten wanneer de mensch voor
moeilijke werk-, of voor al of niet verwachte gevaarsituaties
wordt geplaatst. Zijn wij werkelijk in staat eigenschappen dusdanig te beïnvloeden, dat bij omstandigheden, die ongevalvermeerderend werken, gunstiger wordt gereageerd?
Het zoeken naar het antwoord op deze vraag voert ons binnen
het gebied der philosophie. Sommige wijsgeeren hebben de onveranderlijkheid van het karakter volgehouden en daarmee de
grenzen van de opvoedbaarheid nauw getrokken, ja zelfs geloochend door alleen „dressuur" mogelijk te achten.
i ) Dr. C. P. Gunning: „Tact". Uitg. G. J. A. Ruije, 1925.
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Onder meer leerden Plotinus en de overige neo-platonici dat
de persoonlijke hoedanigheden en gewoonten gradueele verschillen toelaten. Zij zagen die hebbelijkheden als iets stoffelijks,
waaruit een zekere onbegrensdheid zou volgen. Anderen daarentegen leerden dat die hoedanigheden en gewoonten op zich genomen niet konden toe- of afnemen; wel kon het individu deze
in meerdere of mindere mate bezitten. Over deze opvatting
spreekt Aristoteles in zijn categorieënleer. De Stoïcijnen hielden
het midden tusschen deze beide opvattingen. Zij leerden dat
sommige hebbelijkheden, zooals kundigheden wel, andere, zooals
deugden, echter niet konden toe- of afnemen. Volgens een andere
leer kunnen de onstoffelijke hoedanigheden en eigenschappen
niet, de stoffelijke daarentegen wel vermeerderen of verminderen.
Ook in latere tijden bestonden die tegenstellingen. Kant's opvattingen laten niets aan duidelijkheid te wenschen over: „Der
Mensch", zegt hij, „ist nichts, als was der Erziehung aus ihm
m a c h t " 2 ) , een opvatting welke wij eerder al bij Locke vonden.
Elen vertegenwoordiger van het andere uiterste zien wij in
Schopenhauer, die het verbeteren van het menschelijk karakter
evenmin mogelijk acht als „Blei durch äussere Einwirkung in
Gold zu verwandeln, oder eine Eliche durch sorgfältige Pflege
dahin zu bringen dass sie Aprikosen trüge" 3 ) . Ook Heymans en
Polak verkondigen eenzelfde theorie.
Dé vraag, óf, hóe en waardóór onze persoonlijke kwaliteiten
tot hoogere ontwikkeling kunnen worden gebracht, vinden wij
reeds in de Middeleeuwen principieel besproken bij den Aquin e r 4 ) die bepaalde, hiermee samenhangende, problemen der
moderne psychologie van opvoeding en onderwijs al schijnt te
hebben aangevoeld.
Vooreerst dan de vraag of we wel kunnen spreken van een
toenemen, vermeerderen of vergrooten onzer persoonlijke hoedanigheden, met name van onze vaardigheden of bekwaamheden.
Daarbij wordt de term „toename" of „vermeerdering" gelijk
andere hoegrootheidsbepalingen van de lichaamsgrootte overgedragen op wat tot ons geestes- en verstandsleven behoort en wel,
omdat onze verstandelijke kennis van nature verband houdt met
de voorstelbare lichamelijk uitgebreide dingen.
Bij lichaamsgrootte nu spreekt men van „groot", wanneer de
-) Prof. Dr. Ph. Kohnstamm: „Persoonlijkheid in wording", pag. 164; citaat
genomen uit: Über Pädagogik. Ed. Th. Vogt, Langensalza, Hermann Beyer.
) Prof. Dr. Ph. Kohnstamm: „Persoonlijkheid in wording", Haarlem !929.
*) Thomas van Aquino: „Summa Theologica", I a — 2 a e , Qu 52.
3
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volle wasdom is bereikt; iemand heet „groot" geworden, wanneer hij volgroeid is. Maar dit „groot" worden is natuurlijk heel
betrekkelijk; zoo moet b.v. een olifant een heel andere grootte
hebben bereikt om volwassen te heeten dan een mensch. Evenzoo spreken wij van „groóte" kwaliteiten, wanneer deze tot
volle ontwikkeling zijn gekomen.
Een dergelijke kwaliteit nu kan op twee manieren meer volmaakt of volkomen ontwikkeld heeten. Ze kan vooreerst op
zichzelf beschouwd volmaakter zijn, maar daarenboven kan men
haar ook nog volmaakter dan anderen bezitten. Zoo zal bijvoorbeeld een electrotechnisch ingenieur „grooter" of volmaakter
kennis van de electriciteit moeten hebben dan een electromonteur,
maar zal een ervaren ingenieur zijn electrotechnische kennis weer
beter of volmaakter beheerschen, dan wie zijn diploma pas heeft
verworven. Derhalve kunnen wij ook op twee manieren spreken
van een „vergrooten" onzer persoonlijke kwaliteiten: een onderscheid dat dus eenvoudig berust op het verschillend opzicht waaronder zoo'n kwaliteit kan worden beschouwd.
Ten aanzien van de mogelijkheid van het toe- of afnemen
onzer bekwaamheden en kwaliteiten dienen wij nu uit te gaan
van het feit, dat onze vaardigheden en bekwaamheden b e t r e k k e 1 ij к e kwaliteiten zijn, in zooverre zij betrekking hebben of
gericht zijn op het uitoefenen van bepaalde functies of het ont
vangen van bepaalde inwerkingen. Als zoodanig kunnen zij dan
toe- en afnemen, zoowel op zichzelf beschouwd, als beschouwd
naar de mate waarop wij ze bezitten. Wij spreken b.v. van een
gezond lichaam als het er zoo mee is gesteld, dat het voor de
zintuiglijk-levende natuur geschikt is, waarbij dan natuurlijk ook
nog andere geschikte gesteldheden kunnen komen. En die ge
schiktheid kan meer of minder worden, waarbij men tot aan een
zeker punt toch altijd kan blijven spreken van een „gezond"
lichaam tot een zekere grens. Zoo kunnen ook andere kwaliteiten
op zich beschouwd toe- of afnemen, als geleerdheid, uithoudings
vermogen enz. Van den anderen kant kan de eene mensch meer
deelachtig zijn aan dezelfde graad van gezondheid dan de andere,
naarmate hij er van nature of door zich te harden of te studeeren
beter toe is gedisponeerd.
Vervolgens komt de vraag of de persoonlijke kwaliteiten
(vaardigheden of bekwaamheden) toenemen door toevoeging,
resp. afnemen door vermindering.
Sommige kwaliteiten, als bijvoorbeeld wetenschap, kunnen
volgens Thomas zoowel additioneel als globaal toenemen, maar
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lichamelijke eigenschappen over het algemeen enkel globaal").
Hij schijnt te hebben aangevoeld dat bij het luisteren naar een
symphonie b.v., iedere toon een integreerend bestanddeel van
het dynamisch geheel is en men niet de additioneel samengevoegde tonen-elementen beluistert, maar dat het geheele complex
wordt ondergaan. Naarmate men de symphonie meer en beter
beluistert, is er zoowel sprake van een kennistoename, een additioneele toename van geluiden en schakeeringen welke meer en
meer bij den toehoorder „bekend" raken, alsook van een globale
toename, waardoor het inzicht in hetzelfde materiaal wordt vermeerderd en de schoonheid van het zinvolle geheel wordt genoten. De wetenschap, bedoeld als oorzakenkennis, kan op zich
zelf beschouwd door toevoeging vermeerderen, zooals b.v. meetkundige kennis bij iemand toeneemt voor zoover zijn geometrische kennis zich tot meerdere conclusies uitstrekt. Maar dezelfde
wetenschappelijke kennis kan ook toenemen voor zoover de
beoefenaar die wetenschap beter beheerscht, m.a.w. de eene
mensch kan een vlugger en klaarder inzicht hebben in het zelfde
wetenschapsmateriaal dan een ander.
Bij lichamelijk-gebonden eigenschappen zal de toename wel
zelden door toevoeging geschieden, want men noemt een zintuiglijk levend wezen niet zonder meer gezond of welgevormd of het
moet dit zijn in al zijn deelen. Dat deze zich harmonieuzer ontwikkelen, is een gevolg van de verandering van de afzonderlijke
kwaliteiten voor zoover de drager er inniger aan deelneemt en
dus zeker niet door additie.
Tenslotte blijft nog de vraag open naar de oorzaken, waardoor
onze bekwaamheden kunnen toe- of afnemen.
ledere verrichting, als haar intensiteit maar grooter of tenminste even groot is als die van de eigenschap welke men bezit,
doet onze bekwaamheid toenemen of werkt ze in elk geval in
de hand. Maar niet alle voedsel, dat een zintuiglijk levend wezen
tot zich neemt, doet het metterdaad groeien, zooals ook niet elke
afzonderlijke druppel een steen uitholt. Het is alleen de herhaalde
voeding, die tenslotte den groei doet intreden. En zoo ook groeit
een eigenschap alleen door h e r h a a l d e werkzaamheid.
Wanneer echter — en hiermede hebben wij de afname van
de vaardigheden en bekwaamheden op het oog — de intensiteit
onzer verrichtingen ver achterblijft bij die van de correspondeerende eigenschap, dan bevordert zoo'n activiteit geenszins de
5

) Thomas van Aquino: „Summa Theologica", I a — 2 a c , Qu 52.
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toename dier eigenschap, maar veeleer haar afname, wat ook
optreedt, als die verrichtingen slordig gebeuren.
De conclusie is dus, dat onze bekwaamheden en persoonlijke
kwaliteiten kunnen toenemen door ze voortdurend te beoefenen.
Maar hierbij moet men methodisch te werk gaan en nuttelooze
oefening vermijden. W a t betreft de ontwikkeling onzer lichamelijk gebonden vaardigheid, vinden wij bij den Aquiner beschouwingen die pleiten voor de globale-leer-methode door middel van
zelfwerkzaamheid volgens een methodisch opgezet opleidingsplan, waarop wij hierna nog terugkomen.
PAR. 2. ENKELE PSYCHOLOGISCHE GRONDEN VOOR EEN
BEDRIJFSOPLEIDING.

Bij het psychologisch onderzoek staat in het centrum van de
belangstelling het individu met zijn al of niet ontwikkelde gedragswijzen, zijn typologische kenmerken, kortom de totale persoonlijkheid, waarbij de psycholoog niet uitsluitend het oog heeft
op het individu hie et nunc, voor zoover dit past op een bepaalde
plaats binnen het kader van de bedrij fsgemeenschap; zijn belangstelling gaat niet minder uit naar het individu, voor zoover dit
nog tot aanpassing, scholing en ontwikkeling kan worden gebracht. Zelfs houdt hij daarbij rekening met die factoren, welke
op latere leeftijd tot een zekere ongevallendispositie zouden kunnen leiden en nog gunstig kunnen worden beïnvloed. Midden in
de periode waarin de puberteit zich uit in een experimenteeren
en probeeren langs sensori-motorischen weg, waarin letterlijk
met handen en voeten de vele dingen van het dagelijksche leven
worden eigen gemaakt, waarin de natuur de pubescens stimuleert
en dringt tot kennisname van allerlei nieuwe dingen van het
dagelijksche leven, midden in de periode waarin g e w o o n t e n ,
k a r a k t e r en p e r s o o n l i j k h e i d worden gevormd, verbeterd of bedorven, vangt men hem op en schenkt men hem de
gelegenheid te experimenteeren met, en te leeren juist dié dingen
welke goed en nuttig zijn voor de vorming tot volwaardig mensch
en vakman. In dit opzicht verkeert de industriejeugd in het algemeen in een gevaarlijken nadeelige positie. Roels") zegt het zeer
kernachtig:
„Op een tijdstip, dat al het werk aan de persoonlijkheidsvorming van deze jonge menschen nog moet worden gedaan, treden
zij een maatschappij binnen, die hen voor opgaven stelt welke
hun geestelijke krachten ver te boven gaan.
·) Dr. F. Roela: „Genetische Psychologie". Handboek der Psychologie III. Utrecht 1936.
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Zij loopen daardoor gevaar de maatschappij te zien niet als
iets waar zij moeten ingroeien, desnoods als iets waar tegenover
zij zich zullen hebben te handhaven, maar veeleer als een vijandelijke macht, die er op uit is de verwezenlijking van hun levensbehoeften te weigeren".
Wat de puberteit van iederen jongen, dus ook van den arbeidersjongen te zien geeft is een sterk verlangen naar het nieuwe
en een heftigen afkeer van alles wat overgeleverd, onwaarachtig
en verstard is. Er bestaat een heftig onbewust verlangen om met
die dingen te kunnen experimenteeren die schoon, goed, waar
en heilig zijn, teneinde zelf positie te kunnen kiezen.
Onder de waarden, ten opzichte waarvan de jeugd moet leeren
positie kiezen wanneer zij de lagere school heeft verlaten en een
beroep gaat uitoefenen, neemt de a r b e i d een zeer voorname
plaats in.
Roels beschrijft hoe Regnet, bij een onderzoek naar de verschillende waardeeringsmogelijkheden van het begrip arbeid,
constateerde dat er één groep onder de geënquêteerden was die
den arbeid louter als dwang of harde noodzaak ervoeren — men
moet nu eenmaal leven — ; hooger stond de arbeid aangeschreven
bij een tweede groep, die den arbeid nog wel als middel ter
bereiking van een bepaald doel beschouwt; een derde categorie
beleefde den arbeid min of meer driftmatig en overwoog dat de
mensch tot arbeid is geboren, zooals de vogel tot vliegen, terwijl
de laatste groep arbeidde uit plichtsbetrachting, meermalen om
economisch-politieke, maar ook om motieven die aan de sociale
en religieuze sfeer waren ontleend.
De opleiding bij de O.N.-Mijnen tracht de jongelieden nu in
een gunstige arbeidssfeer te brengen teneinde bij hen een gezond
genoegen in werken en een arbeidsproductiviteit op te wekken,
niet volgens een „Du-sollest-Beeinflüssung", zooals Poppelreuter
opmerkte bij een onderzoek naar de psychokritische methode
voor industrie-opleiding, maar volgens een methode van inzicht,
van zelfkritiek, „eine Fehler-erkenntnis-Methode" 7 ) welke een
sterke uitwerking heeft op de zelfdiscipline 8 ).
T
8

) Dr. Ing. e. b. Karl Arnhold: „Psychische Kräfte im Dienste ¿et Berufserziehung und Leistungssteigerung". Berlin 1940.
) Riedel schenkt in dit verband meer aandacht aan „Arbeitsantrieb", een streven
naar zinvolle orde in de eigen handelingen en „Arbeitsfähigkeit", daarmee
den aanleg en vaardigheid beduidend. De door hem gebruikte term ,,Arbeitsschwung'" heeft betrekking op een bepaalde stemming, welke ook hij een
belangrijke factor acht en welke hij bij de „Arbeitserziehung" een van de
voornaamste doeleinden vindt. (Dr. Ing. Johannes Riedel: Grundfragen der
Arbeitserziehung. Stuttgart 1940).
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Dat hierbij op verschillende niveau's van de menschelijke belevingsvormen appèl wordt gedaan is duidelijk wanneer wij
onderscheid maken tusschen wat in de paedagogiek „dressuur"
en wat „opvoeding" wordt genoemd 8 ). Evenals wij bijv. kippen
kunnen „leeren" alleen te pikken naar korrels die op een rood
veld liggen en alle korrels die op een blauw veld liggen onaangeroerd te laten, eenvoudig door haar een groot aantal malen
tevergeefs te laten pikken naar korrels die vastgelijmd zijn op
een blauwen achtergrond, zoo ook kunnen wij het jonge individu
leeren bepaalde handelingen doelmatig uit te voeren en andere
schadelijke handelingen na te laten. De kippen nemen een verschil van rood en blauw waar, zonder dat hier van een verstandelijk vasthouden of benoemen sprake is; haar door aangeboren
reacties bepaalde handelwijze kan blijkbaar op grond van individueele ervaringen worden gewijzigd.
Wanneer Kohnstamm zegt, dat de gecompliceerde gedragingen en verrichtingen niet door vernietiging maar door gebruikmaking van deelen van het instinctieve leven tot stand komen,
dan opent hij daarmede de mogelijkheid dit principe ook bij den
mensch onder den vorm van dressuur toe te passen. De instinctieve neiging wordt door samenwerking en ineenvlechting gebruikt tot opbouw van meer gecompliceerde en meer gedifferentieerde gedragswijzen, dan die welke op basis van een enkel
instinct zouden tot stand komen. Wij mogen dan ook aannemen,
dat het beginsel dressuur zeker geen middel tot verarming maar
tot verrijking is. Afzonderlijke gedragingen worden samen verbonden en zoo tot een hooger niveau van ontwikkeling gebracht.
In dezen zin bestaat dressuur uit gewoontevorming welke gebaseerd is op een zekere plasticiteit van het instinctieve leven.
Een fraaie en duidelijke illustratie van onze bedoelingen vinden wij in een geschrift van den Franschen schrijver André
Maurois 1 0 ), wanneer hij voor zijn lezers de kunst van het
denken ontwikkelt:
„Il semble que les pensées les mieux adaptées à l'univers des
choses soient celles qui sont inscrites dans les corps vivants sous
forme d'instincts ou d'habitudes. Un chat bondit sur une table
couverte d'objets; il s'y pose avec grâce, sans effort apparent,
sans briser une tasse, sans effleurer u n vase. Un tel ensemble
de gestes suppose un calcul rigoureux de l'effort nécessaire, un
choix précis du point d'arrivée. Mais ni choix, ni calcul n'ont
s
10

) Prof. Dr. Ph, Kohnstamm: „Persoonlijkheid in wording". Haarlem 1929.
) André Maurois: Un art de Vivre. Paris 1939.
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été conscients. Le chat a pensé avec ses muscles, avec ses yeux.
A travers une image présente, il a imaginé les mouvements futurs
de son corps et ses images de mouvement ont évoqué à leur tour
les positions que devaient prendre à chaque instant ses pattes,
son dos et sa tête".
D e t r a i n i n g v a n j o n g e l u i o p e e n wijzig i n g en e e n v e r r u i m i n g v a n h u n
opmerkzaamheid,
op een
versnelling
van
hun
reactievermogen,
waardoor
ζ ij
bij
het
ontstaan van plotselinge situaties, sneller
w e t e n i n t e g r ij p e n i s o p d i t
principe
gebaseerd.
De kern van de problemen, die zich bij de bestudeering van
de gewoontevorming voordoen, ligt in de vraag of er van een
nieuwe prestatie mag worden gesproken, wanneer het dier een
oplossing vindt voor een bepaalde situatie, waarin het wordt
geplaatst. De aanhangers van de mechanistische theorieën ontkennen dit. Daarentegen meenen de Gestalt-psychologen, dat er
inderdaad van nieuwe prestaties mag worden gesproken.
Wij gaan hierop niet dieper in en volstaan er mede de opvatting van Roels hier in het kort weer te geven " ) .
Als uitgangspunt kiest Roels de voorwaardelijke reflex, aanknoopend aan de behavioristische verklaringswijze. Dit mécanisme beschouwt hij als een zinvolle sensorimotorische structuur,
welke tot stand komt doordat dé reflex inhibeerend en kanaliseerend werkt op de voorafgaande sensorimotorische processen.
Wanneer de chimpansé van Koehler voor de kooi zit en deze
na verschillende vergeefsche en één geslaagde poging heeft weten
te openen om het zich daarin bevindend voedsel te verslinden,
dan bestaat voor Roels dit verslinden van het voedsel in een
prepotenten reflex, die de doelmatige bewegingen conditioneert:
een zinvolle dynamische sensorimotorische structuur. Hij legt
den nadruk op de motorische momenten die voor de genese van
het bewustzijn van de allergrootste beteekenis zijn. Een stelling
waarin Roels van de andere Behavioristen afwijkt.
Tot zoover staan wij op een niveau, waarbij van inzicht geen
sprake is. Op het hoogere geestesleven is hierbij nog geen appèl
gedaan. Teekenen komt b.v. bij dieren niet voor, evenmin als
de spraak; beide functies van het hoogere geestesleven, welke
verband houden met het abstracte denken en oordeelkundig han")

Dr. F. Roels: H a n d b o e k der Piychologie I. U t r e c h t 1934.
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delen. Langs motorischen weg worden thans het jonge individu
de inhoud van begrippen, die betrekking hebben op de dingen
uit zijn omgeving, eigen en klaar. Het teekenen, een experimen
teeren met potlood en papier, een voorbeeld van de motorische
zelfwerkzaamheid, is een doelmatige toepassing van het principe
dat langs motorischen weg geleerd wordt. Het jonge individu
teekent niet omdat hij het weet, maar hij weet het, omdat hij
het teekent, zegt Roels.
De sensorimotorische structuur is niet alleen het uitgangspunt
van de ontwikkeling welke het denken van begrippen doormaakt
en die voortgaat in het abstracte, waarbij van zichtbare motoriek
geen sprake meer is, eveneens is de s e n s o r i m o t o r i e k
het
fundament
waarop
de
handvaardig
heid s o e f e η i η g en
ontwikkelingsmethoden
worden
gebouwd.
Wij hebben getracht dit toe te passen door in een instituut,
waar men het g e z o n d v e r s t a n d van de jonge werk
lieden tot ontwikkeling wil brengen, hen door middel van een
z e l f w e r k z a a m h e i d s m e t h o d e logisch te leeren den
ken. Men tracht hun begrippen bij te brengen, die hen beter
geschikt maken om zich rekenschap te geven van situaties, welke
betrekking hebben op een veilig en vaardig uitvoeren van hun
werk. Om uiterste p a r a a t h e i d
en
technische
v a a r d i g h e i d aan te kweeken moeten de jongens zelf practisch werken en zichzelf oefenen in volledig toegeruste, werkelijkheidsgetrouwe mijnmodellen.
De z i n t u i g e n , de sensorische en motorische banen met
hun centralen, moeten scherp ontwikkeld zijn. Gevaarmomenten
moeten snel kunnen worden afgewend; een doelmatig en snel
verrichte manoeuvre kan straks ongelukken en rampen verhoe
den. Aan zintuig-, reactie- en opmerkzaamheidsoefeningen is
daarom in het opleidingsprogramma evenzeer aandacht besteed.
Tenslotte wil men een harmonisch ontwikkeld b e w e g i n g s 
a p p a r a a t teneinde het physiek veel eischende mijnwerk zoo
productief mogelijk te maken; de jongelieden oefenen daartoe
regelmatig ter verkrijging van een harmonisch ontwikkeld spier
en beenderstelsel.
Bij dit alles dient men rekening te houden met de grenzen
die aan de oefeningsvatbaarheid zijn te stellen. De Quay " ) merkt
een zekere grens op, wanneer hij bij zijn onderzoek naar het
12

) Dr. J. E. de Quay: Het aandeel der sensorische en motorische componenten
in het verloop van leer- en arbeidsproces. Utrecht 1928.
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aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidsproces tot de conclusie komt, dat deze
laatste evenals de intellectueele componenten weliswaar voor
oefening vatbaar zijn maar dat zoowel de aard van het individu
als de soort v a n de verrichting den graad van oefeningsvatbaarheid bepalen.
De opvatting van De Quay, dat intellectueele componenten
min of meer voor oefening vatbaar zijn, plaatst ons midden in
het probleem van de ontwikkelingsmogelijkheid van de intelligentie. Wij volstaan met het weergeven van de opvatting van
Kohnstamm 1 3 ). Hij maakt met betrekking tot de intelligentie
onderscheid tusschen potentieele aanleg en actueele toestand en
meent dat deze factoren alleen dan samenvallen, wanneer alle
vormingskansen zijn benut. De intelligentie op een bepaalden
leeftijd is niet alleen van den aanleg, maar ook van de toevallige
wordingsgeschiedenis afhankelijk. Naar analogie van de leer van
het physisch-chemische evenwicht, wijst Kohnstamm op de opvatting van Selz, volgens wien de intelligentie, zooals deze door
testmetingen werd bepaald en voor een stabiele grootheid werd
gehouden, „meta-stabiel" blijkt te zijn, d.w.z. dat behalve geleidelijke veranderingen als gevolg van de leeftijdsniveauveranderingen ook nog sprongsgewijze veranderingen kunnen plaats
hebben. Deze laatste verandering blijft niet uit, wanneer op een
bepaalde wijze van buitenaf wordt ingegrepen.
Het gevolg hiervan moet zijn, dat bij het onderwijs de betere
leermethoden opzettelijk en systematisch worden toegepast,
daarbij rekening houdend met de stellingen van Kohnstamm:
1. T.a.v, de gebleken belangstelling en neiging. Het is waarschijnlijk dat de leerstof, waarvan een natuurlijke aantrekkingskracht uitgaat eerder zal leiden tot een spontaan optreden van
de meest geschikte oplossingsmethoden wier kennis en toepassing de vruchtbaarheid aanmerkelijk verhoogt, zoowel in den
zin van het verkrijgen van resultaten als in dien van het vermijden van fouten. Een onderwijsmethode dient te worden toegepast waar de richting van het „leeren denken" in de plaats
treedt van de methode van mechaniseeren en inprenten.
2. Men moet rekening houden met den leeftijd en den aard
van de leerstof. Immers indien leerstof die in abstracto groóte
„vormende waarde" bezit te vroeg ter bewerking wordt gegeven,
kan deze haar uitwerking ten eene male missen, omdat de intel:IS

) Ph. Kohnstamm: Over de vormende waarde der leervakken. Groningen 1930;
bldz. 30 e.V.
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ligentie die haar moet hanteeren nog niet in het stadium van
mogelijke mutatie verkeert 1 4 ).
Het streven van het opleidingsinstituut van de O.N.-Mijnen is,
de te verrichten „leer'^taken aan te passen aan de algemeene
practische intelligentie van het jonge individu.
Wij dienen verder in het oog te houden, dat de periode waarin
gewoontevorming mogelijk blijkt, beperkt is. Daarop wijst Kohnstamm wanneer hij met Montessori de beteekenis van de „gevoelige periode" naar voren brengt. De groei v a n het zenuwstelsel
en van andere organen en functies als gevolg van oefening is
biologisch begrensd.
De oefening van bepaalde organen is gebonden aan bepaalde
perioden van rijpheid, die men niet straffeloos ongebruikt kan
laten voorbijgaan. Worden deze perioden al niet scherp afgebakend, wij achten de puberteitsperiode eveneens een periode
gedurende welke gewoontevorming en opvoeding mogelijk is,
waarmee dus ieder opleidingsinstituut grondig dient rekening te
houden. O m deze reden is het een verdienste wanneer met de
opleiding van jeugdige mijnwerkers reeds op veertienjarigen leeftijd een aanvang kan worden gemaakt zooals dat ook op de
Oranje-Nassau-Mijnen tot nu toe kon geschieden. Wel zou het
aan te bevelen zijn een deel van den opleidingstijd te rekken tot
in de adolescentieperiode waarin zich de persoonlijkheidsvorming
voltrekt.
Met de gewoontevorming alleen hebben wij immers ons doel
nog niet bereikt. Wij kunnen toch niet aannemen dat een mijnwerker op zijn post blijft, een opzichter zijn diensten correct
vervult alleen omdat hij door een zekere gewoonte er toe werd
gebracht. Er zijn nog andere factoren die van groot belang zijn.
Experimenteele wilsonderzoekingen, ingesteld door A c h en
Lindworsky, hebben aangetoond dat het wilsbesluit op langen
termijn werkt en een grootere uitwerking heeft naarmate het
vaster verankerd is in het geheel der persoonlijkheid, in elk harer
uitingen en daden. In dat geval kan het nooit „vergeten" worden,
zegt Kohnstamm " ) .
Hiermede zijn wij het terrein van de eigenlijke opvoeding
binnengetreden, waarbij het geweten gevormd wordt. De geheele
persoonlijkheid wordt ingeschakeld, gekenmerkt door het besef
M

) Ph. Kohnstamm: over „Denken" en »Leeren denken", Groningen 1932.
Vergelijk tevens over dit probleem: P. A. Hoogwerf: De paedagogiek van
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.
1B
) Prof. Dr. Ph. Kohnstamm: „Persoonlijkheid in wording". Haarlem 1929.
Deze en volgende opmerkingen ontleenden wij aan dit werk.
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van verplichting, van absoluten ernst van hetgeen gedaan wordt;
een gewetensbeslissing houdt in dat de mensch weet dat zijn
persoon gemoeid is, staat en valt met het handhaven der
beslissing.
Een gewetensbesluit onderscheidt zich van een gewoon wilsbesluit, o.m. door een karakter van absolute verbindendheid, van
een niet anders kunnen, van een moeten ten aanzien van het
goede.
Ook hiervoor is oefening en het zelfexperiment van belang.
Kohnstamm kan een mensch niet verantwoordelijk stellen voor
een tekort aan „edelen aard": deze kan niet helpen, dat hij niet
liefheeft, wat hij nooit gezien heeft. Ten deele acht Kohnstamm
hem verantwoordelijk voor de vastheid van zijn wil; maar evenmin als zijn spieren kan een mensch zijn instincten beheerschen
zonder gelegenheid tot oefening, zonder te hebben geleerd.
PAR. 3. TOEPASSING.

Maken wij thans onderscheid tusschen temperament, karakter
en individualiteit. Met Roels noemen wij het t e m p e r a m e n t
het geheel van factoren dat reguleerend werkt op het formeel
verloop van iemands voorstellingen, handelingen, ideeën en de
formeele uiting van zijn gevoelens ; een k a r a k t e r iemand
die constant en consequent weet te handelen volgens een aanvaard waardensysteem; daarnaast de i n d i v i d u a l i t e i t een
unitas multiplex, een georganiseerde levende eenheid bestaande
uit verschillende deelen, organen en functies.
Het is duidelijk dat al deze deelen niet in gelijke mate voor
vorming, ontplooiing, ontwikkeling, rijping of oefening vatbaar
zijn en wij komen hiermede terug op de woorden van Kohnstamm: wij kunnen een mensch niet verantwoordelijk stellen
voor een tekort aan edelen aard.
Zoo is het met al zijn aangeboren functies en eigenschappen.
Iemand die in hooge mate sanguinicus is, de zonzijde van het
leven ziet, ten zeerste actief is, met een lustgevoel als grondtoon
door het leven gaat en een snel verloopende voorstellingswereld
heeft, zal niet tot een melancholicus kunnen worden omgevormd,
evenmin als zulks omgekeerd zou kunnen geschieden, hoe belangrijk dit wellicht ook voor individu of gemeenschap zou kunnen zijn.
Zoo zal b.v. een weinig opmerkzaam, traag reageerend leptosoom, die tot ongevallen blijkt gedisponeerd te zijn, niet in gelijke
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mate voor „verbetering" vatbaar zijn als een van nature actief
type, dat alleen door den invloed van voorbijgaande incidenteele
omstandigheden niet opmerkzaam blijkt te zijn en daardoor voor
zich zelf een „ongevallensfeer" schept. Is dus opvoeding en vorming mogelijk, men dient steeds rekening te houden met den
„aard" van het individu, dat wil zeggen, zijn psycho-physischen
aanleg, zijn temperament en zijn karakter.
Het mijnbedrijf nu maakt van deze mogelijkheid gretig gebruik, door het psychologisch onderzoek in te stellen en den
jongen man daarna in een opleidingsinstituut onder te brengen
om zoodoende de periode, waarin nog vorming mogelijk is, uit
te buiten. Met inachtneming van den fundamenteelen stelregel:
„the right man on the right place", trachten de bedrijfspsychologie en de opleiding de leerende arbeidskrachten zoo spoedig
mogelijk aan te trekken, te selecteeren en door oefening aan te
passen aan de sfeer, waarin zij naderhand volwaardigen arbeid
zullen verrichten.
In dit verband is het gewenscht thans aandacht te schenken
aan den term „vakopleiding". A a n den term „vakopleiding",
zooals deze normaliter wordt gebruikt, wordt o.i. een té beperkte
beteekenis gehecht. Men verstaat er veelal onder een aanpassing
van den leerling aan zijn beroep, maar heeft daarbij uitsluitend
op het oog een bevorderen van technische bekwaamheid, daarbij
de dispositie t.o.v. het werk, de lichamelijke en psychische gesteldheid van het subject t.o.v. het werkobject te zeer, zoo niet
geheel verwaarloozend.
Hiermee dient men in een bedrijf toch rekening te houden.
Een arbeider blijft niet trouw op zijn post omdat hij technisch
zoo bekwaam is. Wij zouden daarom deze ruimere beteekenis
willen geven aan de vakopleiding: een streven naar volledige
aanpassing van het individu aan het werkobject, waarbij men
tracht te verkrijgen:
1. een snelle aanpassing;
2. een productieoptimum ;
3. een optimaal welzijn van het subject.
De bedrijfsleiding streeft uiteraard naar het hoogste rendement
bij de inschakeling van iedere productiefactor, dus ook van den
factor arbeid, maar vergeet daarbij niet dat er haar heel wat aan
gelegen is wanneer dit hoogste rendement steeds gepaard gaat
met het hoogste geluksgevoel, waardoor een gezonde beroepsliefde wordt aangekweekt in een paraten, lichamelijk en geestelijk
goed toegerusten, veiligwerkenden arbeider.
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Bij de vorming tot vakman is, van psychologisch standpunt
bekeken, de vraag zeer interessant: ,,moet de practische opleiding van den leerling-mijnwerker onmiddellijk na zijn tewerkstelling in het bedrijf zuiver ingesteld zijn op het werk als mijnwerker, of moet men „elementair" te werk gaan, door den jeugdigen arbeider eerst te oefenen in enkele grondbeginselen van
den actieven arbeid. Met andere woorden: moet de opleiding
bestaan in het oefenen van enkele grondbeginselen als timmeren,
eenvoudig constructiewerk, meten, teekenen, enz. in een aantrekkelijke, luchtige leerling-werkplaats, of moet zij onmiddellijk
plaats hebben in de sfeer, waarin de mijnwerker zijn gedegen,
zwaar en min of meer gevaarlijk beroep uitoefent, den pijler en
den steengang? Een interessant artikel vonden wij hierover in
„der Bergbau" 1 6 ) .
Men bouwt voort op de psychische constellatie en de belangstellingssfeer van den jeugdigen mijnwerkersleerling en houdt
daarbij rekening met de eischen, welke gesteld worden door de
globale-leer-methode volgens het zelfwerkzaamheidsprincipe.
De jongelieden kenmerkt een drang naar realiteit, practische
zin, groóte opmerkzaamheid en begeestering voor het vele
nieuwe, ook voor hun nieuw beroep; maar tevens vertoonen zij
een gevaarlijke onbestendigheid, die ongemotiveerde beroepswisseling ten gevolge kan hebben. Daarom is het zoo noodig
dat zij v a n a f d e n e e r s t e n d a g , d a t ζ ij i n h e t
b e d r i j f ζ ij η o p g e n o m e n , z i c h i n l e v e n i n d e
sfeer van het n i e u w e
beroep.
Een opleidingsplan dient hiermede rekening te houden: dat
de mijnwerkersleerlingen slechts zooveel van de nevenberoepen
dienen kennis te nemen, als werkelijk voor de exacte uitoefening
van den ondergrondschen mijnarbeid noodzakelijk is, dat zij dus
niet méér in de bovengrondsche werkplaats, timmerwinkel, electrische constructiebedrijven oefenen dan in het opleidingsplan
past").
Aangenomen dat een vakopleiding, die goed tot haar recht
wil komen, plaats moet hebben in de periode dat de jongeman
het best voor vorming vatbaar is en in de omgeving van eigen
bedrijf en eigen werkplaats, moeten wij nog de leiding en het
systeem bespreken.
Het spreekt van zelf, dat, wil een opleiding een vormings1β

1?

) Dipl. Ing. Wetzel: Richtlinien für die Bergmännische Ausrichtung der Au«bildung von Berglehrlingen, „Der Bergbau". Dez. 1941.
) Verder dienen alle leisen en oefeningen zinvol te zijn en in samenhang met
met het geheel te staan; de opleiding tot gedegen en vaardig mijnwerker.

95

instituut zijn van bekwame en volwaardige vaklieden, de leiding
van een dergelijk instituut moet toegerust zijn met een staf
van t e c h n i s c h e n p s y c h o l o g i s c h
goed
ge
s c h o o l d e instructeurs, welke eveneens blijk hebben gegeven
een persoonlijkheid en karakter te zijn. Eigen bedrij fsinstructeurs, mits voor hun taak berekend, zijn zich bovendien bewust
van hun e i g e n a a n d e e l i n d e
bedrijfsproduct i e. Zij kunnen door deze omstandigheid dit bewustzijn bij den
jongen arbeider eveneens veel beter opwekken en zijn in een veel
gunstiger positie, de baten van het eigen bedrijf als attractie en
de bloei van het eigen bedrijf als doelwit te stellen, dan welke
andere, buiten het bedrijf in functie zijnde, instructeur ook.
Na het hierboven aangehaalde rest ons nog enkele punten aan
te geven, waarom een individueele-onderwijs-methode zoo te
verkiezen is boven de klassikale methode.
Ieder individu heeft een eigen psychisch niveau " ) (het sta
dium waarin de reeds meergenoemde psychische functies verkeeren), benevens een eigen tempo, eigen karakter en eigen
temperament. Plaatst men nu deze individuen in een klasse te
samen, waar in denzelfden tijd in een zelfde tempo, alle leer
lingen op dezelfde wijze moeten leeren, dan ontstaat een eenheidsonderwijs, niet zonder reden vaak een premie op de middel
matigheid genoemd 1 9 ).
Door het individueele onderwijssysteem, volgens het takenstelsel, wordt de leerstof verdeeld in jaar-, maand- en weektaken.
Deze taken zijn aangepast aan het eigen psychisch niveau, waar
bij ieder individu zelfstandig (het moet leeren denken) in het
genot van een zekere vrijheid (ontwikkeling van zelfdiscipline
en zelfcontrole) zijn werk afmaakt. Naarmate het niveau en
tempo hooger liggen, in die mate kan de jongen zwaardere taken
verwerken. Een j u i s t e w e r k v o o r b e r e i d i n g
en
j u i s t e c o n t r o l e dient voor een s y s t e m a t i s c h e
o p v o e r i n g v a n d e e i s c h e n en daarmede tevens
voor een s y s t e m a t i s c h e
opvoering
van
de
p r e s t a t i e s zorg te dragen.
Hierbij komt nog een groot voordeel, dat deze individueele
methode biedt: het tusschentijdsche verloop van de ploegen, een
omstandigheid die in de praktijk niet te vermijden is, kan onge
stoord plaats hebben.
18

1β

)

Bij de jeugdige mijnwerkeis varieert de intellligentie (bij een zelfden leeftijd)
van licht debiel tot zeer begaafd.
) Fr. S. Rombout·: Katholieke Paedagogiek I. Tilburg 1936.

96

Het Instituut voor Individueel Onderwijs, dat zijn systeem
ontleent aan een met succes in Amerika toegepaste methode,
verzorgt de taken van een dergelijke opleiding.
Het ploegstelsel, zooals dit eveneens in deze opleiding wordt
toegepast, koppelt de voordeden van het individueele systeem
aan eenige onmiskenbare voordeelen van het klassikale systeem19):
1, door den gezamenlijken arbeid wordt een gezonde wedijver
gaande gemaakt;
2. veel jonge individuen nemen eerder van de ploegleiders
of medeploegleden iets over dan van den instructeur,
waardoor de mogelijkheid om iets van elkaar te leeren,
blijft bestaan.
SAMENVATTING.
De opleiding van de jonge mijnwerkers bij de Oranje-NassauMijnen stelt zich een drievoudige taak:
1. de psychische factoren, die de dispositie tot ongevallen
beïnvloeden, zoowel bij diegenen waarbij storingen worden geconstateerd, alsmede bij de „gezonde" individuen,
gunstig te ontwikkelen;
2. de werklust, werkparaatheid en werkgeest systematisch te
vergrooten volgens verschillende methoden;
3. den wil, het karakter, het geweten en het verantwoordelijkheidsgevoel op te wekken en verder te vormen.
Ad I. De psychologische factoren, welke de ongevallendispositie beïnvloeden. Wij leerden deze in het vorige hoofdstuk
kennen. In hoofdzaak kwamen zij neer op de psychologische
gevolgen van:
a. een achterstand van het denkvermogen ;
b. een gebrekkigen asthenischen lichaamsbouw;
с de factoren welke zijn ontleend aan storingen in de moto
riek, den opmerkzaamheidsomvang en de verdeeling van
de opmerkzaamheid.
Het denkvermogen wordt getraind in zgn. ontwikkelingslessen.
Deze lessen hebben echter niets te maken met het instampen
van een dosis parate kennis of het aanleeren van een bepaalde
leerstof. Het zijn lessen in het effectief „leeren denken", waar
over wij kunnen lezen in het werkje van het Instituut voor Indi97

vidueel Onderwijs 20 ). De jongen leert er verder zijn gedachten
logisch te ordenen, het essentieele van het bijkomstige te onderscheiden; hij oefent zich daarbij in zelfcritiek, leert zoowel opdrachten te beluisteren als te onthouden, alsook deze uit te
voeren.
In de lessen „lichaamsoefeningen" worden allereerst de
lichaamsbouw en bewegingszin harmonisch ontwikkeld. De
borstkas wordt verwijd; hart, longen, bloedsomloop en spijsvertering worden gunstig beïnvloed en de juiste ontwikkeling
van de spieren en het beendergestel wordt bevorderd.
Daarnaast heeft een intensieve training plaats van die componenten die de opmerkzaamheid en het reactievermogen en de
motoriek beïnvloeden. Met dit doel zijn specifieke spelen en
oefeningen ingelascht, die direct appèl doen op deze beide belangrijke vermogens, onmisbaar voor den toekomstigen ondergrondschen arbeider. Voor deze doeleinden staan den specialen sportleider, die tevens jeugdleider in hart en nieren dient te zijn, een
sportveld, een zwembad, een buitencentrum met bosch en weideveld, benevens een turnzaal ter beschikking, lederen dag wordt
een geruime tijd aan deze oefeningen besteed.
Ad 2. De vergrooting van den werklust, de werkparaatheid
en den werkgeest. Voor den jongen mijnwerker bestaat een
overgangsperiode tusschen het tijdstip dat hij zich als leesjongen 21) op de mijn komt melden en het oogenblik, dat hij in
de ondergrondsche mijnbedrijven afdaalt; 2 tot3 jaren liggen tusschen deze voor hem belangrijke oogenblikken. Uit mededeelingen van familieleden kent hij het avontuurlijk beroep, dat den
geroutineerden vakman groóte verantwoordelijkheid oplegt en
van dezen naast persoonlijk inzicht een regelmatigen, zwarelichaamskracht-eischenden arbeid vergt. De verwachtingen zijn
dan ook bij sommige jongens hoog gespannen; min of meer
verlangend zien zij naar het werk uit, waarbij niet zelden de
adspiraties hoog zijn gesteld. Anderen gevoelen geenszins dien
trots van den mijnwerker en achten het beroep van bankwerker,
électricien, schilder of timmerman ver daarboven verheven. Zij
zijn van meening, dat door allerlei noodlottige omstandigheden
voor hen geen andere uitweg bestaat dan die naar de mijn. Weer
20
21

) C. Schreuder en C. J. J. Wiedhaup: Natuurlijk onderwijl, uitgave van de
l.V.I.O. — Leermiddelendien«t. Amsterdam 1942.
) De naam voor de jongeren, die de «teenen uit de kool moeten zoeken. Aan
deze bezigheid besteedt de jongen 4 uur per dag. De overige 4 uren ia hij
in handen van de opleiding.
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anderen worden naar de mijn gezonden, teneinde de financieele
positie van het gezin te verbeteren, niettegenstaande een zekeren
afkeer of angst voor het beroep.
De vakopleiding van de jeugdige mijnwerkers vangt al deze
jongelieden op en plaatst hen onmiddellijk in de volledige werk
sfeer, een sfeer waarbij de groepen welke met hooge adspiraties
komen niet mogen worden teleurgesteld en diegenen, welke in
negatieven zin het toekomstig werk tegemoet treden, moeten
worden geboeid. Werklust en actieve werkparaatheid moeten in
de plaats treden van een lusteloozen en onderkomen werkgeest.
Geheel overeenkomstig traditie en realiteit worden de jonge
arbeiders van meet af aan onder leiding van een voorarbeider
en een opzichter in ploegen tewerkgesteld. In een werkelijkheidsgetrouwe sfeer, een nabootsing van het ondergrondsche bedrijf
leeren zij alle werkzaamheden veilig, correct, zoo mogelijk stijlvol
uitvoeren.
Gestreefd wordt naar een methodisch opleidingsplan, waarbij
na een vastgestelden leertijd een bepaald resultaat moet worden
geboekt. Met inachtneming van zijn eigen psychischen aanleg
en werktempo stelt men den jongen arbeider in staat regelmatig
proeven van bekwaamheid af te leggen, welke op een daartoe
gebezigde kaart worden aangeteekend. Zoodra de geheele lijst
is af geteekend, reikt de leider van de opleiding een vaardigheids
diploma uit. Zoowel dit diploma alsook de afteekenlijst zijn het
persoonlijk bezit van den arbeider. Men bereikt hiermede, dat
de belangstelling van het jonge individu gespannen blijft; iedere
vastgestelde periode kan men de mij ηwerkersvaardigheden op
voeren, waardoor een zekere beroepstrots en eigenwaarde ont
staat.
Ad 3. De vorming van het geweten, het karakter, den wil en
de verantwoordelijkheid. Hieraan besteedt men niet minder aan
dacht. De indeeling van de jongens in ploegen die zelf hun leider
kiezen, is een basis voor het aankweeken van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze ploegen krijgen speciale taken
en opdrachten uit te werken, welke door andere ploegen en
ploegleiders onderling worden besproken en gewaardeerd, waar
door naast verantwoordelijkheidsbesef en zelfstandigheid tevens
de noodzakelijke critische zin ontstaat die voor een goed arbeider
en eventueel toekomstig opzichter onmisbaar is.
De jongelieden brengt men in contact met de goede, schoone
en hoogere waarden van het dagelijksche leven, teneinde hun
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zelf de gelegenheid te geven er mede te experimenteeren. Zoo
helpt men hen een systeem op te bouwen volgens hetwelk zij
naar vaste grondbeginselen leeren te leven. De natuurlijke deugden als moed, offervaardigheid en dienstvaardigheid worden hun
evengoed voorgehouden als de bovennatuurlijke. Zij maken
kennis met de schoonheid van de natuur, met de waarden van
de cultuur en met de beteekenis van een krachtige lichaamsontwikkeling, maar evenzeer brengt men hen in aanraking met
die dingen welke voor hen onomstootelijk en verheven behooren
te zijn; dit laatste gebeurt niet zoozeer in speciale godsdiensten vormingslessen, dan wel door het scheppen van een zuiver
christelijke sfeer in de geheele opleiding. Een ontwikkeling, een
gewoontevorming, een zich eigen maken van een diep verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn werk, vóórdat de jongeman in
de mijn afdaalt, is daarbij een der belangrijkste doeleinden.
Volledigheidshalve zij hier nog opgemerkt, dat er doelbewust
naar gestreefd wordt een opgewekt en optimistisch gestemden
geest in de opleiding aan te kweeken en te handhaven, een
stemming die zoowel het werk als de onderlinge verhoudingen
tusschen de arbeiders en hun opzichters ten goede komt.
Men heeft afstand gedaan van het principe, waarbij de menschelijke arbeidskracht gelijkgesteld wordt met een mechanisch
arbeidsmiddel. Men heeft den stelregel prijsgegeven dat rationalisatie en efficiency uitsluitend te verkrijgen zouden zijn door
veranderingen in werkmethoden of een opvoeren van de technische perfectie alleen.
Wij hebben kunnen constateeren dat de mensch een factor
is, die niet kan worden gegeneraliseerd of gesystematiseerd, laat
staan veronachtzaamd, maar wij hebben kunnen aantoonen dat
de mensch een component is die bij het streven naar rationalisatie
en efficiency in het algemeen, maar bij de ongevallenbestrijding
in het bijzonder, een voorwerp van wetenschappelijk onderzoek
dient te zijn. Door de specifiek menschelijke wijze waarop hij
zijn arbeidskracht ontplooit, verdient de arbeider als persoon
minstens evenveel studie en aandacht als de in het productieproces toegepaste machine. Op deze wijze tewerk gaand zijn wij
op den weg waarbij een maximale bedrijfsopbrengst wordt verkregen bij een optimaal welzijn van den arbeider.
In dit stadium kan de factor levensvreugde evengoed uit menschelijk standpunt als uit economisch standpunt worden bezien,
waarbij het ongeval niet meer door het oog van den casualist
100

wordt beschouwd of door dat van een zuiver mechanistisch ingestelden technischen reorganisator.
Door toepassing van het psychologisch onderzoek in dienst
van de personeelsselectie in de mijnbedrijven behaalt men meerdere voordeelen waarvan het voornaamste is, dat de voor ongevallen gedisponeerden kunnen worden geëlimineerd en elders
worden tewerkgesteld. Daarnaast is de volgens psychologische
richtlijnen ingerichte opleiding van de jeugdige mijnarbeiders in
staat de industrie meer gezonde, meer intelligente en meer parate
arbeidskrachten te verschaffen; de verbeterde werkgesteldheid
en toegespitste ontwikkeling doet hen veiliger werken, daarnaast
zal de versterkte discipline bevorderen dat de veiligheidsmaatregelen beter worden opgevolgd.
De sociale voordeelen zijn niet te onderschatten. De verbeterde
arbeidsprestatie na een kortere leertijd in het ondergrondsch
becmjf zal de loonen sneller doen stijgen. Dit gevolg, naast de
aandacht, welke wordt besteed aan den arbeider als persoon en
de maatregelen welke te zijner beveiliging worden getroffen, zal
medehelpen bij de oplossing van een van de moeilijkste problemen van een goede bedrijfsorganisatie: het bevorderen en
bestendigen van de sfeer van vertrouwen welke tusschen werkgever en werknemer heerscht.

101

TABEL I.
Samenhang tusschen de ongevallenfrequentie en het ziekteverzuim bij 9 5 houwers. (Hoofdstuk III, § 3).
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C , = — 2 9 : 9 5 = —0,31 € , = 3 1 : 9 5 = 0 . 3 3
17.61 . „
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ÌTfil
0}^=95
95
ay = 4,27
αχ = 4,31
Oxffy = 4,31 X 4.27 = 18,40
С, С,

N

(Jx (Ту
W.F. = ±

12.90 + 0.102
= 70,50
18,40

. 0.6745X0.50
0,6745(1—ι2)
= ±
ΪΓ£
= 0.035
9,75
Ν

ay
Eerete regresaielijn : у = г ~~~ X = 0,71 X
σχ

Tweeae regressielijn: χ = г •—- Y = 0,71 Y
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» + Уз +
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TABEL П.
De verdeeling was als volgt:
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Het totaal aantal personen waarop het onderzoek betrekking heeft
bedraagt 9 5 .
De spreiding van het aantal malen, dat ziekte met verzuim vastgesteld
kan worden bedraagt 0 t/m 21 X.
De spreiding der ongevallen met meer dan 1 dag verzuim bedraagt
0 t/m 16 X .
Langs de abscis as zijn de ongevalleneenheden afgezet.
Langs de ordinaat de ziekteneenheden.
Bij het vastleggen van de cijfers in een grafiek blijkt een groep te
ontstaan, die zich naar rechtsboven uitstrekt; om de cijfers, die het
aantal ongevallen aangeven, groepeeren zich dus d e cijfers die het
aantal ziekten aangeven, waaruit men mag concludeeren, dat met het
toenemen van het aantal ongevallen ook het aantal ziekten toeneemt
en andersom.
Aangenomen, dat er tusschen deze twee factoren een functioneel
verband bestaat, is het van belang dit verband in een correlatiecoëfficiënt uit te drukken. Aangezien hier van twee factoren sprake is,
kunnen wij dit lineaire verband door een lijn uitbeelden, regressielijn
genaamd. Deze lijn moet nu zoo loopen, dat de afstand van deze lijn
tot de cijfers in de grafiek, dus de afwijkingen zoo klein mogelijk zijn.
Er zijn echter 2 regressielij nen mogelijk; bij de Iste regressielijn wordt
aangenomen, dat de waarnemingen X volkomen exact zijn en bij de
tweede, dat de waarnemingen Y volkomen exact zijn en fouten resp.
in Y een X schuilen. ( X zijn de waarden der ongevalsgrootheden en Y
die der ziektegrootheden). Hoe loopen nu deze lijnen?
Op de eerste plaats moeten ze loopen door het snijpunt van
2 coördinaten waarvan de eene de gemiddelde is van alle X-waarden
en de tweede d e gemiddelde is van alle Y-waarden. Dit snijpunt is dus
zoowel het gemiddelde der ongevalswaarden als der ziektenwaarden
en dit punt moet zich ook op de regressielijn bevinden. De ligging der
coördinaten wordt vastgesteld volgens de formule:
y.

Xi + X2 + «3 + »4 +

ν
γ

Уі + Уг + Уз + У4 -I
_

=

Xn

Q

y n _ fc
_ 6.

Aangezien een lijn bepaald wordt door 1 punt en de richting, moet
thans nog d e richtings-coëfficiënt van de regressielijn gevonden worden
(regressie-coëfficiënt).

Hiervoor berekenen we eerst de correlatie-coëfficiënt volgens de
formule
Σχ'γ
СіСг
r= N
De correlatie-coëfficiënt blijkt 70,50 te zijn.
Voor het trekken van de Iste regressielijn vinden we de richt
volgens de formule:
X = - ^ - . Y = 0.7l Y.
ax
en voor de 2de regressielijn;
Y = r - ^ - . X = 0.7.1X.
Zou de correlatie volmaakt, dus 100 zijn, dan vielen beide lijnen op
elkaar en maakten een hoek van 45° met de coördinaten; hoe meer ze
hiervan afwijken hoe geringer de correlatie blijkt te zijn.
Onze veronderstelling dat óf de waarden X óf de waarden Y volkomen exact zijn kunnen als uitersten worden opgevat. In werkelijkheid
zijn de afwijkingen ten deele aan fouten in X en aan fouten in Y te
wijten. De bepalende regressielijn die de correlatie uitbeeldt, bevindt
zich dus tusschen den eersten en den tweeden lijn in.
De Waarschijnlijke fout, bepaald door de form. ——¡y κι

=

0,035

blijkt in ons geval zeer klein te zijn, zoodat we gerust van een hooge
correlatie mogen spreken (de correlatie-coëfficiënt moet minstens 4 X
zoo groot zijn als de W.F.).

Correlatieberekening Ongevalsgedisponeerden en Opmerkzaamheidsomvang - Tachystoscoopproef.
Rangorde Ongevallen

Rangorde Opmerkzaamh. omvang

3
3
3
3
3
6
7
8
9.5
9.5
12
12
12
14
15
16
17.5
17.5
19.5
19.5
22
22
22
24
25
26
27
28
29.5
29.5
31
32
33.5
33.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43.5
43.5
45
46
47
48
49.5
49.5
51
52
53.5
53,5
55
56
57
58
59
60
61
62
63.5
63.5
65

17
16
22
41
18
5
24.5

D

ч

12
16
58
38.5
3
52
31
34.5
7
24.5
26
21
9.5
8
15
46
4
32
27
14
35.5
30
13
9.5
23
15
21
21
2
43.5
49
33
47
38,5
33.5
30
34
38.5
43,5
38.5
43.5
51
40
50
57
54
60
61
55
62
59
48
56
64
24.5
63
53

T A B E L III.

(verschil)

D2

14
13
19
38
15
1
17.5
3
2.5
6.5
46
26.5
9
38
16
18.5
10.5
7
6.5
1.5
12.5
14
7
22
21
6
0
14
6
0.5
18
22,5
10.5
18.5
14
15
35
5.5
10
7
6
3.5
10
13.5
11
7.5
3.5
9.5
6
1.5
11
2
3.5
0.5
5
5
2
4
0
12
5
2
39
0.5
12

196
169
361
1444
225
1
306
9

1
1

6
42

2116
702
81
1444
256
342
110
49
42
2

156
196
49
484
441
36

o

196
36
0
324
506
110
342
225
1225
30
100
49
36
12
100
182
121
56
12
90
36
2
121
4
12
0
25
25
4
16
0
144
25
4
1521
0
144
15296

,

6Σ(0')
N(xa—I) ~
6 X 15296
^ ..
^==,
65 (65*-1) - 0 · 6 6 5 8 · r " 0 ·
0,7063(1—0,687'
^-=0.046
W.hr: —
, y ,0 - 1

6 8 7

OMSTELLINGSPROEF. II.

TABEL IV.

Berekening „coëf cient de contigence".
Volgorde Ongevalsgedieponeerden.

1—9
Zeer goed.
0 fouten.

e0)

•w

9

O

10—18

19

27

II

II

II

II

Voldoende.
2 fouten.

I

II

II
I

I

I

II

Onvoldoende.
4 + 5 fouten.

I

I

III

56—64

Totaal

I

I

II

I
III

II

10

V

2

I

—

8

2

I

II

10

22
l2

9

9

10

2

2

l 2 . I2
l2
10 + Ш +π +
10^

l 2 o + 10
l2 . Ρ

10

III

II

11

—

I

9

(-ÏÖ + T + 10^
92
12
I2 JU

I

II

6

(0 + 0 + ^ +

9

9

64

9

]2

8 ^ 10

V

12

0

π+V 0
52

+

Q2

10

'
Ρ

ρ = de som der kolommen ; als volgt berekend :
I
, l , , e hokje in kwadraat 2 d e hokje in kwadraat
enz. t/m het 7 e hokje.)
kolc
1=
,e
(:
totaal l* vert, kolom totaal l " e hor. kolom totaal 2<le hor. kolom
kolom 2 =
idem
(lees overal inplaats van \'l2e vert.—of hor. kolom, 2 e /3 e vert.— of hor. kolor
enz. t/m horizontale kolom 7.

Opmerking: De benaming der hokjes geschiedt van boven naar beneden en vervolgens van links naar rechts.

11

Is
9

+

l2
6
12

0

+

= ^X

1,86 = 0,21

2

+ 10 π + +T

De II in het eerste hokje geeft aan, dat er 2 personen waren, die in de proef 0 fouten
maakten en in de ongevalsrangorde bij de eerste negen waren.
Zoo geeft de II in het laatste hokje aan, dat er bij de onderzochten 2 personen waren,
die in de proef meer dan 9 fouten maakten en in de ongevalsrangorde bij de laatste
8 waren.
Ρ

l

Is
10^ l f

Berekeningswijze :

de berekening geschiedt volgens de formule : С = Ι /

+6

l2

+ 10

II

10"

22

0

10^ π + Ί Γ +

I

II
9

02

<та+іг+

j2

Slecht.
6,7,8,9 fouten.

Tot.

47_5

38—46

I

I

Zwak.
3 fouten.

'

37

02

Goed.
1 fout.

Zeer slecht,
meer dan 9 f.

28

9

+

6

= ^ x 1,60 = 0,18
= ^X

1.86 = 0,21

=^Х

3,51 = 0.35

1

X 1.60 = 0,18

I
= ^X

1,72 = 0.19

= ^X

1.94 = 0,22

Totaal:
1,54
1,54—1.— = 0,54
0,54 : 1,54 = 0,35
К 0,35 = 0,591
Waarschijnlijke fout 0.0575

STELLINGEN.
1. In de psychologie van den voor ongevallen gevoeligen
patiënt zijn dispositieverschijnselen objectief vast te
stellen. Deze dispositieverschijnselen hebben in vele
gevallen betrekking op constitutioneele en psychologische afwijkingen.
2. De „gevoelige periode", waarvan Mon tesser i spreekt
bij de opvoedbaarheid van de psychologische en physiologische eigenschappen van het jonge individu, dient
ruimer te worden gezien en strekt zich uit tot en met
de puberteits- en adolescentieperiode.
3. De zgn. arbeidsonverschilligheid, arbeidsschuwheid,
lust tot saboteeren en drang tot werken zijn psychophysische dispositieverschijnselen.
4. De oefening van de zintuigen en van de spieren is bij
de opleiding van jeugdige mijnarbeiders noodzakelijk.
5. Veilig werken wordt niet zoo zeer geleerd door theoretische instructie, propaganda en waarschuwingssignalen, dan wel door systematische oefening, d.w.z.
zelfwerkzaamheid op veilige wijze. Men dient hiermede voort te gaan tot het veilig werken een gewoonte
is geworden.
6. Het individueel onderwijs, dat als methode bij het
onderwijs in de theorie een groóte verbetering is gebleken, is ook voor het vakonderwijs te verkiezen
boven het klassikale of groeponderwijs.
7. Het psychologisch onderzoek van scholieren, fabrieksarbeiders, universiteitsstudenten, seminaristen of militairen kan meer rationeel en op breedere basis worden
toegepast, wanneer dit gecompleteerd wordt door de
systematische observatie gedurende de opleidingsperiode. Deze observatie is alleen dan doelmatig,
wanneer zij door daartoe geschoolde waarnemers
geschiedt.

8. Onderzoekresultaten dienen, evenals zulks bij medische
rapporten geschiedt, ook door de psychologen geheim
te worden behandeld.
9. Den psycholoog moet ambtsgeheim worden opgelegd,
dat door wettelijke bepalingen wordt geregeld.
10. De opleiding van den psycholoog dient te worden herzien. Een physiologische en biologische propaedeuse,
gelijk aan die van den medicus, dient te worden voorgeschreven.
11. Medisch onderzoek door psychologen is evenmin gewenscht als psychologisch onderzoek door medici.
12. De reëducatie van Duitsche volwassenen, zooals deze
door sommige publicisten wordt voorgestaan, is niet
mogelijk.
13. De preventie in de strafbedreiging gaat teloor, indien
de in uitzicht gestelde maximale sanctie bovenmate
hoog is.

