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Inleiding en verantwoording

De belangstelling die de psychologie heeft getoond voor het fenomeen
der verveling is nooit bijster groot geweest. Wel hebben romanschrijvers,
cineasten en essayisten er relatief veel aandacht aan geschonken. Onder
de laatsten is het o.m. Denis de Rougemont geweest wiens werk schrijver
dezes, als leraar bij het v.h.m.o. al lange tijd in het verschijnsel geïnteresseerd, tot studie en onderzoek heeft gestimuleerd. Diens opvatting
dat de verveling 'een modern gevoel' (96,105)* zou zijn, intrigeerde hem.
Is De Rougemont een cultuurpessimist, waar hij zegt dat de verzuchting:
'Ik weet niet waarvoor ik leef', die men z.i. in onze moderne wereld
steeds meer hoort, de bijna totale afstomping van het besef der persoonlijke roeping verraadt? 'Wij vluchten liever in de verveling', voegt hij
eraan toe, 'dan offers te brengen voor een roeping die zonder precedent
i s . . . als elke roeping'.
Is de verveling werkelijk een verraad aan onze roeping? Men zou vooreerst kunnen opmerken, dat De Rougemont het begrip verveling hier in
zeer brede zin opvat. Al het doen en laten van de moderne mens zou het
gif der verveling in zich dragen, omdat het persoonlijke roepingsbesef,
dat aan onze daden eerst een zin verleent, verloren is gegaan. Het is
duidelijk dat wij de term verveling in het dagelijks gebruik in een beperkter en specifieker betekenis gebruiken. Dat wij De Rougemont niet misverstaan, wijst er echter op dat met dit analoge begrip verschijnselen
worden aangeduid die in wezen overeenkomen en slechts in door de
situatie bepaalde bijkomstigheden of in intensiteit verschillen. Dit
wezenlijke, dit in allerlei situaties gemeenschappelijke in het verschijnsel
willen wij eerst trachten te vatten. Maar het is ons in deze studie toch
vooral te doen om iets anders, en dat maakt ze tot een bijdrage tot de
ontwikkelingspsychologie: het persoonlijke roepingsbesef immers, zo
het ontstaat, verwerft de mens zich, zoals vooral Spranger heeft gesteld,
in de jaren van de puberteit in ruime zin ( m ) . De zin des levens wordt
* Eerste cijfer verwijst naar no. van literatuurlijst, tweede naar pagina; na citaten die op
een even te voren vermelde pagina staan, is soms de verwijzing weggelaten.
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dan voor het eerst een probleem voor veel kinderen. Ch.Bühler meent
dat vanaf het veertiende - vijftiende jaar de vraag naar de zin des levens
door nadenkende jonge mensen wordt gesteld. (17,83). Nu mag men
aannemen, dat leerlingen van middelbare scholen, door Perquin zelfs
als het intellectuele type beschouwd (85), hetgeen in zijn algemeenheid
wat overdreven moet worden genoemd, althans tot die nadenkende jonge
mensen mogen gerekend worden. Dan rijst bij ons de vraag of nadenkende pubers voor wie de zin des levens tot een probleem is geworden,
dan ook met het verschijnsel der verveling voor het eerst in de volle
zin geconfronteerd zullen worden, of de verveling frequenter voorkomt
in de puberteit dan in levensfasen waarin die problematiek is overwonnen
of gesust.
Het eerste deel der vraag lijkt op het eerste gezicht merkwaardig.
Ieder ouder weet immers dat ook jongere kinderen zich vervelen, dat ook
kinderen zelfs van een jaar of vier, soms nog jonger, al komen met de
klacht: 'Mama, ik heb niks te doen'. In deze studie zal echter het probleem aan de orde worden gesteld, of wij hier wel met de verveling in de
eigenlijke, of liever in de volle zin des woords te doen hebben. Is er
m.a.w. in de verveling (en in de gevoelens in het algemeen) van een ontwikkeling sprake, zodat bij toenemende ontwikkeling van een rijkere
structuur van het gevoelen kan worden gesproken? Wij beogen door ons
onderzoek een bijdrage te leveren tot de studie van het gevoelsleven in
de puberteitsjaren. De ingewikkelde structuur van het gevoelen dat wij
verveling noemen, zal ons daartoe in staat stellen na een uitgebreid onderzoek onder middelbare-scholieren, en enige leerlingen van de lagere
school.
Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden, dat wij moeilijk verder
zullen komen, zonder dat eerst onderzocht is, wat wij onder verveling
hebben te verstaan. Daartoe zal de psychologische literatuur over de
verveling worden geraadpleegd en besproken. Het zal dan blijken dat
deze ons in verschillende opzichten onbevredigd laat, ons met name ook
niet laat zien wat onder verveling moet worden verstaan.
Door eigen onderzoek zullen wij derhalve trachten het fenomeen
naderbij te komen. Wie onderzoek doet naar een verschijnsel, moet weten
waarover hij spreekt. Een definitie helpt ons niet veel verder, omdat die
ontleend zou moeten worden aan de literatuur die daarover echter zeer
verschillende opvattingen heeft, zoals zal blijken. Een poging tot een
fenomenologische analyse van de verveling zal daarom ons uitgangspunt
zijn.
Kenmerkend voor de fenomenologie is, dat ze uitgaat van een beschrijving van de onmiddellijke ervaring en dat ze door een analyse van het
ervaringsgegeven tracht te onderzoeken, wat dit fenomeen van gelijkende
fenomenen onderscheidt, om daardoor dat wat juist dit fenomeen zijn
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eigenheid verleent, te (door)schouwen. 'Letterlijk genomen', aldus
Bakker (2,19), 'is de fenomenologie de grondhouding van het zien en
van het luisteren naar wat de fenomenen te kennen geven. Het aanschouwen is een innerlijk geestelijk uitspreken van het fenomeen. Zo is
de fenomenologie een uitspreken van het gegevene, van het onmiddellijk
in de geestelijke aanschouwing gegevene'. Geen wetenschap kan met de
voorwetenschappelijke ervaring volstaan, ook niet al wordt ze nog zo
voorzichtig en nauwkeurig vertolkt. Deze ervaring zal door andere
objectieve gegevens bevestigd dienen te worden. Dan echter dient de
onderzoeker o.i. tot de fenomenologische analyse terug te keren. Zij is
niet slechts uitgangspunt, zoals sommigen schijnen te menen, o.a. De
Groot die in zijn indrukwekkende boek over de methodenleer de
fenomenologische methode alleen ziet als een hulpmethode van de
hypothesevorming (46,50). Van Parreren sluit zich daarbij aan door op
te merken dat de fenomenologische methode een taak heeft in het eerste
stadium van het onderzoek. 1 Naar onze mening is de fenomenologische
methode, zoals opgemerkt, dus niet slechts uitvalsbasis, maar ook
thuisbasis, anders blijft de onderzoeker met zijn onderzoek in de lucht
zweven. Dat is ook ongeveer de opvatting van Luijpen, waar hij zegt:
'De fenomenoloog wantrouwt dus de wetenschappen niet, maar hij is
ervan overtuigd dat elk wetenschappelijk oordeel over de werkelijkheid
uiteindelijk teruggaat op een omgaan met, een integrale ervaring van de
werkelijkheid: zo niet, dan hangt zo'n oordeel in de lucht'. (75,103).
De methode die men bezigt, moet aangepast zijn aan het object.
Juist bij een fenomeen als de verveling, waarbij als bij alle gecompliceerde belevingen waarde-aspecten een belangrijke rol spelen, is het van
belang zich het slot van Strassers betoog te binnen te roepen, waar hij
samenvat : "De fenomenologische wijsgeer zegt, hoe het zoeken van de
mens naar zin, hoe zijn doelstellingen en waardebepalingen volgens hun
wezenlijke aard er uit zullen zien; en hij zegt dit - zij het in zeer algemene
bewoordingen - met betrekking tot alle gebieden van specifiek menselijke activiteit. Zodoende biedt hij de empirische menskundige een leidraad
voor het begrijpen van het menselijke als zodanig' (114,284). De fenomenologische analyse wordt door het onderzoek op een meer specifiek
terrein - hier b.v. de verveling in de puberteit - gesteund, niet in die zin
dat er iets wezenlijks aan wordt toegevoegd, maar wel zo, dat de analyse
in dit onderzoek op beperkt terrein haar bevestiging vindt. Voorzover de
analyse voor dit speciale onderzoek tevens tot de hypothesevorming
bijdraagt - en wij zijn ervan overtuigd dat ze dat kan en moet doen - ,
moet de analyse door het onderzoek geverifieerd worden. Zo menen wij
de opmerking van Kockelmans te moeten begrijpen, waar hij stelt:
'Wat de fenomenologische psychologie nodig heeft, is een controleerbare
opstijging van eenvoudige ervaringen, via experimenteel geverifieerde
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wetenschappelijke fenomenen tot quivere fenomenen' (62.9). Moet de
analyse na het onderzoek op wezenlijke punten worden herzien, dan is
ze niet nauwkerig genoeg geweest, dan heeft ze zich van de realiteit der
dingen verwijderd. Het onderzoek is dus wel degelijk een toetsing van de
analyse, de analyse een wegbereider voor het onderzoek, maar ook een
kader waarbinnen het onderzoek zijn plaats en zin krijgt toegewezen.
Juist daardoor is de fenomenologische analyse meer dan een eerste
stadium van onderzoek.
Wanneer wij boven gesproken hebben van fenomenologische en andere
objectieve methoden, dan is daarin impliciet beweerd, dat de fenomenologie door ons als een objectieve methode wordt beschouwd. Wij bevinden ons hier in het goede gezelschap van I. M. Bochenski, die, in aansluiting bij de denkwijze van Husserl, als tweede grondregel van de
fenomenologische methode formuleert: 'Bij het onderzoek moet het
denken uitsluitend op het voorwerp gericht zijn met volledig uitschakelen van al het subjectieve' (14, 32). Met het 'volledig uitschakelen van al
het subjectieve' kan door de schrijver geen extramundaan standpunt bedoeld zijn. 'Subjectief' is hier gezegd m.b.t. de onderzoeker, wiens persoonlijke inzichten het onderzoek niet mogen beïnvloeden. De term
objectief bezigen wij hier dan ook in de zin van Strasser, waar hij zegt:
'Objectiviteit als menselijke houding is de ... erkenning door de vrije
mens van zijn aangewezen-zijn op en genormeerd-worden door iets, dat
hij niet is'(114,86).
In de fenomenologische methode is de onderzoeker echter geen proefleider die buiten het onderzoek blijft en alleen de opdracht geeft en de
resultaten vaststelt. Hij is als onderzoeker voortdurend in het onderzoek
betrokken. Zijn denken en waarnemen mag dan 'uitsluitend op het voorwerp gericht zijn', het is zijn waarnemen en zijn denken. Juist daarom
stelt Strasser, 'dat het dialectisch beginsel de onmisbare aanvulling biedt
voor het intuïtieve beginsel' (114,236). Wij zullen dan ook in on2e
analyse pogen 'eenzijdige perspectieven en beperkende horizonten
systematisch op te heffen' (114,237); wij zullen dat o.m. doen door een
analyse van de taalgegevens, door te luisteren naar de voorwetenschappelijke ervaring van anderen, door, het fenomeen van verschillende
kanten benaderend, de met gelijkende fenomenen verschillende trekken te
analyseren, waardoor het een tegenover het andere komt staan en daardoor zijn eigenheid bloot geeft.
Bij de studie der psychische fenomenen lopen wij door verdubbeling
der subjectiviteit een nog groter gevaar voor subjectivisme dan bij het
bestuderen van andere fenomenen, b.v. natuurkundige. Niet alleen het
subject, ook het object is van subjectiviteit doortrokken. Alle bestudeerde
verschijnselen maken immers deel uit van mijn ervaring. Ik bestudeer
waarnemen, gevoelen, denken van andere subjecten, maar tegelijk ben ik
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waarnemend, gevoelend en denkend subject. Met deze werkelijkheid
houdt de fenomenologie rekening; daarom is haar stellingname in feite
reëler dan die van onderzoekingsmethoden die deze realiteit schijnen te
negeren 2 ; daarom is de fenomenologische methode een synthese tussen
objectiverende en subjectiverende tendenzen in de psychologie; daarom
zal elk empirisch psychologisch onderzoek zijn zin moeten ontlenen en
bevragen aan de fenomenologie. De fenomenologische analyse is zo uitgangspunt en sluitstuk van het onderzoek.
Wij spreken voortdurend van een fenomenologische analyse. Wat
duiden wij daarmee aan? In ons fenomenologisch onderzoek gaan wij uit
van onze onmiddellijke ervaring die wij in een descriptie trachten te
expliciteren. Wij geven dus geen impressionistische descriptie, maar
trachten door intuïtie te vatten wat het wezenlijke in het fenomeen der
verveling is. Dit voorlopig opvattend als een dominant facet binnen een
rijkere, maar nog globaal oplichtende structuur, trachten wij door analyse die structuur nauwkeuriger te onderzoeken en te bepalen. Door een
dialectiek waarin het essentiële geplaatst wordt tegenover het nietessentiële, leren wij het gecompliceerde verschijnsel helderder zien en
ontdekken wij met name of het dominante facet ook het meest essentiële
is.
Heidegger heeft er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat fenomeen
niet verschijnsel is in de vulgaire zin, zoals men b.v. zou kunnen zeggen,
dat de botanie bepaalde morfologische verschijnselen beschrijft. Wanneer
wij in de fenomenologie uitgaan van de onmiddellijke ervaring, wil dat
niet zeggen, dat het fenomeen is wat zich onmiddellijk toont, maar dat
'was für jedes zugehende Ansprechen und Besprechen je schon als vorhanden zum Grunde liegt' (128,34). 'Was ist es', zo vervolgt Heidegger,
'was in einem ausgezeichnete Sinne 'Phänomen' genannt werden muss ?...
Offenbar solches, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was
gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber
zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist
zeigt, gehört, so zwar dass es seinem Sinn und Grund ausmacht' (128,35).
(De cursiveringen zijn van Heidegger zelf).
Aan de complex gestructureerde beleving der verveling ontrukken wij
op boven aangeduide wijze door onze analyse ook facetten aan de verborgenheid die voor empirisch onderzoek vatbaar zijn. Deze vormen zo als
het ware het model voor het empirisch onderzoek, dat daaraan zijn zin
ontleent. In deze geest verstaan wij Van de Geer, als hij uitdrukkelijk
stelt : 'Experimental research needs a more or less elaborate model from
which hypotheses can be derived which are testable by experiment.
Such a model stands for a part of 'reality'. The first draft of the model
therefore can only be based on an intuitive insight in the nature of this
'reality.' Where phenomenology is a method for making this intuitive
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background more explicit, it follows that the construction of an adequate
model must be facilitated by a preceding phenomenological analysis of the
reality in question; if the model is then made to have a maximum analogy
with the phenomenological findings one is best warranted that the model
really stands for what it is intended to stand for' (40,118). Ook Van de
Geer meent dat de beide methoden elkaar moeten aanvullen ; voorzover
de fenomenologische bevindingen door experimentele of andere empirische methoden kunnen worden geverifieerd, zal dat moeten geschieden; daardoor leveren wij een nieuwe bijdrage aan de dialectische
methode, daardoor ontrukken wij zich niet direct tonende facetten aan de
verborgenheid, daardoor klimmen wij op tot de 'zuivere fenomenen' in
de zin van Kockelmans. In zoverre is de empirische methode dus een
wenselijke verificatiemethode voor het fenomenologisch onderzoek, maar
bovendien moet de empirische methode ons inlichten over een aantal
omstandigheden, waaronder het verschijnsel zich manifesteert.
Wat wij in onze fenomenologische analyse hebben gevonden, zal dus
geconfronteerd moeten worden met de gegevens die de literatuur over
de verveling en de ontwikkelingspsychologische literatuur opleveren
voor ons onderwerp. Vervolgens zal een en ander worden vergeleken met
en getoetst aan gehouden enquêtes - het woord enquête wordt hier en
elders gebezigd in de zin van een korte vragenlijst die schriftelijk is
beantwoord. De eerste enquête werd gehouden in het jaar 1954 in een
zesde klas van een lagere school en in alle klassen van een h.b.s. ; de tweede in het jaar 1964 onder middelbare scholieren van een h.b.s. en een
gymnasium. Daardoor zal het tevens mogelijk zijn na te gaan, of er na
deze tien jaar, waarin zich in zovele opzichten veranderingen hebben
voltrokken, ten aanzien van dit probleem nog nieuwe ontwikkelingen
vallen te bespeuren bij de moderne jongeren.
De enquêtemethode is door psychologen niet onverdeeld gunstig
ontvangen en er zijn ook heel wat bezwaren tegen aan te voeren. Zo
noemt Roels (92) als bezwaren dat de vragenlijst staat tussen vrager en
geënquêteerde, wat de mogelijkheid uitsluit na te gaan of de vragen
begrepen zijn (wat evenzeer geldt voor schriftelijke tests e.d.); verder
dat er goede en slechte waarnemers zijn; dat de proefpersonen de suggestie kunnen ondergaan van bepaalde vragen of van de ondervrager ; dat
beweringen de plaats kunnen innemen van positieve waarnemingen; dat
schroom voor mededeling van intieme harteroerselen zou kunnen beletten het juiste antwoord te geven. Alleen het voorlaatste, door Roels
ook het voornaamste genoemd, lijkt ons een serieus bezwaar, de andere
kunnen worden ondervangen. De vragen waren immers nogal eenvoudig
en de proefleider was voortdurend aanwezig om eventuele moeilijkheden op te lossen. De enquête werd immers rechtstreeks onder de
pubers gehouden, niet door bemiddeling van tussenpersonen als leraren
6

e.d. Ook De Groot meent dat het intersubjectiviteitscriterium zo nodig
in de plaats kan treden van de objectiviteitseis, omdat deze immers voor
een groot deel daarin bestaat, dat van objectiviteit sprake is, als volstrekte intersubjectiviteit bereikt wordt, al kan men veelal met een
redelijke mate van intersubjectieve overeenstemming volstaan(46,237).
Daar wij een betrekkelijk groot aantal proefpersonen hebben ondervraagd, geloven wij aan deze eis te hebben voldaan. Waar geen overeenstemming bestaat, kan bovendien nog aan de invloed van slechte waarnemers worden gedacht; vanzelfsprekend kunnen die ook mede aansprakelijk zijn voor de mate van overeenstemming (die dan op verkeerde
gronden zou zijn ontstaan), maar dat moet uitgesloten worden geacht,
als de uitkomsten stroken met de gegevens van literatuuronderzoek,
fenomenologische analyse en eventueel andere onderzoeksmethoden.
Dat suggestie mogelijk is, vooral in de hier ten dele toegepaste methode
van de 'multiple choice', ontkennen wij wel niet, maar een aanvullend
opstelonderzoek - zie daarover beneden - komt dit bezwaar voor een
groot deel ondervangen. Het voornaamste bezwaar is ongetwijfeld, dat
beweringen voor ervaringen geaccepteerd worden door de onderzoeker
die met deze methode werkt. Controle door het gebruik van andere
methoden is daarom, dunkt ons, noodzakelijk. De enige methode waarbij
dat niet het geval is, schijnt de experimentele methode te zijn. In zijn
strenge, natuurwetenschappelijke vorm heeft deze echter weer het bezwaar, dat daarmede het gevoelsleven niet te onderzoeken valt, althans
niet als men ook het belangrijke inhoudelijke aspect der gevoelens erin
wil betrekken. In een minder klassieke vorm, waarin niet alleen acht
wordt geslagen op operationeel gemaakte gedragingen, maar ook op de
'report' van de ervaringen van de pp. tijdens het experiment; in deze
uitgebreider betekenis dus, komen wij het experiment in verscheidene
Amerikaanse onderzoekingen tegen - zie literatuuroverzicht - en zullen
wij het ook zelf toepassen.
Wat is bij al deze nadelen dan nog het voordeel van de enquêtemethode? zo zal men willen vragen - want van deze methode hebben wij
bij voorkeur gebruik gemaakt. In de eerste plaats is er een praktisch voordeel: grote groepen kunnen snel worden onderzocht, waarbij men een
schat van materiaal kan verzamelen.
Maar bovendien kunnen belevingen slechts onderzocht worden op
grond van wat de belevenden daarover zeggen. Wij zijn het dan ook eens
met Thomae, waar hij beweert: 'Sobald man sich überhaupt entschliesst,
verbale Äusserungen der zu studierende Subjekte als Grundlage für
wissenschaftliche Feststellungen zu verwerten... hat man keinen Anlass,
verbale Äusserungen in Gestalt von Selbstbeobachtungen völlig auszuschliessen' (119, 47). En het zou de ontwikkelingspsychologie weinig
voordeel brengen, wanneer ze alleen op observatie, met alle bezwaren van
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dien, en experiment zou moeten steunen. Van wat de onderzochte voelt,
of als men wil: meent te voelen, is zijn gedragswijze voor een groot deel
afhankelijk. Maar, zo zal men willen opwerpen, het is nog iets anders
zelfobservaties niet volledig uit te sluiten of in zijn onderzoek voornamelijk daarop steunen, zoals in het onze geschiedt. Daarom wensen wij
nadrukkelijk op te merken, dat ons onder de niet-experimentele methoden
de enquêtemethode de meest acceptabele lijkt, omdat kwantitatieve en
zelfs statistische bewerking mogelijk is. Bovendien verwijzen wij nogmaals naar het ook door De Groot aanvaarde intersubjectiviteitscriterium, waarover boven werd gesproken. Wel doet zich bij kwantitatieve bewerking een nieuwe moeilijkheid voor, vooral bij pubers zoals
Roels terecht opmerkt (92,48), namelijk dat het materiaal onvoldoende
homogeen is. Dit bezwaar werd ondervangen door de keuze der proefpersonen, allen middelbare-scholieren, nauwkeurig naar leeftijden, en zo
nodig naar klassen verdeeld. Bovendien hebben wij er door een strakke
categorisering der gegevens voor gezorgd dat het materiaal kwantitatief
verwerkt kon worden. Van statistische methoden hebben wij echter
slechts in bescheiden mate gebruik gemaakt, omdat wij slechts wilden
steunen op zeer duidelijke uitkomsten.
Juist omdat wij oog hebben voor de bezwaren tegen de enquêtemethode, hebben wij gemeend deze te moeten aanvullen door gebruik te
maken van andere methodieken, hetgeen men dus niet moet interpreteren als een beginselloos éclectisme onzerzijds, doch als een poging
door convergentie van methoden de 'realiteit' te benaderen. Leiden verschillende methoden tot gelijke uitkomsten, dan vormen zij een wederzijdse verificatie. Wel krijgt onder de gebruikte methoden, om boven
vermelde redenen, de enquêtemethode het volle gewicht.
Met een zeker recht zou men zich nog de vraag kunnen stellen,
waarom wij gepoogd hebben het fenomeen zo nauwkeurig te beschrijven
en te analyseren, als wij daarna ongeoefende proefpersonen zich lieten
uitspreken over dit verschijnsel. Hoe weet de onderzoeker of de proefpersonen wel het verschijnsel op het oog hebben, dat hem als onderzoeker interesseert? Wij menen dat de verwerking van de gegevens, die niet
louter kwalitatief, maar voor het grootste deel kwantitatief is, deze
moeilijkheid ondervangt, vooral omdat, zoals boven werd opgemerkt,
alleen werd gesteund op duidelijke uitkomsten. Wij kunnen uit het
onderzoek dus opmaken, hoe de proefpersonen in het algemeen de verveling zeggen te beleven. Blijkt deze beleving van velen in de wezenlijke
trekken overeen te stemmen met het onderzoeksmodel dat kon worden
ontleend aan de fenomenologische analyse en met de uitkomsten der
andere onderzoeksmethoden, dan hebben wij ons doel niet gemist.
De enquêtemethode is een directe vraagmethode, althans zoals ze door
ons werd gehanteerd in 1954, zodat dit ook in 1964 weer gewenst was.
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omdat juist in de herhaling van het onderzoek op dezelfde wijze grote
bewijskracht kan schuilen, wanneer de uitkomsten overeenstemmen. Op
grond van het herhaald onderzoek kan de betrouwbaarheid der uitkomsten worden nagegaan. Men moet het desondanks niet helemaal uitsluiten, dat antwoorden door de vragen zijn uitgelokt bij proefpersonen
die uit zichzelf nooit tot een zodanige formulering van hun antwoord
waren gekomen. Dat schaadt de objectiviteit daarvan, zodat wij ook een
zelfobservatiemethode wilden gebruiken, waarbij over het betreffende
onderwerp slechts vrije uitingen zouden voorkomen, waarbij wij dan het
bezwaar moesten accepteren, dat hierbij wellicht geen antwoorden omtrent de door ons bedoelde belevingen werden gegeven, ook wanneer die
belevingen bij de betreffende proefpersonen toch wel aanwezig waren.
Het overkomt immers iedereen wel, maar zeker kinderen, dat hij achteraf
moet constateren op een wellicht belangrijk aspect van een zaak niet te
zijn ingegaan. De ervaring met middelbare-scholieren die opstellen
maken, al is hun geleerd dat eerst het onderwerp moet worden overdacht
en daarna schematisch weergegeven om er ten slotte een definitieve
vorm aan te geven, als het onderwerp voldoende is bekeken, is echter
dat zij dat voor een zeer groot deel desondanks niet doen om verschillende redenen, waarvan er een is, dat zij het te veel moeite vinden. Zo moet
men verwachten, dat pubers, als zij worden vrijgelaten in de uitwerking
van een onderwerp, het vaak onvoldoende zullen overdenken.
Naast boven beschreven methoden hebben wij toch enige aandacht
besteed aan de opstelmethode. Roels (92, 46) acht opstellen minder
spontaan dan brieven en dagboeken. Wij zijn het daarover wel met hem
eens, maar willen toch opmerken, dat ze heel wat spontaner zijn dan de
ontlokte antwoorden op enquêtes, ten minste als de opgave een 'vrij
opstel' is. Dan worden alleen tijd en plaats door de proefleider (leraar)
vastgelegd. Toch zijn ook opstellen over opgegeven onderwerpen heel
wat spontaner dan antwoorden op vragenlijsten, omdat de titel, vooral
als hij goed wordt gekozen, de schrijver veel ruimte laat, hetgeen blijkt
uit de vaak sterk verschillende produkten der proefpersonen (leerlingen).
Roth (95, 193) die het schoolopstel als diagnostisch middel aanbeveelt,
zegt ervan: 'Ieder opstel is een uitdrukking van de persoonlijkheid van
de schrijver. Inzoverre het doorleefd inzicht, persoonlijke bekentenissen
en vrije expressie verraadt, is het bepaald ook een uitdrukking van het
wezen der persoonlijkheid'.
Wil men het opstel nu als onderzoeksmethode hanteren, dan zal men
erop bedacht dienen te zijn, dat men geen'persoonlijke bekentenissen en
vrije expressie' moet verwachten, wanneer het de schrijver duidelijk is
waar het de onderzoeker om te doen is. Bij een goed onderzoek moet dus
het doel van het onderzoek gecamoufleerd worden. Nog beter is het,
wanneer de schrijver de opdrachtgever niet als onderzoeker of diens
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handlanger kent. Voor deze camouflage is een speciale opzet nodig, zoals
in de paragraaf over dit onderzoek zal worden besproken.
Niet als diagnostisch middel, maar als onderzoeksmethode met een
wetenschappelijk doel wordt deze methode ook door Thomae in zekere
zin gewaardeerd, hij meent nl. 'dass sie meist besser als mündlich
gestellte Fragen eine Gelegenheid zur wirklichen Äusserung der eigenen
Meinung geben' (119,61). Fr. Mönks die in zijn Bonnse dissertatie het
toekomstperspectief van bijna 1500 pubers tussen 14 en 21 jaar met
behulp van de opstelmethode onderzocht, is van mening dat deze
methode ook los van de vragenlijstmethode gebruikt kan worden. In zijn
uitvoerige, lezenswaardige methodologische inleiding verantwoordt hij,
gebruik makend van een uitgebreide literatuur op dit terrein, het gebruik
van genoemde methode, waarbij hij ten slotte tot de conclusie komt:
'Insgesamt lässt sich sagen, dass trotz vielen Schwächen und vor allem
methodisch unsauberer Auswertungsverfahren, die Niederschriftenmethode sich dennoch als ein brauchbares und wahrscheinlich unentbehrliches Instrument erweist' (82,63). Hij toont zich echter geen voorstander van de globaal-intuitieve interpretatie, maar past een uitgebreide
categoriale inhoudsanalyse toe, waarvan de gegevens kwantitatief verwerkt worden en zo tot vergelijkbare wetenschappelijke gegevens worden.
In ons opstelonderzoek brengen wij eveneens een categoriale indeling
tot stand, na een inhoudsanalyse ter bepaling van wat voor ons onderwerp van belang is - zie aldaar; de hierdoor gevonden gegevens kunnen
met het ênquete-onderzoek worden vergeleken en moeten in de eerste
plaats gezien worden als controle op dit onderzoek. Maar daarop vormen
zij ook een aanvulling, omdat er hier niet van wordt uitgegaan, zoals in
het enquête-onderzoek - de vragen zouden dat kunnen suggereren - , dat
pubers zich onder bepaalde omstandigheden vervelen, doch de proefpersonen ongevraagd van verveling melding maken, wanneer die omstandigheden, of althans enige der belangrijkste, in de titel van het opstel
worden genoemd.
Ten slotte hebben wij de experimentele methode toegepast. Wij laten
dit experiment vergezeld gaan van observatie (door de proefleider) en
directe retrospectie, door de Amerikanen 'report' genoemd, omdat wij
tevoren konden weten dat het experiment op zichzelf niets zou kunnen
opleveren, tenzij wellicht een gedragswijze die op verveling, maar even
goed op slaap zou kunnen duiden (rekken en geeuwen). Volgens een
aantal psychologen is de experimentele methode de enige werkelijk
objectieve methode. Dat geldt volgens ons zeker voor de bescheiden
vraagstelling van de meeste experimenten, waarbij een zeer beperkt
resultaat wordt bereikt. Maar de weetgierigheid van veel psychologen
gaat verder; zij willen het hoofd niet in de schoot leggen, wanneer zij
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stoten op objecten die experimenteel niet onderzocht kunnen worden;
zij willen weten wat zich in het gevoelsleven van de proefpersoon afspeelt. Ook zij zijn van hun kant bescheiden, zij weten dat onderzoeksmethoden waarmee men verschijnselen kan benaderen die men langs
experimentele weg niet kan onderzoeken, niet dezelfde mate van objectiviteit kunnen bereiken als experimenten. Zij doen echter ook van hun
kant wat in hun vermogen ligt. Door convergentie van verschillende
onderzoeksmethoden trachten zij tot objectiever resultaten te komen.
Schrijver staat met deze methodische opvatting niet alleen. Thomae
merkt t.a.v. de methoden der ontwikkelingspsychologie op : 'Wie in den
übrigen Arbeitsbereichen der Psychologie ist auch hier die Fortschritt
der Erkenntnis an eine Synthese der verschiedenartigsten Methoden
gebunden' (119,46). Ook Van Parreren merkt aan het eind van het
bovengenoemde hoofdstuk op: 'Juist in de mogelijkheid voortdurend
de resultaten van meer objectieve methoden (experimentele registratie,
gebruik van observatie-kategorieën, vragenlijsten met keuzevragen,
statistische bewerking) te confronteren met die van meer subjectieve
methoden (fenomenologische analyse, introspectie, gedragsobservatie)
bezit de psychologie een methodisch beginsel, dat een vooruitgang - hoe
langzaam misschien ook - waarborgt' (66,5 3). De Groot staat, hoewel hij
een convergentie van methoden bij de interpretatie van gegevens niet
afwijst (46, }37), in het algemeen weinig positief tegenover dissertaties,
zoals deze, waarbij het onderwerp van alle kanten bekeken wordt. Hij
acht dit een eis die 'in het algemeen te hoog ligt' (46,350). Wanneer wij
van convergentie van methoden spreken, verhelen wij ons niet, dat de
enquêtemethode wel een veel bredere straal in de bundel vormt, evenmin
dat de andere stralen meer aan de periferie daarvan dan in de kern invallen, zodat het ontstane beeld hier en daar verstrooiingseffecten vertoont. Wij spreken dan van aanvullingen op de enquêtemethode, men kan
echter ook uitsluitend oog hebben voor de met deze methode overeenkomstige uitkomsten van de andere empirische methoden, waarbij deze
methoden dan de rol van controlefactor wordt toebedeeld; wij hebben
daar vrede mee, omdat de herhaalde enquêtemethode het corpus van ons
onderzoek uitmaakt en op zichzelf tot door de herhaling geverifieerde
resultaten voert.
Moet uit het feit dat wij ook de experimentele methode toepasten nu
worden geconcludeerd, dat wij de verveling voor het experiment toegankelijk achten? Laten wij eerst onze positie tot de experimentele
methode bepalen en dan beginnen met te zeggen, dat wij de afwijzende
houding van verscheidene psychologen en heel wat pedagogen niet delen.
Kennelijk in aansluiting bij Langeveld (67,13) en de daar weinig gelukkig
geciteerde tekst van Stern zegt Perquin: 'In feite is experimenteren een
hypothese toetsen. Zonder de betekenis van het experiment te willen
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onderschatten, moeten wij toch vaststellen, dat wij hiermede op een
ernstige leemte in het proefonderzoek stuiten. Het is namelijk altijd
gesloten, d.w.z. het mist die openheid, die al hetgeen mogelijk is, kan
laten verschijnen' (85,13). Wij achten het juist een voordeel van het
experiment, dat het, in tegenstelling tot alle andere methoden, ten minste
iets 'kan laten verschijnen' dat wetenschappelijk houvast biedt. De andere
methoden moeten maar afwachten wat verschijnt (observatie en alle op
introspectie berustende gegevens die niet met een bepaalde opzet ontlokt worden) of geven geen voldoende waarborg dat het verschijnende
houvast biedt (enquêtemethode, indien niet door herhaling bevestigd).
Langeveld gaat o.i. te ver, als hij t.a.p. over de enquêtemethode opmerkt:
'in feite mag de enquête-methode niet meer dan een hulp-techniek zijn
van direkte, systematische observatie en experiment. Zonder observatie
is de enquête op niets gegrond'. Wij hopen door deze studie te hebben
aangetoond dat die fundering kan worden gevonden in literatuurstudie
en fenomenologische analyse. Door herhaling van de enquête na tien
jaar hebben wij bovendien onze gegevens dermate kunnen verifiëren, dat
wij voornamelijk op deze methode menen te mogen steunen en in tegenspraak met Langeveld, juist op het terrein van het gevoelsleven, observatie en experiment tot hulptechnieken van deze methode hebben kunnen
maken.
Aangezien wij echter, zoals reeds opgemerkt, verscheidene bezwaren
tegen de enquêtemethode delen, hebben wij gepoogd onze gegevens ook
langs andere weg dan door herhaling van onderzoek te toetsen. De
opstelmethode levert uitkomsten die niet op suggestie van een vragenlijst
kunnen berusten. Daarom zijn de daaruit gewonnen gegevens van belang.
Maar ook deze licht ons langs de weg van de introspectie in over belevingen en gedragingen. Wij hebben er behoefte aan na te gaan of de bij de
verveling behorende gedragingen en belevingen ook ontstaan, als ze door
de 'kunstmatige' opzet van het experiment worden uitgelokt. Dit experiment levert dit nieuwe op, dat wij met actueel waarneembare gegevens
worden geconfronteerd, terwijl enquête- en opstelmethode op door retrospectie uit de herinnering gewonnen gegevens moeten steunen. Zoals
reeds opgemerkt gebruiken wij de term experiment hier in de uitgebreide
zin van experiment, gecombineerd met 'report' ( = onmiddellijk bij het
experiment aansluitende retrospectie) 3 ; wij hebben daar bovendien de
observatie aan toegevoegd en menen door combinatie van deze drie
methoden goede resultaten te hebben verkregen ter verificatie van onze
enquêtegegevens. Op zichzelf levert het experiment voor de studie van
het gevoelsleven weinig op, althans wanneer men uitsluitend acht slaat
op de operationeel gemaakte gedragingen. In hun onmiddellijke samenhang met de gelijktijdige observatie en de direct op het experiment
volgende uitlatingen van de pp's ('report') kunnen deze gedragingen
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geïnterpreteerd worden. Zo menen wij, althans in principe, een goed
voorbeeld te hebben gegeven van wat convergentie van methoden kan
betekenen.
Daar de langs andere, 'meer objectieve' weg verkregen resultaten
overeenstemmen met die van de enquêtemethode, blijkt naar onze
mening, dat door een goed opgezette enquêtering, die bovendien na een
bepaalde tijd, liefst na enige jaren, onder een andere, maar gelijkende
groep wordt herhaald, en een kritische verwerking van het materiaal wel
degelijk empirische gegevens zijn te verzamelen.
Het zou mogelijk zijn geweest over de verveling een aantal objectieve
gegevens te verzamelen, wanneer wij de proefpersonen tijdens het experiment - na een oefenperiode ter gewenning aan de apparatuur - hadden verbonden met een aantal meters, b.v. voor het meten van hart- en
polsslag. Wij hebben dit nagelaten, omdat dit samenwerking met een
medicus vereist zou hebben, een in Nederland nog ongebruikelijke
procedure, maar ook omdat juist vooral het inhoudelijke aspect van de
beleving ons interesseerde, hetgeen niet van meters valt af te lezen. In de
literatuurstudie is wel enige aandacht aan deze methode besteed.
Wij menen in het bovenstaande een voldoende verantwoording te
hebben gegeven van de door ons gebruikte methoden en ook te hebben
aangetoond hoe elke straal van de convergentiebundel zijn eigen bijdrage
tot het onderzoek levert. Over de betekenis van de literatuurstudie is hier
echter nog niet gesproken. Wij zullen in het volgende hoofdstuk gaan
zien, dat de betekenis daarvan vooral moet worden gezocht in de verkenning van het terrein. Maar ook de verwachting dat juist de puberteit
een vruchtbare periode is voor de studie van de verveling is daaruit te
putten. Bovendien heeft de literatuurstudie de weg gewezen tot het gebruik van verschillende van onze methoden, nl. enquêtemethode en
experiment. Het idee om juist uit herhaling der enquête waardevolle
aanknopingspunten te vinden en van de toepassing van de opstelmethode
tot het onderzoek van de verveling troffen wij bij anderen niet aan. De
psycho-analytische methode, waarvan in de literatuurstudie uitvoerig
verslag wordt gegeven, hebben wij als niet geschoold in deze richting
uiteraard niet kunnen gebruiken. Over de waarde van de gegevens door
die methode gewonnen moeten wij ons oordeel dus met een zeker voorbehoud geven. Alleen wanneer naar ons gevoel de gegevens beslist onjuist geïnterpreteerd worden, zullen wij daartegen protest moeten aantekenen.
Zo zijn wij, aan het eind van deze verantwoording gekomen, vooreerst
geïnteresseerd in wat de literatuurgegevens ons leren. Deze zullen nu in
het eerste hoofdstuk worden besproken.
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HOOFDSTUK I

Gegevens uit de literatuur over de verveling

Vooraf willen wij de opmerking maken, dat wij ons beperken tot de
psychologische literatuur over dit onderwerp. Hoewel wij het als gewezen leraar in de Nederlandse taal en letterkunde geheel met Buytendijk
eens zijn, als hij beweert: 'elk psycholoog kan door de grote romans zijn
inzicht verhelderen' (21,29), zodat wij romans over verveelden niet ongelezen lieten, menen wij ons hier te moeten beperken tot gegevens die
langs de weg van empirisch-psychologische onderzoekingen zijn verkregen. Voor letterkundige oeuvres over verveling verwijzen wij naar de
hieronder te bespreken werken van Tardieu, Revers en Luijpen. De
eerste schrijft een apart hoofdstuk over 'de verveling in de literatuur', de
tweede behandelt in een afzonderlijke historische beschouwing de verveling 'im abendländischen Schrifttum', de laatste heeft een bespreking
gewijd aan de verveling bij Pascal en gerefereerd aan werken over Stendhal, De Musset en Baudelaire. Ook wat existentiefilosofen over dit onderwerp hebben geschreven, laten wij onbesproken, al wordt aan Kierkegaard enige en aan Sartre meer aandacht besteed in onze fenomenologische analyse.
Nu wij zo ons onderwerp beperkt hebben tot het terrein van de empirische psychologie, is de vraag gewettigd of een monografie als die van
Tardieu eigenlijk wel in ons overzicht thuis hoort. Ook Luijpen weet
daar blijkbaar niet goed raad mee, want hij behandelt niet alleen zijn
methode, maar later ook samen met die van Pascal en bovengenoemde
auteurs zijn opvatting van het begrip verveling in een apart hoofdstuk.
Luijpen zegt namelijk terecht, zoals wij zullen zien, dat Tardieu van een
aprioristisch standpunt uitgaat. Hij meent dat dit ook niet als hypothese
aanvaard kan worden, omdat Tardieu 'volkomen zwijgt over die gevallen
welke (zijn) hypothese schijnen tegen te spreken' (74,16). Wij zullen aantonen dat deze bewering van Luijpen voldoende grond mist. Door een
nauwkeurige beschrijving van de Ontelbare vormen van verveling', althans van de belangrijkste tracht Tardieu zijn uitgangspunt te rechtvaardigen. Door deze uitvoerige beschrijving herinnert Tardieu ons
voortdurend aan het werk van latere fenomenologen. Het verwijt van een
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te sterk subjectivisme, dat ten aanzien van verscheidene hunner kan worden ingebracht, zou men ook tegen Tardieu kunnen richten; maar hij
heeft het excuus dat zijn eerste editie van het jaar 1903 is. Op grond van
bovenstaande overwegingen rekenen wij zijn boek tot ons terrein.
In onze inleiding maakten wij de opmerking, dat de verveling geen
troetelkind van de psychologie is. Monografieën over dit onderwerp die
het gehele terrein bestrijken, zijn er maar weinig, niet meer dan de hieronder te bespreken werken van Tardieu, Revers en Luijpen. Wel worden
in een groter aantal studies, uitsluitend als artikelen verschenen, bepaalde
facetten van het verschijnsel belicht, of wordt het fenomeen vanuit een
bepaalde gezichtshoek bekeken, waarna het van daaruit waar te nemen
aspect gegeneraliseerd wordt.
Op deze verschillende wijzen van benadering berust de indeling van
dit hoofdstuk.
I. M O N O G R A F I E Ë N OVER D E P S Y C H O L O G I E
DER V E R V E L I N G

In de eerste plaats komt voor een bespreking in aanmerking het werk van
E. Tardieu, waarvan de eerste uitgave, zoals vermeld, al in 1903 is verschenen, maar waarvan wij de tweede editie hebben gebruikt (117). In zijn
voorwoord stelt Tardieu zijn uitgangspunt voorop, zijn 'philosophie',
zoals hij het zelf noemt, nl. 'dat het leven noch een grond noch een doel
heeft en dat het tevergeefs een toestand van evenwicht en geluk nastreeft'
en vervolgens 'dat elk groeiend vergankelijk organisme zich vermoeit,
zich uitput en bijgevolg voortdurend lijdt'. 4 Men kan het een pessimistische levensopvatting noemen; de ondertoon die uit het gehele werk
spreekt, is de melancholie van het 'fin-de-siècle'.
Op grond van dit uitganspunt definieert Tardieu de verveling als
volgt: 'De verveling is een lijden dat alle stadia doorloopt tussen een
onbewust gevoel van onbehagen en een beredeneerde wanhoop; geconditioneerd door de meest verschillende oorzaken, heeft zij als diepste
grond een aanzienlijke vertraging van ons vitale bewegingsritme' (117,3).
De imaginatie versterkt haar volgens hem, en ze zou zich uitdrukken in
psychische toestanden als walging, ontmoediging, onmacht, slecht humeur. Hier worden een aantal fenomenale kenmerken genoemd, die
zoals zal blijken aan de verveling inherent of verwant zijn.
Dan wijdt de auteur een uitvoerige beschouwing aan de oorzaken der
verveling, zoals uitputting, gebrekkige aanleg, eentonigheid, verzadiging
en 'het pessimistische credo' : 'Ie sentiment du néant de la vie' (117,137).
Verveling is, beweert hij, een lijden, dat onderscheiden moet worden
van de melancholie en de droefheid. Ze is schreeuwender dan de eerstgenoemde en objectloos in tegenstelling tot de laatste. Merkwaardig
H

is zijn opmerking, die overigens als een uitvloeisel van zijn definitie kan
worden beschouwd, dat de verveling 'dikwijls onbewust' is, zodat 'men
zich verveelt zonder het te weten' (117,165). Als heel het leven een ver
veling is, moet hij het wel zo zien.
Wanneer Таг dieu de verveling in de verschillende levenstijdperken be
handelt, maakt hij een zeer fundamentele opmerking, handelend over de
zuigeling. Het kind wil meer dan voeding, het wil koestering. Deze
opmerking is niet fundamenteel, omdat de psychoanalytische auteurs in
deze fase en in deze onbevredigde behoefte de oorzaak der verveling
zoeken, maar omdat Tardieu, hier de grond zoekend van de ontwikkeling
der verveling, blijk geeft te menen dat de verveelde een onvervulde is.
Ongetwijfeld heeft hij hier een wezenstrek van de verveling aangewezen.
Voor ons is ook interessant, wat hij over de puber zegt. Deze wil alles
of niets, daarom heeft de verveling voor hem frequent de vorm van
ontmoediging. De volwassen geworden mens weet dat hij in zijn jeugd te
veel heeft verlangd, niets in het leven ontgaat aan zijn analyserende blik
en dat brengt hem tot ontgoocheling en wanhoop. De grijsaard weet zich
op zijn best op te werken tot een gelaten aanvaarden van de dood.
Al deze houdingen rekent Tardieu tot de 'ennui'.
Bij verschillende soorten mensen neemt de verveling een andere vorm
aan. De vrouw komt er bij hem niet goed af, hij beweert: 'Haar verveling
is het gevolg van haar geestelijke armoede' (117,217). Vergeten wij niet
dat het leven van heel wat dames uit de gegoede kringen waartoe Tardieu
ongetwijfeld heeft behoord, vaak vervuld was van niets-doen en dus wel
tot verveling aanleiding moest geven.
Volgens schrijver is de verveling niet slechts een feit, maar ze heeft
ook een functie, of liever verscheidene functies : ze zet aan tot werk en
ambities, ze verschaft ons een kijk op het leven, ze geeft ons een houding,
waardoor wij uit de hoogte op het leven en de wereld, die ons niet meer
interesseert kunnen neerzien, en evenals de slaap hoopt ze onze energie op
en is als zodanig het equivalent van de rust. Wij menen dat hieronder
gedachten schuilgaan die waardevol zijn; aan het slot van onze studie
zullen wij daarop terugkomen.
Hiermee zijn wel de voornaamste opvattingen van Tardieu weergege
ven. Op een punt moeten wij echter nog terugkomen. Wij hebben boven
beweerd dat Luijpen ten onrechte Tardieu het verwijt heeft gemaakt
geen gevallen te noemen die met zijn 'hypothese' - de term is van
Luijpen - in strijd zijn. 'Want in het mensenleven zijn evenwicht en geluk
minstens als incidentele feiten aan te wijzen' (74,16). Tardieu echter
noemt in zijn hoofdstuk over remedies tegen de verveling uitdrukkelijk
als zodanig het geluk. Maar wie is gelukkig? Hij die de (levens)kunst
bezit het leven te aanvaarden, te gehoorzamen en werk en plicht te wijden
aan een ideaal. Doch wie doet dat in deze tijd nog? De Rougemont zou
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zeggen: ons roepingsbesef is verloren gegaan. Daarom zal de verveling
volgens Tardieu terrein winnen 'en zich stellen tegenover de eindtriomf
van het goede' (117,283). Voor De Rougemont is de verveling een der
'ziekten' van onze tijd, waarin de duivel zou zijn.
Wat wij bij Tardieu aantreffen, zijn een aantal waardevolle gedachten
en wenken. Omdat hij in de bespiegeling blijft steken, kan zijn werk niet
bevredigen. Het is bovendien overgoten van het pessimisme van
omstreeks de eeuwwende en dus voor een wetenschappelijk werk te
subjectief gekleurd.
De eerste die kritiek uitoefende op het werk van Tardieu was H. Le
Savoureux {10), die terecht opmerkt dat Tardieu het woord nog neemt in
de zeventiende-eeuwse betekenis van 'psychisch lijden', ongeveer in de
zin van het woord 'chagrin'. Als men thans van verveling spreekt,
'verstaat men eronder hetzij een last, een lichte onlust, hetzij een gevoel
van gebrek aan interesse voor de dingen, zoals men die ervaart, bijvoorbeeld wanneer men niets doet' (101,131). Evenals verdriet en vreugde is
het een gevoel met een onbetwistbare oorspronkelijkheid. Als kenmerken
noemt hij dan: afwezigheid van interesse, eentonigheid van indrukken, de
indruk van onbeweeglijkheid, het bewustzijn van een tekort, een innerlijke leegte, 'de enige affectieve manifestatie die het gevolg is van deze
toestand van onverschilligheid' (101,132), het onaangename van dit
gevoel van leegte, waardoor het meer is dan alleen onverschilligheid, een
vertraging in het verloop van de psychische tijd en de 'onbetwistbare'
uniformiteit van de verveling. Dit laatste geldt dan voor de normale
verveling, want er is ook een ziekelijke verveling. 'Deze twee toestanden
verschillen totaal in hun wijze van ontstaan' (101,134). Hij moet dat nu
aantonen door de oorzaak der verveling op te sporen. Daarbij distancieert
hij zich van opvattingen als van Tardieu, Binet e.a. als zou de verveling
uitputting of lichamelijke (of geestelijke) vermoeidheid tot oorzaak
hebben. Evenmin is de normale verveling een temperamentskwestie.
'De gezonde mens die niet voldoende over geheel zijn disponibele energie
beschikt, verveelt zich' (101,144). De oorsprong kan intellectief zijn, b.v.
als men van lectuur is beroofd, affectief, als men zich niet kan wijden aan
iets, musculair, b.v. bij een oorlogsgewonde - het artikel is van 1914I en fysiologisch. Om dit laatste geval zijn wij op deze gedachten van
schrijver wat uitvoeriger ingegaan; hij zegt daarover namelijk dat dit de
verveling is 'die zich voordoet in de puberteit, als zich nieuwe geschiktheden ontwikkelen' (101,145). Maar deze pubers kennen de oorsprong
van hun verveling niet. Als die later wel bekend is, blijft de overtuiging
dat het onmogelijk is zijn verlangens actueel te bevredigen. Deze neigingen zijn geïmmobiliseerd, maar hoewel latent, doen zij hun werking
voortdurend gevoelen. Welke die neigingen of strevingen zijn, zoals
Luijpen het woord 'tendances' vertaalt zonder uitdrukkelijk te doen uit17

komen, hoezeer zijn interpretatie op die van Le Savoureux steunt, deelt
de auteur ons niet mee, zodat wij niet weten of zijn verklaring in Freudiaanse richting gaat; daar het aangekondigde artikel over de ziekelijke
verveling nooit is verschenen, krijgen wij op deze vraag geen antwoord.
Wel zegt hij, dat die neigingen in de verveling niet plotseling, maar
geleidelijk worden geremd. De streving wordt gewoonlijk gedefinieerd,
zegt Le Savoureux als 'een beweging in de fase van haar ontstaan'
(101,147). Deze passages moet Luijpen voor ogen hebben gehad, toen
hij schreef: 'De verveling in de phase van haar ontstaan wordt ervaren
niet als een schok of stoot, maar als een langzaam zwellend gevoel van
onbehagen en verlamming'. Hoe Luijpen aan de term verlamming
komt, is ons nu wel duidelijk, al moeten wij bekennen hem niet te begrijpen, wanneer hij beweert: 'Aan het subjectieve karakter van de
verveling wordt zeker recht gedaan, als wij de term 'verlamming'
gebruiken' (74,168).
Volgens Le Savoureux moet men zich in verveling de energie voorstellen als 'in de statische toestand', zodat ze moet worden beschouwd als
een 'suspensie van strevingen', die op hun beurt 'bewegingen in potentie'
(101,147) zijn. Zó modern is Linschoten dus ook niet, als hij de emotie
ziet als gedragssuspensie (70,297). Door het gevoel van leegte zou de
verveling 'een verborgen behoefte' vertolken, 'waarvan zij het unieke
teken is' (101,147). Luijpen spreekt in deze zin, waar hij zegt: 'De verveling ... is een teken van het onbevredigd-blijven van bepaalde bewegingen in het strevingsleven', daaraan toevoegend dat 'strevingen
wijzen op behoeften' (74,170).
Bij het betrekkelijk korte artikel van Le Savoureux, waarop wij verder
nog terugkomen, zijn wij vrij lang blijven stilstaan, omdat er een aantal
fundamentele punten in naar voren komen, en bovendien omdat het voor
het verstaan van Luijpen van wezenlijke betekenis blijkt te zijn. Het
artikel bevredigt ons om verscheidene redenen maar matig. In de eerste
plaats geeft Le Savoureux nergens aan, waar hij zijn vaak nogal apodictische beweringen vandaan haalt, en vervolgens vinden wij de oplossing
van schrijver wel wat simplistisch. Samengevat komt die hier op neer:
wie zich verveelt, heeft niet zijn hele energie beschikbaar, deze blijft in
een statische toestand; dat duidt op een suspensie van strevingen, zodat
de verveling teken wordt van een verborgen behoefte. Op de vraag
waarom men zich verveelt wordt men verwezen naar een verborgen
behoefte. Waarom die verborgen blijft en van welke aard die is, vertelt
Le Savoureux ons niet. Op deze vragen zullen psycho-analytische auteurs
wel een antwoord geven, zoals wij nog zullen zien. Wij bespreken nu
eerst het werkje van Revers dat in 1949 is verschenen (90) ; daarna blijven
wij stilstaan bij zijn artikel van 1956 (91).
Na een uitvoerige historische uiteenzetting gaat hij in zijn boekje over
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tot wat hij de 'psychologische wezensbepaling van de verveling' noemt.
Hij stelt zich daarbij twee vragen: i. Wat is de 'biosferische' basis van het
beleven der verveling? z. In welke belevingsmodi is de beleving van de
verveling uitgesloten, welke belevingswijzen staan er antithetisch tegenover? Uitgaande van een analyse van het spel van het jonge kind ontdekt
hij als antwoord op de eerste vraag, dat de verveling ontstaat als een te
grote driftspanning niet afvloeit, maar blijft bestaan terwijl de houding
van rust ('Teilnahmslosigkeit') er is. Hier ontmoeten wij dus weer de
'suspension des tendances' van Le Savoureux. Hoe langer de spanning
blijft bestaan, des te langer valt het kind de tijd. 'Hier handelt es sich um
Langeweile' (90,59). Wij hebben het Duits letterlijk geciteerd om te doen
opmerken, dat hier het gevaar van een semantische interpretatie om de
hoek loert. Aan deze neiging om van de woorden in plaats van de zaken uit
te gaan, ontkomt schrijver dan ook niet waar hij zegt: 'Das Tier kann
veilleicht Langeweile haben, nicht aber an Langeweile leiden' (90,43).
O p de tweede vraag antwoordt schrijver, dat waar 'Teilnahmslosigkeit' eigenlijk staat tegenover interesse, verveling niet als tegenovergestelde van de interesse moet worden begrepen, al sluit interesse verveling uit. Antithetisch tegenover de verveling staat de 'Musse', 'waarin
ik mij aan mijn voorstellingen heb overgegeven', terwijl ik in de verveling 'onverschillig sta tegenover mijn voorstellingen en mij er daarom
niet aan kan overgeven' (90,5 3). De verveling is dan ook te definiëren
'als produkt van een actietendens of streving die nutteloos is en op niets
uitloopt, omdat zij haar 'Merkding' mist'. En hoe wordt de verveling
beleefd? 'Verveling is de beleving van een doelloze streving' (90,44).
De verveling is een 'Langeweile', het tijdsbeleven in de verveling is
typerend. Wie zich verveelt staat 'onverschillig tegenover de wereld
waarin alles hetzelfde is, waarin steeds alles 'bij het oude' blijft' (90,57).
Intussen is er de behoefte aan het nieuwe; wie zich verveelt, is gericht
op de toekomst. 'Juist dit 'gespannen zijn' op het toekomstige verbindt
zich in de verveling met het bewustzijn hoe hopeloos de situatie is, daar
zich toch niet 'nieuws' zal voordoen' (90,57). 'Het is een hopeloze
onverschilligheid, die het 'doelloze streven' tot een verveling maakt.
Terwijl de tijd voorbijgaat, is het 'alsof' de tijd stilstond' (90,5 7), immers
er doet zich niets nieuws voor.
Was de grens van de psychologie in bovenstaande beschouwingen al
overschreden, dat is nog duidelijker in het slothoofdstuk, waarin schrijver beweert, dat de 'Langeweile' wortelt in de 'Gottlosigkeit'. Dat wordt
voelbaar in een toestand waarin 'de mens zich voortdurend verveelt'. Wij
zijn hier aangeland bij de 'ennui métaphysique' van Tardieu, of de verveling waarover ook Kierkegaard en De Rougemont spreken.
Alvorens kritische opmerkingen te maken aan het adres van Revers, is
het goed eerst stil te staan bij het artikel dat hij in 1956 gepubliceerd
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heeft (91). Daarin verwijst hij voor de psychologische aspecten naar het
boekje, waarvan wij de inhoud in het kort hebben weergegeven. Uitgaande
van het begrip 'Langeweile' wijdt hij in dit artikel een antropologische
beschouwing aan de verveling die in een aantal punten met onze inzichten overeenkomt, en waarvoor wij verwijzen naar ons slothoofdstuk.
Om zich te kunnen vervelen, stelt hij daar, moet men 'ùjdòebben', niet
alleen in de tijd sgn, zoals het dier. АЛееп wie tegenover het leven
staande vermag te reflecteren op de in hem zelf 'sich zeitigende Zeitlich
keit' (91, 157), is in staat zich te vervelen. Van tijd weet, wie ook de
deze tijd opheffende tegenstelling kent: de eeuwigheid. Dat is een wezen
dat de tijd transcendeert, hoewel het in de tijd is. Dit wezen moet tegelijk
'Lebewesen und Geistwesen 'zijn, tegelijk in de tijd kunnen leven en erop
reflecteren. Daar dit een wezenskenmerk van de mens is, kan de verveling
een antropologisch criterium worden genoemd.
De z.i. te enge grenzen van de psychologie zijn hier overschreden.
Object van de psychologie noemt hij 'die Seele', daarmede een zielkunde
zonder ziel verwerpend. Veel psychologen bekijken de mens z.i. te uit
sluitend met experimenteel-empirische methodieken. 'Een wetenschap
wordt echter niet wetenschappelijker, als de methode het object bepaalt,
maar omgekeerd moet het object de methode bepalen' (91,157).
Waar de verveling Opduikt zonder weerstand te vinden, toont ze zich
in het lichamelijk symptoom van het geeuwen; zover komt het echter
meestal niet, meestal is ze slechts middellijk te herkennen in de symp
tomen van de vlucht voor haar' (91,157).
Als de vitale behoeften gestild zijn, verlangt de mens al als kind naar
bedrijvigheid. Het kind vindt die in zijn spel, waarin het speelgoed
middel, geen doel is. Daarom wil het kind telkens nieuwe dingen; wordt
aan dat verlangen niet voldaan dan zegt het: 'Ik weet niet wat ik doen
moet'. Hoe komt het dat wij iets te doen moeten hebben? Daar de ver
veling de 'frustratie van deze behoefte' (91,15 8) is, moeten wij deze voor
een eventueel antwoord op de gestelde vraag nader bekijken. Er bestaat
een latente en een manifeste verveling. De eerste is de 'pathische oervorm
der verveling' (91,159), die wij waarnemen in het zoeken van allerlei
bezigheden en die in het spel overwonnen is, als dat ten minste niet dood
loopt in mechanische handelingen.
De manifeste verveling is een kwelling. De 'diepste vertwijfeling maakt
niet zo zelfmoordlustig als de beleving van de stilstaande tijd' (91,159).
Deze vorm bevat twee componenten : het totaal gedesinteresseerd zijn in
al het bestaande en de 'inquietudo cordis'. Deze funderen samen 'de
beleving van de tijd als leegte, als lauwheid en niets' (91, 160). De
Fransen en Engelsen letten volgens schrijver meer op de zelfbeleving in
de verveling, de Duitsers op de belevingshorizon van het zelf.
In de Langeweile beleeft men de tijd, die zich als figuur aftekent
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tegen de achtergrond van het onbeweeglijk zijn. 'Het bewustzijn van ons
worden is gefundeerd door het bewustzijn van ons zijn' (91,160). De
zelfidentiteit tekent zich anderzijds af tegen de gedurige verandering.
De verveling is een 'via negationis', de beleving enerzijds van de 'toestandelij kheid van het zelf als leegte en van de wereldhorizon van onze
existentie als leegte' (91,161). De tijd staat stil, de wereld is leeg, omdat
wij zelf leeg zijn. In 'zuivere vorm' is de verveling waarschijnlijk ondraaglijk. In de manifeste verveling toont zich het streven van de mens als
iets wat 'in de tijd hopeloos onvervulbaar is' (91,161). De crisis der
verveling openbaart dat de menselijke existentie in de tijd geworteld
zich toch in de tijd niet thuis voelt.
Zo manifesteert de verveling negatief, wat de cultuur positief toont : het
gericht zijn van de mens op een hoger bestaan. De beleving van de leegte
die een tegenstelling vormt met de beleving van het vervuld zijn van God,
is daarom in de verveling zo sterk.
Tot zover Revers. We hebben gezien dat zijn artikel op de psychologie
van de verveling ternauwernood ingaat. Waar hij dat schijnt te doen bij
het onderscheid van een latente en een manifeste verveling, laat hij de
leidraad der fenomenen los, anders had het hem duidelijk moeten worden,
dat hetgeen hij latente verveling noemt iets anders is, al hangt het ongetwijfeld met de verveling samen, zodat ook Tardieu het signaleert als onbewuste verveling en ook Luijpen het in aansluiting bij Le Savoureux
formuleert als verveling in de fase van haar ontstaan. Dit verschijnsel
brengt ons op de rand der verveling, maar blijft er juist van gescheiden
door wat voor de verveling wezenlijk is, zoals wij zullen zien.
Op zijn waardevolle, maar wel wat veel op de verveling als 'Langeweile', dus het tijdsaspect der verveling steunende antropologische
opvattingen moeten wij in het slothoofdstuk nog terugkomen. Hier
beperken wij ons tot wat Revers over de psychologie der verveling in het
midden heeft te brengen. Ook in zijn boek is dat niet al te veel, want ook
daar houdt hij zich voornamelijk bezig met cultuurhistorische en (minder
dan in het artikel uitgewerkte) antropologische beschouwingen. Dat de
verveling een doelloze streving zou zijn, berust voornamelijk op de
overweging dat ik in de verveling onverschillig sta tegenover mijn voorstellingen, wat als 'biosferische' basis heeft, dat een te grote driftspanning
niet afvloeit. Revers die psychologen verwijt dat ze te veel met experimenteel-empirische methodieken werken, doet hier zelf een beroep op
vage, aan de biologie ontleende noties als biosfeer en driftspanning,
waarmee onder andere namen ook de psycho-analytici opereren. Een
groot verschil tussen Revers en de psycho-analytici is, dat de eerste zich
direct plaatst op het standpunt van de eigenheid van de mens. Revers
zoekt de verklaring der verveling niet in vitale behoeften die naar bevrediging streven en daarin geremd worden, maar in de behoefte aan een
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activiteit die niet gericht is op verwerving van het biologisch noodzakelijke en die zich het eerst openbaart in het speelse gedrag. Als een kind
niet meer speelt, blijft het met zijn activiteitsdrang zitten, het gaat zich
vervelen. Maar de verveling is meer dan een 'niets te doen hebben',
zouden wij tegen Revers willen opwerpen, ze is echter ook te bemerken
bij het kind dat wel iets te doen heeft, b.v. op school, in de kerk, op
vrije dagen, als het kan gaan zwemmen, fietsen, voetballen, etc. Waaróm
speelt het kind op een gegeven moment of in een bepaalde leeftijdsfase
(b.v. de puberteit) niet meer zo intensief en waaróm kan het voor het spel
nog niets anders kiezen? Dat zijn vragen die ter sprake moeten komen,
wil men de verveling en de frequentie daarvan in bepaalde leeftijdsfasen
verstaanbaar maken. Men zal zich daarbij niet tevreden mogen stellen
met bespiegeling en bewering, zoals Revers dat doet, men zal daarbij
moeten steunen op materiaal in empirisch onderzoek verzameld.
Het is ongetwijfeld een verdienste van Luijpen, dat hij dat in tegenstelling tot Tardieu, Le Savoureux en Revers heeft gedaan, zodat zijn
boek (74) methodisch een vooruitgang betekent. Het is echter jammer
dat de empirische gegevens maar zo'n gering gedeelte van zijn werk
beslaan, namelijk 15 van de in het totaal 170 pagina's, maar vooral is het
te betreuren dat de bewerking daarvan nogal wat te wensen overlaat; hij
geeft immers 'slechts de resultaten' (74,69), d.w.z. een paar weinig
sprekende percentages naast enkele indrukken van de gegevens zoals hij
ze in handen kreeg. Naast een historische en methodische inleiding heeft
zijn werk verder een analytisch en een synthetisch gedeelte. In het laatste
stelt hij de hypothese, die luidt: 'Verveling is de affectieve reactie van het
ik op het onbevredigd blijven van een of meer strevingen' (74,116). Als in
gevallen waarin van verveling kon worden gesproken 'het onbevredigdblijven van bepaalde strevingen is aan te tonen' (74,117), is z.i. deze
hypothese geverifieerd. Ook al stelt hij verderop als noodzakelijke
voorwaarde, dat de streving 'een in de psyche overheersende plaats
heeft ingenomen' (74,123), zien wij het sluitende van de redenering niet
in. Eerst zal moeten worden aangetoond, dat geen andere oorzaken tot
verveling aanleiding geven, en bovendien dat overheersende, onbevredigd-blijvende strevingen steeds tot verveling leiden. Niets daarvan
treffen wij in het werk van Luijpen aan. De door hem bedoelde gevallen
zijn o.a. het wachten, als men vermoeid is en geen rust neemt, monotonie,
oververzadigdheid, te hoge ofte lage eisen die aan iemand gesteld worden,
luiheid. Voorzover deze gevallen uit de onmiddellijke ervaring geput
zijn, kan men er een aanzet van fenomenologisch onderzoek in zien,
maar elke dialectische verificatie ontbreekt. Het empirisch gedeelte van
zijn werk dient weliswaar om 'het gevaar voor subjectivisme te bezweren' (74,69), maar naar verhouding neemt het, zoals wij zagen vrijwel
geen plaats in zijn werk in.
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In het analytisch gedeelte treffen wij de fenomenologie van de verveling aan op de wijze zoals Luijpen die destijds zag en die voor ons geheel onbevredigend is. Al in het methodisch gedeelte, waarin hij over
deze methode spreekt, blijkt ons de verwarring met de introspectiemethode. Hij gaat daar na, wat 'de extrospectie ons nog zou kunnen leren
omtrent de phaenomenologische natuur van de verveling' (74, 39). Hij
komt tot de conclusie dat dat niet veel is en neemt dan zijn toevlucht tot
de introspectie. Toch heeft hij een zeker gevoel voor dialectiek; hij wil
zijn opvattingen confronteren met anderen: daartoe acht hij een 'ernstig
gesprek met vakmensen een belangrijk middel' (74,44), maar hij vindt
het ook 'nuttig onze beschrijving met het vulgaire denken over de verveling te verbinden' (74,44), en dat vulgaire denken is weerspiegeld in
zijn enquête. Wie het zo stelt, moet geen al te groot vertrouwen hebben in
de waarde van de enquête-methode, wat ook wel blijkt uit de vele bezwaren die hij tegen de methode opsomt en de conclusie die hij daaruit
trekt: 'Toch is deze methode, al biedt zij moeilijkheden, niet volkomen
waardeloos. Het is immers mogelijk zoveel materiaal te verzamelen, dat
een globaal oordeel mogelijk wordt' (74,46). Nu is men in de wetenschap
met een globaal oordeel in het algemeen niet zo gelukkig, en bovendien
vragen wij ons af, waarom een methode is gebruikt die 'niet volkomen
waardeloos' is. Het antwoord daarop is, dat de extrospectie ons weinig
over de verveling kan leren. Hij maakt niet aannemelijk dat de observatiemethode moet worden verworpen. Zou deze in combinatie met introspectie geen gegevens kunnen opleveren, die objectief betrouwbaarder zijn
dan louter intersubjectieve gegevens? Ook maakt Luijpen niet van controlemiddelen, b.v. door herhaling van de enquête op een later tijdstip,
gebruik, wat zijn resultaten dus niet zo betrouwbaar doet zijn.
In het analytisch gedeelte plaatst hij daarna de verveling in de psychologie van de mens. Dat schrijver in 1951 nog vrijwel Herbartiaanse opvattingen over de psychologie had, moge blijken uit de volgende passage:
'Want het psychisch leven verschijnt in ons bewustzijn als onophoudelijk
in beweging, als een komen en gaan van in elkaar grijpende, elkaar veroorzakende, elkaar tegenwerkende, elkaar eliminerende waarnemingen,
voorstellingen, strevingen, aandoeningen, impulsen, verlangens, passies,
enz., met het gevolg dat de stroom van psychische belevenissen aldoor
weer een veranderend aspect vertoont' (74,6). In dit 'psychisch leven'
gaat hij nu de verveling een plaats geven. Op grond van de uitspraken
van enkele nogal verouderde geschriften over de algemene functieleer
beschouwt hij 'de subjectiviteit als uitsluitend kenmerkend voor de
gevoelens' (74,91). Het is voor ieder duidelijk dat de objectbetrokkenheid
in de verveling hem dus nogal parten moet spelen. Luijpen lost deze
moeilijkheid op door te verwijzen naar het verschil tussen 'ik verveel me'
en 'hij verveelt me'; ook Revers spreekt in zijn boek van 'zuständliche'
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en 'gegenständliche Langeweile'. Daarom is deze objectbetrokkenheid
z.i. slechts per accidens kenbaar aan de verveling, niet kenmerkend voor
de 'zuivere' vorm van verveling. 'De verveling als zodanig', besluit hij,
'is dus wel degelijk een gevoel, en niets anders, al wordt de zuivere vorm
van de verveling met de haar kenmerkende subjectiviteit in vele gevallen
slechts benaderd' (74,92). In een volgende hoofdstuk noemt Luijpen
enkele omstandigheden waaraan de verveling z.i. gebonden kan zijn en
grenst hij het verschijnsel min of meer af van vermoeidheid, monotonie
en het bewustzijn van zinloosheid van handelen.
In het synthetisch gedeelte stelt hij eerst de hypothese, die hij op boven
beschreven wijze bevestigt. Daarna handelt hij over de uit- en inwendige
relativiteit van het verschijnsel, waarmee hij resp. bedoelt, dat bovengenoemde omstandigheden niet bij iedereen tot verveling behoeven te
leiden, en dat de verveling in haar zuivere vorm zelden voorkomt, maar
dat 'van de verveling onderscheiden momenten de globale bewustzijnsinhoud herhaaldelijk zodanig modificeren, dat de zuivere vorm van verveling vaak bijna onherkenbaar wordt' (74,135). Hij spreekt in dit hoofdstuk ook over het tijdsbeleven, dat z.i. 'phaenomenologisch niet specifiek
is voor de verveling' (74,127). Dat de tijd ons in de verveling lang valt,
vindt zijn grond daarin dat 'verveling een speciaal geval is van psychisch
wachten' (74,127). Wij zullen in onze eigen analyse de onjuistheid van
deze opvatting aantonen. Na het hoofdstuk over de verveling in de
literatuur volgt het slothoofdstuk over de betekenis en zin der verveling.
Hij maakt tussen deze beide begrippen een onderscheid ; het eerste duidt
aan dat de verveling 'een teken is van het onbevredigd-blijven van bepaalde bewegingen in het strevingsleven' (74,170). Zin heeft de verveling,
die 'per se als volkomen zinloos beschouwd' moet worden, slechts per
accidens, 'in zoverre zij nl. een teken is van situaties, welke dringend
voorziening behoeven' (74,170). In ons slothoofdstuk zullen wij onze
visie op de zin der verveling uiteenzetten.
Zoals reeds opgemerkt werd, is het kleine hoofdstukje, getiteld
'Explicitaties door anderen'*, het beste deel van zijn dissertatie. Aan 450
jongens en meisjes van ulo - en kweekscholen heeft hij de vraag gesteld:
'Hoe gevoel ik me, wanneer ik me verveel?' In enigszins gewijzigde
vorm kan men deze vraag ook in onze uitgebreider enquête aantreffen;
in zoverre voelen wij ons aan Luijpen verplicht.
Latere pubükaties hebben de betekenis van Luijpen als wetenschapsman aangetoond; daarin herkent men hem voornamelijk als bekwaam
filosoof en theoloog. Deze belangstelling vormt wellicht de verklaring
van het ontbreken van een gedegen empirische verificatie in zijn boek
over de verveling. Alleen zo kunnen wij verklaren, dat hij met het rijke
materiaal dat hij bijeengebracht moet hebben, zo weinig heeft gedaan.
Luijpen schijnt zich onvoldoende gerealiseerd te hebben, dat voor een
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psychologisch onderzoek juist empirische gegevens van het grootste
belang zijn, al kan men - dat geloven wij met hem - met het verzamelen
en verwerken van die gegevens niet volstaan, en al moeten die een
plaats krijgen in een omvattender visie, zoals wij in onze inleiding hebben
betoogd. Het blijkt dan ook dat de gegevens niet altijd in overeenstemming zijn met zijn opvatting. Zo definieert hij de verveling 'als 'n
psychische verlamming, die wordt ervaren als onaangenaam door het
gevoel van leegte, waarmee een stoornis in het normale beleven van de
tijd gepaard gaat, in die zin dat de tijd ons lang toeschijnt' (74,168). Zijns
inziens geeft die term psychische verlamming fenomenologisch de totaalindruk der verveling weer. Nu vond hij in zijn onderzoek, wat hij als
volgt formuleert: 'Zij spraken van geestelijke moeheid, apathie, geestelijke dofheid, lusteloosheid, luiheid en futloosheid. Wanneer zij zich vervelen voelen zij zich down, levensmoe, zonder interesse en een enkele
maal doelloos. Herhaaldelijk vindt men uitdrukkingen 'niets trekt je aan'
of 'nergens zin in hebben'. In deze bewoordingen vindt men bij 40,6%
de totaal-indruk weergegeven' (74,168). Ook moet hij echter constateren,
dat de verveling meermalen aanleiding geeft tot 'een onmiskenbare
lichamelijke onrust' (74,79). De boven vermelde 'inwendige relativiteit
van de verveling' moet hier de oplossing brengen, een niet erg bevredigende verklaring echter, daar het moeilijk valt in te zien, dat 'door interventie van factoren welke van de verveling onderscheiden zijn' (74,135)
het meest essentiële, immers in de definitie opgenomen kenmerk der verveling zou verdwijnen. Dat zou immers voeren tot de contradictie van
verveling die geen verveling is.
Het zal na deze bespreking wel duidelijk geworden zijn, dat Luijpens
boek ons maar zeer ten dele kon bevredigen. Wij hebben er al op gewezen, dat zijn opvatting sterke overeenkomst vertoont met de door hem
uitvoerig besproken visie van Le Savoureux. Een zijner conclusies luidt:
'Alle verzamelde feiten wijzen steeds op het onbevredigd-blijven van één
of meer strevingen, mits deze een overheersende plaats in de psyche zijn
gaan innemen' (74,169). Zo men al zou willen toegeven, dat daaruit
zowel de rusteloosheid als geestelijke moeheid, apathie, geestelijke dofheid, lusteloosheid, luiheid en futloosheid verklaard zouden kunnen
worden, dan vraagt men zich toch wel af, wat de oorzaak van het onbevredigd-blijven van die strevingen is, en of dit onbevredigd-blijven
verveling tot gevolg moet hebben en waarom? Nergens verraadt Luijpens literatuuropgave enige invloed van de psycho-analyse, wij moeten
die bij hem ook zeker niet veronderstellen, anders hadden Le Savoureux'
'tendances progressivement enrayées' en zijn eigen 'inwendig-gemodereerde strevingen' hem toch wel aan inwendige remmingen en verdrongen driften doen denken, vooral daar Le Savoureux de ziekelijke verveling buiten zijn bespreking heeft gehouden, omdat deze in een tweede.
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echter nooit gevolgd artikel zou moeten worden behandeld. De psychoanalytic! hebben ten minste de verdienste, dat zij pogen te verklaren wat
dat dan wel voor 'strevingen' zijn. Aan hun opvattingen over de verveling zal nu eerst aandacht worden geschonken.
2. DE V E R V E L I N G ALS P A T H O L O G I S C H

VERSCHIJNSEL

a. De opvatting der psycho-analytici
Relatief is door de aanhangers van de psycho-analytische richting veel
aandacht geschonken aan de verveling. Wij vonden in chronologische
volgorde artikelen* van Winterstein (124), Fenichel (34), Spitz (110),
Bergler (9), Greenson (44 en 45) en Bieber (12), alsmede een uitvoerig
verslag over lezingen van een aantal Amerikaanse psycho-analytici, die
zover wij konden nagaan niet volledig in druk zijn verschenen (76).
Behalve duidelijke overeenkomsten zijn er in hun opvattingen ook
nogal wat verschillen, die soms vrij essentieel lijken. Winterstein schijnt
het ons niet gemakkelijk te maken door elke kritiek de pas af te snijden,
als hij in aansluiting bij Freud zelf zegt: 'De weerstanden tegen de psychoanalyse zijn slechts een bijzonder karakteristiek voorbeeld voor die in
de grond primitieve reactie op het nieuwe, zoals ze ook in de culturele
ontwikkeling op het gebied van de godsdienstgeschiedenis en de
geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek steeds weer opnieuw
kan worden waargenomen' (124,5 54). In het bewustzijn dat wij ons dus
op gevaarlijk terrein bevinden, zijn wij toch zo vrij enkele kritische
kanttekeningen te maken na hun inzichten besproken te hebben.
Aanvankelijk aldus Winterstein is ten gevolge van het geboortetrauma, dat de narcistisch-ideale intra-uterine toestand doorbreekt, al
het nieuwe vijandig. Op den duur ontdekt het kind echter door identificatie bekende elementen in het vreemde. Wanneer het narcisme doorbroken wordt en zich een 'Objektliebe' gaat ontwikkelen, waardoor de
instelling van het kind 'objektfreundlich' in plaats van 'objektfeindlich'
gaat worden, kan volgens Winterstein vrij nauwkeurig worden aangegeven. Dat geschiedt bij de overgang van de eerste naar de tweede Stufe
die K. Abraham in de sadistisch-anale fase heeft aangewezen. Treden in
de eerste Stufe strevingen tot vernietiging en verlies meer op de voorgrond, in de tweede zijn dat tendenties tot vasthouden en beheersen.
Dan gaat een sterke prikkelhonger ontstaan; blijft deze onbevredigd,
dan is dat de oorsprong van de verveling. 'Van het standpunt der Libidotheorie beschouwd, zou het gevoel van verveling vooral dan gegeven zijn,
als de door een narcistisch-teveel in het nauw gebrachte psyche tevergeefs naar objectlibidineuze en destructieve activiteit verlangt' (124,5 50).
Zo althans moet het 'ik-verveel-mij' gezien worden. 'Men kan echter ook,
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door de Umwelt verveeld, zich narcistisch op zichzelf terugtrekken'
(i 24,5 5 o). Dat is 'het-verveelt-mij'. Er bestaan twee typen van verveelden :
het genottype (geblaseerden als Baudelaire) en het plichttype (dat als
Fechner en Darwin altijd werken moet om zich niet te vervelen). 'Beide
typen schijnen echter... in de anaal-sadistische fase der libido-ontwikkeling gefixeerd te zijn' (124,553). De tijd zou hier onbewust het waardeequivalent zijn van darmprodukten en geld; in uitdrukkingen als
'de tijd doden' en 'de tijd verdrijven' zou dat tot uiting komen. Er zou
dus van een anale bezetting van de tijd gesproken kunnen worden.
Wat Winterstein met andere psychoanalytic! verbindt, is zijn opvatting
van de verveling als een verdrongen seksuele drift. Bij hem is dat de
sadistisch-anale drift. In dit opzicht verschilt zijn opvatting van die van
anderen, o.a. van Fenichel.
Fenichels bedoelingen worden in het genoemde artikel niet helemaal
duidelijk. In het begin brengt hij tegen Winterstein in het geding, dat
er waarschijnlijk verschillende toestanden zijn die als verveling kunnen
worden aangeduid en dat het er hem dus slechts om te doen is 'een bepaald
type van verveling' aan de orde te stellen, maar de rest van zijn artikel
heeft desondanks de pretentie voor een volledige verklaring van de verveling, althans van de pathologische verveling, door te gaan. Fenichel is
het niet met Winterstein eens, dat het er in de verveling om zou gaan
driftimpulsen te activeren; het zou veeleer zo zijn, dat de verveling helpt
een 'ontbrekend driftdoel te bereiken' (34,271) (niet weten wat te doen).
Dit doel ontbreekt, omdat het is verdrongen. 'De verveling moet een
toestand van driftspanning zijn bij verdrongen driftdoelen, waarbij de
spanning desondanks als zodanig te bespeuren is, zodat men in de verdringingsstrijd hulp van de buitenwereld verlangt' (34,271). Op grond
van ervaringen met patiënten meent hij te mogen concluderen, dat dit
verdrongen driftdoel veelal de moeder is ten aanzien van wie narcistische
en oraal-sadistische, verdrongen wensen bestaan. Er is een vorm van verveling die men als een bijzonder geval van depersonalisatie zou kunnen
beschouwen, waar echter 'de libido aan de innerlijke waarneming onttrokken wordt en waar dan een tegenbezetting tegenovergesteld wordt
die men kan constateren uit de sterk toegenomen zelf-observatie' (34,
274). Andere vormen treffen wij bij het kind aan; ze manifesteren zich in
een voortdurende onrust. Zo is er dus een meer apathische en een geagiteerde vorm van verveling. De beide typen van Winterstein erkent hij
ook, al meent hij dat de geblaseerden geen genottypen zijn; de plichttypen duidt hij aan met Ferenczi's term 'zondagsneurosen'. In beide
gevallen berust de verveling z.i. op fysiologische grondslag, 'namelijk op
de fysiologische grondslag van de libidostuwing' (34, 281). En de
normale verveling? 'Die treedt op, als men niet doen mag, wat men wil,
of als men iets doen moet, wat men niet wil' (34,279). Het gemeen27

schappelijke van de pathologische en de normale verveling is, dat 'iets
wat men verwacht, niet optreedt' (34,279). Deze opmerking maakt het
moeilijk uit te maken of Fenichel verband ziet tussen de normale en
pathologische verveling voor zover het de oorzaken betreft. Het boven
gesignaleerde is slechts descriptief een gemeenschappelijk kenmerk.
Moeilijker wordt het nog Fenichels zienswijze te waarderen, als men hem
aan het eind van zijn betoog ziet toegeven, dat sommige mensen met een
anaal karakter stoornissen in het tijdsgevoel hebben, zoals Winterstein
stelde.
Spitz, ook bekend door zijn onderzoekingen met kleine kinderen,
en die in zijn literatuuropgaven blijk geeft niet slechts kennis te hebben
van de psychoanalytische, maar ook van de ontwikkelingspsychologische
literatuur, gaat bij zijn beschouwing uit van de herhalingsdrang van het
kind. Wat K. Bühler 'Funktionslust' noemt, heeft volgens hem een
diepere zin: het nieuwe is het onbekende, waar het kind bang van is.
In deze herhalingsdrang, in dit steeds maar bezig blijven met het bekende
wordt die angst voor het nieuwe a.h.w. bezworen. Maar waarom heeft
het nieuwe zo'n beangstigend karakter? 'De weg van het gevaarlijke
onbekende voert tot vergelding voor ontoelaatbare driftwensen, tot
castratieangst' (110,175). Dat is het sterkst in de oedipale fase. In de kunst,
speciaal in de ritmische kunsten: muziek, zang, dans, etc., is die herhalingsdrang blijven bestaan. Alleen als ze een kunstzinnige werking uitoefent, wordt op volwassen leeftijd de herhaling toegelaten.
Rond het zesde jaar, d.i. bij de ondergang van het oedipuscomplex, zien
wij de herhaling als onlustvol ervaren worden en afnemen. Als het kind
leert denken, worden pregenitale fantasieën radicaal afgesneden op het
moment dat het kind in staat zou zijn zijn geheime verlangens te realiseren. Dan is herhaling ook niet meer lustvol.
Dit maakt volgens Spitz de verveling begrijpelijk. De verveling is een
vorm van verweer tegen de herhalingsdrang die immers weer het teken
is van niet geoorloofde pregenitale verlangens. 'Zo is hier in de verdediging tegen opkomende en niet meer geoorloofde lust, de verveling tot
hoedster der moraal geworden' (110,195).
Ook hier is de verveling dus weer een verdrongen seksuele drift, maar
nu geen orale (Fenichel) of anale (Winterstein), doch een oedipale.
Wij mogen wel haast verwachten dat Bergler er weer anders over zal
denken, en dat blijkt ook juist te zijn. Verveling is volgens hem een
universeel probleem, dat voortdurend het psychisch evenwicht van het
individu bedreigt. Meestal is ze latent en alleen af te leiden uit de pogingen tot verzet tegen de verveling; dat is dus wat Revers de 'pathische
oervorm' van de verveling heeft genoemd. Bergler beweert: 'Het
constante verlangen naar 'fun' dat men bij veel mensen kan waarnemen,
is het innerlijke verdedigingsmechanisme tegen het voortdurende gevaar
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voor verveling' (9,38). Winterstein en Spitz hebben z.i. veel te weinig de
nadruk gelegd op het onderscheid tussen normale en pathologische verveling. Fenichel die dat wel deed, en die bovendien de verdienste heeft
een onderscheid te hebben gemaakt tussen de 'motorische' en 'inactieve'
vorm, maakt niet duidelijk, waarom elke neuroticus geen verveelde is,
daar immers verveling betekent dat het oorspronkelijke driftdoel is opgegeven onder pressie van de angst. Volgens Bergler moeten wij bij de
pathologische verveling van een 'ziekte-eenheid' spreken, die hij naar het
Griekse woord: alys = lediggang, verveling: alysosis noemt. Als voorbijgaand stadium treffen wij de verveling ook bij mensen 'die eufemistisch
normaal genoemd worden' (9,40). Dat de ziekte iets met depersonalisatie
te maken zou hebben, zoals Fenichel meent, verwerpt hij ; gedepersonaliseerden nemen aanhoudend hun symptomen waar en zijn dus helemaal
niet verveeld. Het verschil tussen de ziekelijke vorm en de normale is
kwantitatief en dus een kwestie van intensiteit. Daar hij van een ziekteeenheid spreekt, moet dus worden aangenomen, dat 'normale' verveling
wat minder ziekelijk is. Als ziekte is de verveling altijd verbonden met
drie stoornissen: zwakke of geen stand houdende sublimeringen, innerlijke remming van voyeurisme (scopofilie), en verdedigingsreacties tegen
masochistische lust. Het is dus heel wat ingewikkelder dan de ontwerpers
van de 'drie andere serieuze psychoanalytische pogingen' (9, 40) veronderstelden. Volgens Bergler, die zich een echte 'diepte'psycholoog toont,
is sublimatie 'de verdediging tegen de verdediging tegen een innerlijk
conflict' (9,44). Bij de verveling zou men zich de gang van zaken moeten
voorstellen als zich afspelend in verschillende lagen: ie laag: ik wil
voyeur zijn; ze laag: je mag niet naar je moeder kijken, ze niet bespieden;
3e laag: ik ben geen voyeur, maar een exhibitionist, ik laat mezelf zien,
ik sla van mij af; 4e laag: superego: je mag niet agressief en exhibitionistisch zijn; 5e laag = sublimering: ik zal een brave jongen zijn en nuttig
werk doen. Als deze opbouw in lagen ergens blijft steken (fixatie), ontstaat een zwakke sublimering en volgt verveling. Het is z.i. te verwachten
dat bij personen 'die een neurotisch geremde fantasie hebben, d.i.
genetisch een neurotisch geremd voyeurisme, verveling frequenter zal
verschijnen dan bij andere' (9,46). De reden van die remming ligt dus in
haar onbewuste connectie met pre-oedipale en oedipale fantasieën. Naarmate de libidineuze of de destructieve tendenties overheersen, zal de verveelde tot het inactieve of tot het motorische type behoren. De prognose
is zonder behandeling ongunstig; door een psycho-analytische behandeling van de 'triade der verveling' zouden de neurotische moeilijkheden
tot oplossing gebracht kunnen worden. Sluitend is deze visie wel, men
moet de psychoanalytische opvattingen accepteren, wil men ze ook overtuigend vinden.
Wat vinden wij nu bij Greenson? In zijn eerste artikel over de apathie
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worden wij al direct met overeenkomst en verschil geconfronteerd.
Overeenkomst: 'Verveling vindt zijn oorsprong in een verdringing van
instinctieve oogmerken... en is om die reden niet in staat het hoofd te
bieden aan uitwendige prikkels die de verboden strevingen opnieuw
zouden kunnen mobiliseren' (43,299).
Verschil: 'Verveling is een toestand van apathie' (43,297). Deze
treffen wij b.v. bij mensen die in de oorlog lange tijd geïsoleerd zijn geweest en dus een lange periode van ontbering en onthouding hebben
doorgemaakt. Bij de therapie gaan ze enorm eten, want 'food equals love,
and deprivation equals abandonment' (43,296).
Het tweede artikel van Greenson bespreken wij voor dat van Bieber,
dat chronologisch eraan voorafgaat. Hoewel Greenson alle eerder genoemde auteurs vermeldt, laat hij Bieber onbesproken. Hij moet diens
studie toch gekend hebben, daar men niet kan aannemen dat hij onkundig
bleef van wat over verveling is verschenen in het American Journal of
Psychotherapy. Het zal blijken dat dit niet als een klassieke Freudiaanse
studie kan worden beschouwd, al beveelt Bieber psychoanalytische behandeling aan. In Greensons artikel over verveling wordt nog een vijfde
vermeld als auteur van een onuitgegeven manuscript, nl. E. Windholz.
Dat moet de lezing zijn die op de 'Los Angeles and San Francisco
meeting' gehouden is en waarvan wij een samenvatting hebben gelezen,
zoals boven werd vermeld'. Omdat deze studie van invloed was op
Greensons werk geven wij er eerst een kort overzicht van.
Volgens Windholz doet psychoanalytisch onderzoek vermoeden, dat
oraal-sadistische en genitale driften verband houden met verveling.
Door de volgende houdingen van ouders schijnt verveling begunstigd te
worden: 1. aardig zijn tegen het kind als beloning voor zijn bereidheid
te wachten en op te schorten; 2. hulpeloosheid als antwoord op de
agressie van het kind. Daardoor ontstond een superegostructuur die het
ik beroofde van zijn initiatief om substituutbevredigingen te vinden voor
verdrongen driften en objecten en die het ik tegen depressie beschermde.
Hij onderscheidt, en daardoor wijkt hij van de opvattingen van andere
psychoanalytic! principieel af, drie typen van verveling: 1. de normale
als reactie op een uitwendige frustratie (!); 2. verveling als reactie op
specifieke situaties die een representant zijn van verdrongen (genitale)
driften; 3. de habituele verveling van een karakterneurose die gebaseerd
schijnt te zijn op oraal-sadistische conflicten.
In het bewuste verslag komt ook een case-studie voor van M. Stuart,
Boredom in a case of depression. De verveling van een jonge vrouw
maakte hier deel uit van een lichte neurotische depressie. In de vroegste
levensgeschiedenis van deze patiënte was er sprake van een ernstige
stoornis in de eerste fasen van de oraal libidineuze ontwikkeling.
Bovendien stierven twee belangrijke familieleden van deze patiënte, toen
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zij elf jaar was. Verveling in gezelschap was bij haar een reactie op de
fantasie over seksuele agressie t.a.v. mannen en rivaliteit t.a.v. andere
vrouwen. Dit niet ingaan op het appèl der omgeving was, aldus schrijfster, een identificatie met de dood van geïntrojecteerde objecten, die zich
dus als verveling manifesteerde. Hoe men ook over deze beweringen
moge denken, ook hier blijkt weer dat verdringing van of binding aan
libidineuze objecten uit de vroege levensgeschiedenis van het individu
een grote rol speelt bij het ontstaan der verveling, althans volgens de
interpretatie van de psychoanalytici.
Gaan wij nu over tot een korte bespreking van het tweede artikel van
Greenson. Hij wil de verschillende dynamische en structurele factoren
onderzoeken die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan der verveling.
Hij zoekt naar een soort synthese met gebruikmaking van de gegevens van
zijn voorgangers en de gegevens die tot zijn beschikking kwamen door de
analyse van een patiënte die hoewel rijk en niet bepaald ongelukkig
getrouwd aan een ontstellende mate van verveling leed. Deze patiënte
gaf affectief niet veel om haar kinderen en meende dat haar man een te
moederlijke rol speelde in de opvoeding. In toestanden van verveling
dronk patiënte veel. Uit de anamnese kwam naar voren dat haar vader
haar toen zij twee, haar moeder haar toen zij drie jaar was had verlaten
en dat de laatste haar opvoeding had overgelaten aan strenge weinig
liefdevolle grootouders, al kwam moeder, 'een warmhartige alcoholica
zonder veel verantwoordelijkheidsgevoel, die het leven van een 'promiscuous woman' leidde' (45,9) haar vrij geregeld bezoeken. Patiënte
kon zich met haar moederrol niet identificeren, omdat zij in sterke mate
gebonden was gebleven aan haar eigen moeder ten aanzien van wie een
ambivalente verhouding van liefde (die zij was te kort gekomen) en haat
(omdat moeder haar verlaten had) was ontstaan. 'Zij wilde de infantiele
eenheid van moeder en kind herstellen via de mond'(45,1 ï)· Ook bier dus
een orale fixatie, evenals bij Fenichel, en ten dele ook Windholz en Stuart.
De gevoelens van leegte in de verveling vinden daarin ook hun verklaring. 'De leegte in de verveling is in de eerste plaats te wijten aan de verdringing van instinctieve verlangens en objecten samen met de remming
van de verbeelding' (45,16). O p die geremde fantasie hadden ook
Winterstein en Fenichel al gewezen; oraal-libidineuze fantasieën dreigen
nl. door andere fantasieën te worden wakker geschud. Het gevoel van
leegte van iemand die zich verveelt, 'is gelijk aan de ervaring van het kind
dat hongerig wacht op de moederborst' (45,20). De analyse werd daarop
ingesteld; de apathische verveling verdween en maakte plaats voor een
grote onrust, zij ondernam allerlei dingen, maar dat bevredigde haar
niet. Het was duidelijk volgens Greenson dat een geagiteerde verveling
ervoor in de plaats was getreden. Wij zien dus dat hij na eerst de dynamische aspecten onder de loep genomen te hebben, nu overgaat tot een
ЗІ

onderzoek van de structurele aspecten. Wat Fenichel al geconstateerd had
bij verschillende personen, vond Greenson achter elkaar bij dezelfde
persoon. Wat dus aanvankelijk werd beschouwd als twee afzonderlijke
vormen van verveling, blijken nu twee facetten te zijn van eenzelfde
verschijnsel. De verdienste van deze opvatting is, dat de verschijnselen nu
in samenhang met elkaar gezien kunnen worden. Naast personen met een
'apathische' en personen met een 'geagiteerde' verveling, zijn er bij wie zich
beide verschijnselen afwisselend voordoen. In ons eigen onderzoek
zullen wij de facetten als 'loom' en Onrustig', of met synonieme termen
aangeduid, wel bij dezelfde personen naast elkaar vinden. De samenhang
tussen beide factoren moet nader worden bekeken.
Hoe de samenhang tussen beide factoren volgens Greenson is, zou
blijken uit het verloop van de analyse; toen ni. de apathische toestand
der verveling verdween, kwamen de fantasieën terug. De houding van
innerlijke onrust was een gevolg van het verdwijnen van weerstanden,
maar tegelijk een aanwijzing dat nog niet alle weerstanden waren gebroken; de onrustige spanning en die leegte die wij verveling noemen,
worden 'gevoeld als een soort honger- prikkelhonger. Omdat het individu niet weet waarnaar het hongert, wendt het zich nu naar de buitenwereld in de hoop dat deze wil voorzien in het ontbeerde oogmerk en-of
object. Ik geloof dat het deze stand van zaken is, die kenmerkend is voor
alle verveling'. Verveling kan ontstaan op basis van elke verdrongen
libidinale begeerte, al zijn vooral personen met een sterke orale fixatie tot
verveling gepredisponeerd.
Een onderscheid tussen normale en ziekelijke verveling maakt Greenson dus niet meer. Auteurs die dat wel doen, geven daarvan in het vervolg van hun beschouwing in het algemeen niet duidelijk blijk. Dat is wel
het geval met het artikel van Bieber, dat meer descriptief is en meer
rekening houdt met de gegevens uit het dagelijks leven, en dat daarom
minder klassiek dieptepsychologisch is. In het algemeen hebben dieptepsychologen namelijk de neiging om normale gevallen op grond van
pathologische gevallen te beoordelen, hetgeen samenhangt met hun opvatting van de structuur van het zieleleven. Iedereen is wel een beetje
neurotisch volgens de opvatting van vele dieptepsychologen, als hij
althans niet voornamelijk door het lustprincipe beheerst wordt, daar het
ik er vrijwel nooit geheel in slaagt het Ueber-ich op zodanige wijze in
zich te ontwikkelen en adequaat op te bouwen, dat geen verdringingen
ontstaan, alleen al omdat het kind in het algemeen te onzelfstandig is om
het conflict tussen de impulsen uit het Es en de aandrang van het Ueberich beheerst tot oplossing te brengen. Maar als iedereen een beetje
neurotisch is, kan men ook moeilijk verschil maken tussen normale en
neurotische verschijnselen.
Bieber gaat er echter terecht van uit, dat b.v. in fabriekswerk verveling
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voorkomt bij het verrichten van stereotiepe taken, waarvan de eisen ver
beneden iemands arbeidsvermogen liggen of 'als werk geen gelegenheid
biedt voor initiatief of creatieve bezigheid' (12,215). D a1: is volgens
auteur de normale verveling; daarnaast bestaat de pathologische:
'Pathologische verveling en inertie zijn uitingen van verdringing,
waardoor (het individu) niet in staat is tot handelen op bepaalde belangrijke terreinen des levens' (12,218). Bij depressieven komen extreme
vormen daarvan voor, gewoonlijk bewerkt verveling als gevolg van
verdringing dat slechts op bepaalde gebieden de capaciteit tot handelen
verdwijnt. De auteur noemt dan een vijftal gevallen op: verveling in de
vrije tijd; verveling in alle werk; zoeken van steeds andere bezigheden
zonder dat dit ooit een oplossing geeft (de eeuwige dilettant) ; fluctuaties
tussen werkzame perioden en 'off days' zonder dat dit in feite de verveling ooit werkelijk doet ophouden; wel tevreden met werk, maar niet met
verdienste, zodat werk vervelend wordt.
Geremde creativiteit is volgens schrijver een machtige factor bij het
ontstaan van verveling. 'Remming is een biologische, defensieve reactie
die als doel heeft het organisme tegen gevaar te beschermen'. Dat gevaar hoeft niet reëel te zijn; ook gevoelens zijn feiten. Als de ouders
steeds de nadruk leggen op de ontwikkeling van de ambitie, gaan kinderen genoegens als schuldig ervaren en ontstaat er een remming in de
beleving der genoegens. Wie alle werk vervelend vindt, is geremd door
de competitiedrang. Deze gaat terug op de onderlinge rivaliteit der
kinderen in een gezin of op het oedipuscomplex. In het laatste geval is
alle werk voor vader of vadersubstituten (bij meisjes moeder en moedersubstituten) beladen met angst, zodat een werkremming ontstaat.
Ander werk of hobby's helpen tegen deze pathologische vormen van
verveling weinig; de oorzaak moet worden opgespoord, hetgeen geschiedt door psychoanalytische behandeling.
Samenvattend kunnen wij dus concluderen, dat volgens alle psychoanalytische auteurs verdrongen driften de oorzaak zijn van (neurotische)
verveling, die men dus als een afweermechanisme moet zien. Over de
aard der verdrongen driften bestaat niet altijd overeenstemming, het zijn
orale (Fenichel, Greenson, Windholz, Stuart), anale (Winterstein),
oedipale (Spitz, Bergler, Bieber) of genitale driften (Windholz) of ook
rivaUteitsgevoelens (Bieber, bij wie dus ook Adleriaanse invloeden aanwezig zijn). Het is, mede onder invloed der dieptepsychologie, een algemeen aanvaarde opvatting in de psychologie, dat de eerste kinderjaren
voor de ontwikkeling van zeer groot belang zijn. Dat de mens òòk een
driftwezen is, weten wij maar al te wel. Op grond daarvan echter specifiek
menselijke verschijnselen te verklaren, gaat ons toch wat te ver. Vooral
bij sommige van de besproken psycho-analytid is dat het geval. Wat b.v.
Bergler beweert, behoort wellicht niet tot de onmogelijkheden, erg
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aannemelijk klinkt het niet, te meer daar de verschijnselen volgens de
andere dieptepsychologische auteurs anders geïnterpreteerd worden.
Zolang meer interpretaties voor een zelfde verschijnsel mogelijk zijn,
moeten er duidelijke argumenten zijn, wil men aan een daarvan de voorkeur geven. Wij vinden niet dat Bergler door argumenten overtuigt. Als
Spitz de verveling de hoedster der moraal noemt, komt hij wel helemaal
in tegenspraak met het bekende gezegde: Lediggang is des duivels oorkussen; belangrijker is echter dat men de verveling van de fabrieksarbeider door zijn eentonig werk toch moeilijk zo kan verklaren. De
verveling van niet-neurotici, zoals een groot deel der fabrieksarbeiders,
vindt zijn oorsprong in de actuele (werk)situatie, waaraan hij geen zin kan
geven. Dit laatste verbindt hem, en trouwens elke niet-neuroticus die
zich verveelt, met de neuroticus, ni. dat hij aan de situatie waarin hij verkeert geen zin kan geven. De oorzaken daarvan kunnen verschillen;
daarom kan niet slechts de neuroticus, maar ook de niet-neurotische mens
zich vervelen, al zal de eerste dat wellicht vaker doen, omdat in zijn
neurotische existentie bepaalde situaties die voor anderen betekenis
hebben, hun zin hebben verloren. Zo zal b.v. de energieneuroticus, in de
zin van Terruwe (118,88), het dolce far niente niet kunnen waarderen en
waarschijnlijk voor luiheid aanzien.
Omdat Bieber dit van alle dieptepsychologische auteurs die over de
verveling schreven, het scherpst heeft gezien, voelen wij ons met hem
het meest verwant. Het overeenkomstige uitgangspunt dat verdrongen
complexen bij neuròtici verveling kunnen veroorzaken, willen wij wel
overnemen. Een standpunt dat de mens het enige wezen is dat zich vervelen kan, wordt daardoor niet aan het wankelen gebracht. De mens is
niet alleen de enige onder schepselen die zich kan vervelen, hij is ook de
enige die verdrongen complexen kan ontwikkelen. Zoals bij dieren een
'experimentele neurose' kan ontstaan, die in feite een conditionering in
de zin van Pawlow is, zo kunnen wij ons bij hen 'experimentele' verveling
voorstellen. Zo kan men waarnemen, dat b.v. een hond die men een aangeboden koekje tegelijkertijd blijft onthouden, door het in de hand te
houden, als hij niet begint te janken of agressief wordt, gaat gapen,
hetgeen een teken van (schijn)verveling kan zijn, evenals het wegkijken
dat dan optreedt, hetgeen erop wijst dat dit dubbelzinnige menselijk
gedrag geen betekenis heeft (geen 'signe' is) in zijn Umwelt.
b. Opvattingen van andere auteurs
Zo uitgebreid als relatief de psychoanalytische literatuur van de verveling als pathologisch verschijnsel is, zo beperkt is die van andere
origine. Wij kunnen hier maar twee auteurs aanwijzen, ni. Le Savoureux
en Benon (7). De eerste heeft echter zijn aangekondigde artikel over de
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'ennui morbide' nooit gepubliceerd, zodat wij moeten volstaan met zijn
vermelding dat deze twee toestanden in oorsprong totaal verschillen,
zonder deze opvatting gestaafd of toegelicht te zien.
Benon houdt een beschouwing over de relaties tussen verveling en
begeerte, en wil laten zien, dat verveling en asthenie 'nauwelijks kunnen
samengaan' (7,224). Er is z.i. een 'ennui de vivre', berustend op min of
meer onrealiseerbare verlangens, voorkomend bij het wellustige,
'Asmodeaanse' type. Maar ook de totale afwezigheid van verlangens
komt voor. 'Deze verveling is de dood van het verlangen' (7,225), dit is
de ware verveling. 'De verveling... is eigen aan de natuur, aan de constitutie van bepaalde individuen' (7,227). Er zijn emoties die de verveling
begeleiden, ni. de tot expressie gebrachte nervositeit (slecht humeur,
geprikkeldheid), de onderdrukte nervositeit (mutisme, pruilen) en gevoelens van verdriet en spijt. De relatie van de verveling met de tijd is z.i.
secundair; de tijd drukt 'slechts' op de mens die zich verveelt, 'omdat hij
zijn verlangens niet kan realiseren of omdat hij het 'néant' van zijn leven
ziet'(7,227).
Verveling heeft haar nuances, in elk daarvan is ook een persoonlijk
element, maar de verveling is geen melancholie of hypochondrie en
geen asthenie. Het leven der asthenici is niet 'zonder object' (7,233).
Zij willen wel iets doen, maar hebben er de kracht niet voor. Zonder het
uitdrukkelijk te vermelden schijnt Benon zich hier te distanciëren van
Janet (54)» die ^ 5 e e n d " symptomen van de asthenie, waaronder hij
zowel de neurasthenie als de psychasthenic verstaat (54,13), de acedia,
morositas, animi remissio beschouwt, en van deze 'eerste graad der
droefheid' (54,43) zegt dat ze alles devalueert onder het motto: Wat is het
nut? Janet gebruikt hier trouwens het woord 'ennui' niet, alleen het door
hem vermelde 'acedia' zou erop kunnen duiden, dat hij toch een soortgelijk gevoel op het oog heeft gehad, te meer daar hij uitvoerig uitweidt
over de 'paresse' der asthenici die hij echter niet als ondeugd, maar als
'zwakte der fysieke en geestelijke krachten' (54,269) beschouwt, zodat
wij het liever niet door 'luiheid' vertalen. Volgens Benon is de verveling
evenmin een pessimisme of egoïsme en ook geen onverschilligheid, want
onverschilligheid is niet de dood van het verlangen.
Is er een collectieve verveling? Ja, b.v. die van scholieren en studenten,
maar deze kan niet de intensiteit van de individuele verveling bereiken.
Men kan z.i. de verveling definiëren als 'de psychische en emotionele
toestand van de mens die geen verlangen meer kent... en die een leven
leidt zonder object, zonder interesse, steeds leeg door een gebrek aan
activiteit' (7,235).
'De relatie van de verveling met de hartstochten moet worden beschouwd
als een zeer belangrijk feit', beweert hij (7,235). Zijn gegevens berusten,
naar hij meedeelt, op klinisch-psychologische 'overwegingen' (7,224).
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Spijtig genoeg heeft hij geen klinisch-psychologische observaties vermeld, waarop die overwegingen zouden kunnen steunen, zodat wij van
Benon de vrijblijvende mededeling hebben ontvangen, dat de verveling
zou samenhangen met concupiscenties die z.i. constitutioneel verankerd
zijn; vandaar zijn vergelijking met melancholie, hypochondrie, asthenie,
pessimisme, etc.
Veel verder hebben ons de inzichten van Benon niet gebracht; evenals anderen beweert hij dat er een ziekelijke verveling bestaat, maar wat
schieten wij ermee op te weten, of liever van Benon te moeten aannemen,
dat deze de dood van het verlangen is ? Wat wil dat zeggen, en hoe moet
de normale verveling gezien worden, als de pathologische constitutioneel bepaald is?

c. De verveling onder bijzondere (experimentele) omstandigheden
Zoals bij een ernstige ziekte of door vergiftigingen (alcohol, narcotica)
symptomatisch een psychose kan optreden met o.a. deliren en/of
schemertoestanden, zo kan ook symptomatisch verveling optreden - die
men dan wel als pathologisch zou kunnen beschouwen - bij toediening
van hoeveelheden van bepaalde farmaca, althans volgens de opvattingen
van Barmack die daarmee onderzoekingen deed (3,1).
Verveling is volgens Barmack een conflicttoestand tussen de neiging
om zich in een situatie te blijven begeven en de neiging om er zich van af
te wenden, omdat deze ten gevolge van onvoldoende motivatie op den
duur onaangenaam was geworden. Verveling is dan een gebrekkige aanpassing die zou samenhangen met slaapverwekkende factoren. Als dat zo
is, moet sterker motivatie of tegenwerking van slaapverwekkende factoren interfereren met een verveelde houding ten aanzien van een taak.
In voorafgaand onderzoek had Barmack al gevonden dat 10 mgs. benzedrinesulfaat de ontwikkeling van een onaangepaste houding tegenover
de taak vertraagde. Hier worden de onderzoekingen uitgebreid.
De pp's, tien mannelijke studenten, kregen 15 mgs. benzedrine en op
een ander moment 60 mgs. ephedrine toegediend. De gevolgen, na een
half uur rust, op systolische bloeddruk, hartslag en correct werken met de
'pursuit'-meter werden vergeleken met die van een toegediende controlepil (placebo). 8 Daarna werden ze onderzocht met een rating-scale voor:
verveeld-geïnteresseerd, ontspannen-ingespannen, geïrriteerd-prettig gestemd, fit-vermoeid, slaperig-klaar wakker en aandachtig-onaandachtig.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: toediening van
15 mgs. benzedrine heeft tot gevolg dat inaccuraatheid met de 'pursuit'meter later optreedt; hetzelfde kan worden gezegd van een conditie
die leidt tot het vermelden van gevoelens van verveling, geïrriteerdheid
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door het werk, vermoeidheid, slaperigheid en verlies van de aandacht; de
60 mgs. ephedrine hydrochloride hadden een soortgelijk, maar zwakker
en kortstondiger effect. Voor ons van minder direct belang zijn de gevolgen op hartslag en systolische bloeddruk; 15 mgs. benzedrine verhoogden de systolische bloeddruk en het tempo van de hartslag, de 60
mgs. ephedrine hydrochloride hadden een geprononceerder effect m.b.t.
de systolische bloeddruk, maar bleven bijna zonder gevolg op de hartslag.
Op de toediening van ephedrine volgde na ± i | uur een merkwaardige
depressie die psychologisch meetbaar was (met rating-scale en 'pursuit'meter), maar geen correlaat vindt in veranderingen in systolische bloeddruk en hartslag. Hoe belangrijk dit laatste gegeven ook is, men mag er
toch niet uit afleiden, dat er blijkbaar gevoelens bestaan zonder lichamelijk correlaat, want andere gegevens (wij denken b.v. aan de hoeveelheid
adrenaline in het bloed), werden niet gemeten. Naar aanleiding van dit
onderzoek is in de Notes and Discussions van The American Journal of
Psychology een hele discussie ontstaan over het gebruik van de term
verveling door Barmack. 9 Zijn criticus Berman meent dat hij verveling
heeft gebruikt in de zin van psychische verzadiging, en het is duidelijk
dat deze niet op boven bedoelde wijze kan worden opgevat. Bovendien
meent hij dat radng-scales niet gebruikt kunnen worden als enig criterium voor de aanwezigheid van die psychische verzadiging. Tegen het
eerste punt kan Barmack zonder moeite inbrengen dat hij verkeerd
begrepen is. Verveling is geen psychische verzadiging, wat Berman verleidt tot de tegenopmerking : 'De moeilijkheid komt voort uit de deducties uit de feiten en de opvatting ('bias') van de interpretator' (11,472).
Wij vermelden deze discussie vooral omdat Berman hier naar onze
mening de spijker precies op de kop slaat; ook experimenten moeten geïnterpreteerd worden, en wie welk (hand)boek over experimentele
psychologie leest, stuit telkens weer op deze moeilijkheid, dat experimenten niet alleen tot verschillende uitkomsten leiden, doordat de experimentele omstandigheden in soms nauw bemerkbare kleinigheden verschillen,
maar ook door de verschillende conclusies die uit overeenkomstige
experimenten getrokken worden. Tegen het andere punt tracht Barmack
zich te verweren door op te merken dat hij kan steunen op de gemiddelde
ratings van 'vele pp's' (4,470) (hij heeft blijkbaar meer onderzoekingen
gedaan dan de hier vermelde), hetgeen Berman echter niet bevredigt.
Ook statistische gemiddelden van subjectieve gegevens zijn volgens hem
geen objectieve feiten. Dr. Barmack heeft daar terecht niet meer op
geantwoord. Strikt genomen heeft Berman natuurlijk gelijk. Wanneer ik
na het eten zeg verzadigd te zijn, is dat een subjectief gegeven. Objectief
kan die verzadiging alleen worden vastgesteld op grond van de (tijdelijke)
samenstelling van mijn bloedvloeistof. Dat ik niet na iedere maaltijd
naar de dokter kan lopen om deze te controleren, kan tot gevolg hebben,
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dat ik soms een tekort aan bepaalde voedingsstoffen heb, zonder dat mijn
'gevoel' mij daar direct voor waarschuwt. Toch kan een samenhang
tussen mijn gevoel van verzadiging en mijn objectieve toestand normali
ter moeilijk worden ontkend. In elk geval duidt mijn 'gevoel' aan dat ik
van deze bepaalde voedingsstof genoeg heb. Voor de psychische ver
zadiging (de term is van Lewin) geldt dat dunkt ons in nog sterker mate,
daar deze wel heel moeilijk objectief te meten valt. Het ophouden met
een bepaald werk is zo'n objectieve maat niet. Berman vroeg zich b.v. af
of hier geen vermoeidheid in het spel kan zijn geweest en om zich tegen
deze opmerking te verweren, moet Barmack dan weer een beroep doen op
de post-experimentele mededelingen van de pp's. Bovendien valt verve
ling niet samen met psychische verzadiging, al kan de laatste tot verveling
leiden (zich vervelen = etym. te veel worden of zijn).
Barmack laat op het eerste deel van zijn studies een tweede volgen
(3,n).
Daar het volgens Barmack bekend is, dat verhoging van temperatuur
slaapverwekkend werkt, lag het z.i. na het vorige onderzoek voor de
hand te gaan onderzoeken, wat het effect is van verlaging van tempera
tuur op de houding t.a.v. de verveling en het gevoel van monotonie,
waarvoor dezelfde pp's zich beschikbaar stelden. Evenals bij het vorige
onderzoek werd gewerkt met acht onderzoeksperioden van 15 minuten
elk. Aan het begin moesten de pp's een half uur rusten, waarin driemaal
bloeddruk en hartslag werden gemeten; dan werkten zij 8 χ I J min.
met de 'pursuit'-meter; telkens werd aan het eind van de periode van
15 min. een rating-scale-formulier ingevuld. Tot zover waren de om
standigheden gelijk aan die van het vorige onderzoek. Vermeld dient nog
dat de vasculaire metingen in elke 15 min.-periode tweemaal verricht
werden. Als onafhankelijke variabele werd achtereenvolgens ingevoerd
een temperatuur van 24,7 en 15,6 graden C.
Verlaging van temperatuur had tot gevolg :
1.
2.
3.
4.

een lichte toename van de systolische bloeddruk;
een lichte vertraging van de hartslag;
een anti-hypnotisch effect;
een lichte, niet significante verslechtering van het werken met de
'pursuit'-meter.

Terecht merkt schrijver over het laatste op, dat verder onderzoek nodig
is. Uit ervaring weten wij immers, dat het werken in een kille ruimte
onaangenaam en niet prestatie-bevorderend is, alleen al omdat de kilheid
van het vertrek voortdurend wordt ervaren en onze aandacht opeist.
Voor de verslechtering van de resultaten bij dit eentonig werk kan men
waarschijnlijk wel de verlaging van de temperatuur aansprakelijk
stellen, maar niet op grond van het anti-hypnotisch effect. Zeker zou
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Barmack niet mogen veronderstellen dat een eventueel hypnotisch effect
bij temperatuurverhoging een gevolg van verveling zou kunnen zijn.
Zeer hoge temperatuur werkt ook anti-hypnotisch. Een aangename
warmte echter noodzaakt het lichaam niet tot grote warmtelevering om
de lichaamstemperatuur op peil te houden, integendeel hoe minder
arbeid verricht wordt, hoe prettiger men zich zal gevoelen. Men is dus
op zijn hoogst geneigd tot niets doen. Verveling zou in die situatie wel
kunnen ontstaan, terwijl daar bij lage temperatuur door een geneigdheid
tot arbeid minder aanleiding toe is.
Onder dezelfde experimentele omstandigheden en met dezelfde pp's
werd nu een tweede variabele ingevoerd, nl. nadat 4 x 1 5 min. met de
'pursuit'-meter gewerkt was, kregen de pp's elke volgende 4 keer een
kwart dollar als beloning. De merkwaardige gevolgen daarvan waren:
1. een duidelijke verbetering in accuraatheid bij het werken met de
'pursuit'-meter en een uit de rating-scale-antwoorden blijkende verhoogde mate van interesse, wakkerheid en oplettendheid;
2. een betrekkelijk kleine toename in systolische druk en hartslagtempo.
Barmack trekt uit dit experiment de conclusie, dat de fysiologische locus
voor het gevoel van eentonigheid niet geheel perifeer is, waarmee hij zich
dus van de orthodoxe periferaüsten distancieert.
Hoe heilzaam ons deze distanciëring op zichzelf ook lijkt, met zijn
conclusie kunnen wij niet meegaan. Dit experiment bewijst niet dat het
werken met de 'pursuit'-meter minder eentonig werd gevonden, het
toont aan dat reinforcement niet slechts het gevolg kan zijn van geconstateerde vordering in het werk, maar ook van een beloning. Geld verzoette hier de arbeid, hetgeen niet hoeft in te houden dat het werk zelf als
aangenamer en minder eentonig werd ervaren. De vermelding van verhoogde interesse blijft echter merkwaardig, omdat de pp's niet beloond
werden voor prestatieverbetering, doch uitsluitend, omdat zij het werk
uitvoerden. Vergeten wij echter niet dat het werk nu een zin had gekregen, en wel een positieve. Wij kunnen zeggen dat een antwoord op het
paar: verveeld-geïnteresseerd in de rating-scale naar de positieve kant
kan uitvallen onder invloed van het halo-effect van de beloning.
Op zichzelf vinden wij het idee van een verbinding van experimentele
(operationele) methoden met een 'report' ( = retrospectie) geslaagd. Wel
vragen wij ons af of de rating-scale-methode daarvoor wel zo geschikt is.
Men wordt hier tot een bepaald antwoord gedwongen, ook al is dat in de
gegeven situatie niet relevant. Wij kunnen b.v. moeilijk inzien wat men
met het paar actief-passief moet beginnen met betrekking tot het woord
sneeuw. Dat in het Amerikaanse profiel sneeuw aan de actieve, in het
Nederlandse aan de passieve kant ligt verwondert ons weinig (41). Dat
hoeft nog geen toeval te zijn; Amerikanen zouden b.v. aan sneeuwstormen
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kunnen gedacht hebben en Nederlanders aan de fraaie, romantische
wintergezichten van onze schilders. De Engelse droom van een 'white
Christmas' doet het bij Engelsen wellicht nog meer naar de passieve kant
verschuiven. Dit zijn speculaties, maar wat kan men ten aanzien van
dergelijke uitkomsten anders doen, wanneer men tracht te interpreteren,
want de feiten zelf spreken niet!
Het onderzoek van Barmack, hoe interessant op zichzelf heeft ons niet
veel verder gebracht. Voor een beter begrip van het fenomeen der verveling leverde het maar een zeer kleine bijdrage. Wij gaan nu onze aandacht wijden aan een geheel ander onderzoek, waarvan W. Heron verslag uitbrengt (51).
Uitgangspunt voor Heron en zijn medeonderzoekers was het bekende
feit dat vliegers op lange, eentonige vluchten soms aan hallucinaties
lijden. Daarom wilden zij onderzoeken, wat het effect was van langdurige
isolatie in een monotone omgeving. Mannelijke studenten, die daarvoor
20 dollar per dag ontvingen, werden in een verlicht vertrek geïsoleerd,
omdat men wilde weten 'hoe mensen zouden reageren in situaties waarin
niets gebeurde' (51, 52). Zij lagen daar op een behaaglijk bed met een
plastic bril op, die licht doorliet, maar het zien van voorwerpen belemmerde. Ook gehoorsindrukken konden vrijwel niet doordringen,
omdat ze op een U-vormig rubber kussen lagen, dat hun hoofd van
achter en opzij tot over de oren omsloot; het enige dat mogelijk tot hen
doordrong, was het eentonig geluid van de aangebrachte airconditioning,
dat overigens andere gehoorsindrukken uitwiste. Aan hun handen
hadden zij handschoenen met kokertjes van karton om de vingers, zodat
ze daarmee niet konden tasten. Ze werden 24 uur van de dag geïsoleerd
in dit vertrek, waar zij de hele dag zo lagen; alleen mochten ze even
zittend op bed hun maaltijden gebruiken en zo nodig naar een in een aangrenzende ruimte gelegen toilet gaan. Ze waren volkomen geïsoleerd op
deze wijze, hoewel ze door een microfoon konden spreken met de zich
buiten het vertrek bevindende experimentator, die echter alleen ingreep
als het nodig was, b.v. als zij het experiment wensten te beëindigen.
Deze experimentator hield nauwkeurig bij wat zij deden en wat zij zeiden,
hetzij tegen hem, hetzij in zichzelf pratend of zingend.
Voor, tijdens en na de isolatieperiode kregen zij verscheidene opdrachten. In de eerste plaats een batterij eenvoudige mondelinge tests; deze
werd eerst voor het onderzoek en verder na 12, 24 en 48 uur isolatie en
drie dagen na beëindiging daarvan afgenomen. En ten slotte moesten zij
een betoogje navertellen, argumenten bevattend voor het bestaan van
(kwel)geesten. De prestaties van de pp's waren 'door hun isolatie in de
eentonige omgeving' (51,53) verminderd, wellicht had men beter kunnen zeggen: tijdens en ná de isolatie. De pp's waren ook zeer suggestibel
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voor het argument dat geesten zouden rondspoken en sommige van hen
waren er bang voor.
Tijdens het onderzoek hadden de meesten, zo vertelden zij later, zich
eerst bezig gehouden met het denken aan dingen die voor hen prettig of
belangrijk waren, maar geleidelijk verdween het vermogen om zich te
concentreren; soms vielen ze in slaap, doch als zij weer wakker werden,
waren ze erg onrustig en gingen ze 'beelden' zien. Toen een der onderzoekers zelf ging deelnemen aan de isolatie, bleek uit deze participerende
observatie 'dat de experimentele situatie hallucinaties veroorzaakte'
(51,54). Het waren overwegend optische hallucinaties zoals die ontstaan
bij het innemen van mescaline: zeer helder en gedetailleerd; daarnaast
kwamen ook akoustische en tactiel-kinesthetische hallucinaties voor.
Aanvankelijk waren de pp's vooral in de eerste geïnteresseerd, omdat het
hun verveling, waarover ze via de microfoon al mededelingen hadden
gedaan, doorbrak, maar op den duur vonden ze die beangstigend.
Sommigen vertoonden duidelijke derealisatie- en depersonalisatieverschijnselen. In hun rustige perioden vooral leken hun hersengolven die
elektroencefalografisch geregistreerd werden op die van een slapende.
De pp's waren tuk op stimulatie, ze gingen hardop praten, verzen reciteren en zingen om maar iets te horen.
Duurde de isolatie lang - meer dan 48 uur hield bijna niemand het uit - ,
dan ontstonden zeer ernstige gevolgen: het denken verminderde, pp's
gaven kinderlijke, emotioneel gekleurde antwoorden, de visuele perceptie was gestoord (ze konden b.v. het toilet niet meer vinden), zware
hallucinaties traden op, er waren duidelijk afwijkende hersengolven.
De auteurs vatten hun conclusies zelf zo samen: 'Deze studies tonen aan
dat het normaal functioneren van de hersenen afhankelijk is van een
voortdurende opwekkingsreactie, opgewekt in de formatio reticularis,
die op haar beurt weer afhangt van een constant bombardement van zintuiglijke indrukken' (51,56).
Deze studie is belangrijk en interessant, maar over de pathologie van
de verveling levert ze weinig gegevens op. Niet de verveling lijkt ons
heeft deze pathologische gevolgen, maar de isolatie. Wel wisten de pp's
zich nog in contact met de buitenwereld, waardoor ze in een geheel andere toestand verkeren dan b.v. ruimtevaarders die zouden ontdekken
dat het contact met de aarde verbroken was, maar door hun derealisatieen depersonalisatietoestanden zal dit weten op den duur weinig van geloven of hopen verschild hebben. Ook hun hallucinaties tonen aan dat
verbeelding en werkelijkheid volkomen dooreenlopen. Het zien van de
pi. dat hun onthouden was, zou waarschijnlijk andere reacties teweeggebracht hebben. In geen geval lijken ons de experimentele condities van
dien aard, dat de gevolgen aan verveling moeten worden toegeschreven.
Wel kan men zich afvragen of verveling niet een beginnende isolatie41

toestand is. Wie een lezing verveelt, sluit zich van de spreker af en krijgt
belangstelling voor een spin die zich aan een draad neerlaat of voor geluiden buiten of voor zijn eigen gedachten of fantasieën. Maar als er geen
prikkels van buiten tot hem doordringen, zal hij met zijn gedachten tevreden moeten zijn, dan bevindt hij zich in een volledig isolement. In het
experiment is het isolement van buitenaf bewerkstelligd, maar wie
'nergens zin in heeft', isoleert 'zichzelf' (zie echter onze fenomenologische analyse). Als men werkelijk 'nergens zin in heeft', is dan niet
de grens van de normale verveling bereikt? 10 In ons laatste hoofdstuk
zullen wij op dit probleem terugkomen.
Het boeiende experiment heeft ook anderen geïnspireerd tot onderzoek met name B. Jones en J. E. Goodson (56). Volgens hen leidde het
experiment tot drie conclusies, nl. 'verminderde variatie' in de sensorische omgeving :
1. maakt de pp's meer kwetsbaar voor propaganda;
2. verminderde hun geschiktheid tot denken;
3. deed hallucinaties ontstaan.
Deze samenvatting van het werk van Heron c.s., maar vooral de volgorde
daarvan, toont wel aan, hoezeer de lezers worden beïnvloed door
persoonlijke interesse. Zij voegen er dan ook aan toe, dat het eerste
gevolg te weinig aandacht heeft gekregen, hoewel het toch het begin
vormt van de hersenspoeling.
Nu zijn er volgens schrijvers twee verklaringsmogelijkheden, namelijk
dat isolatie iemand suggestibeler maakt, of dat beroving van alle stimulatie hem alles doet appreciëren wat geboden wordt ('prikkelhonger').
Tegen de tweede hypothese die geaccepteerd werd door Heron c.s.
brengen schrijvers twee bezwaren naar voren, dat de 'propaganda' (de
argumenten voor het bestaan van geesten) gevoerd werd, toen de
'prikkelhonger' het grootst was en dat het experiment onder extreme
omstandigheden werd uitgevoerd.
Jones en Goodson willen onderzoeken of verveling zonder beroving
van sensorische prikkels iemand suggestibeler maakt. In de psychologie
van de luchtvaart gaat monotonie een centrale plaats innemen, als blijkt
dat het eentonige gezoem der motoren in een overigens stille, lege
ruimte toestanden van hypersuggestibiüteit kan doen ontstaan. Dat was
het uitgangspunt voor het volgende experiment:
Een groep van vierentwintig marineluchtmachtcadetten, in vier
groepen van zes, werd gedurende een periode van ongeveer acht uur van
alle sociaal contact beroofd; daarna werden zij individueel getest op
suggestibiliteit met de 'Huil body-sway'-techniek. Omdat dit om beurten
moest gebeuren, varieerde de isolatieperiode van 7J-9 uur, maar al na з |
uur verveelden de meesten zich stierlijk. Bij bovengenoemde techniek
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gaat men als volgt te werk. Men zegt de pp's dat men hen zal laten vallen,
door hen namelijk te laten kantelen, daar het apparaat een bodem heeft
die kan kantelen; zij behoeven zich, zo wordt hun gesuggereerd, geen
zorgen te maken, want ze zullen worden opgevangen. Ze moeten op een
aangegeven moment de ogen sluiten, waarmee de suggestie is begonnen.
Dan zei men nadrukkelijk: 'Je leunt nu voorover. Je gewicht wordt nu
gedragen door de bal van je voet. Je hielen komen los van de grond. Je
leunt nu ver voorover. Je gaat voorover vallen, voorover vallen, vallen,
vallen... (56,718). De meesten vielen binnen de minuut. Vergeleek men
de geïsoleerden, die gemiddeld acht uur in een nauw vertrekje met een
tafel en een stoel, maar verder niets erin, opgesloten waren geweest, nu
met een controlegroep van 6 cadetten die gedurende die zelfde tijd routinetests hadden afgelegd (schriftelijk), dan bleek dat de experimentele groep
telkens suggestibeler was.
Nu is de beschreven valproef zeer suggestief (evenwicht verliezen
betekent een existentiële crisis, zeker als men niets ziet). Daarom werd
het onderzoek herhaald met een proef waarbij met gesloten ogen de
armen uitgestrekt moesten worden en men suggereerde dat de armen van
hun goede stand gingen afwijken. De z.g. correcties werden dan gemeten. Dit bleek een 'minder sensitieve reactie' (56,721) en het effect der
suggestie was dan ook veel geringer, het verschil tussen experimentele
groep en controlegroep betrekkelijk klein. Nog minder sensitief bleek de
reactie op de volgende proef: gezeten op een stoel moesten de pp's hun
ene been strekken, weer met gesloten ogen. Zaten ze zo enige tijd, dan
werd hun gesuggereerd dat hun been kataleptisch was geworden. Dat
gelukte niet, zo min bij de proef- als bij de controlegroep. Met de
Differential Aptitude Battery werden drie van de vier proefgroepen en
controlegroepen bovendien onderzocht om na te gaan of 'speciale behandeling' het genoemde gevolg kon hebben, hetgeen niet bevestigd
werd. Verder werden een aantal mannen twee weken lang (behalve in
een tijd om te slapen) in grote vaten water te drijven gelegd om na te
gaan of 'stijfheid der spieren' (56,720) wellicht de reden kon zijn, dat de
proefgroep banger was om te vallen. Dat bleek niet het geval te zijn,
waarmee men dus bewezen acht dat verveling hier de reden is geweest
van de grotere suggestibiliteit van de proefgroep.
N.a.v. het experiment merken wij op dat ook hier de experimentele situatie te complex is om die conclusie te trekken. Wij hebben hier te maken
met isolatie in een klein vertrek, dat zo klein was dat ze niet konden opstaan zonder de ruimte te verlaten, wat verboden was; de isolatie is dus
tevens een soort opsluiting, heeft vermoeidheid of spierstijfheid alleen
geen doorslaggevende invloed gehad, het is niet uitgesloten dat de drie
bovengenoemde factoren samen met de verveling het beschreven gevolg
hadden. Wij zijn door dit onderzoek, hoe fraai ook, dus niet overtuigd.
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Toch is het geenszins uitgesloten, dat wie zich verveelt, in een bepaald opzicht suggestibeler is dan anderen. Wie niets te doen heeft,
zou vatbaar kunnen blijken voor voorstellen tot het verrichten van bepaalde activiteiten. Dat Luijpen echter van 'psychische verlamming',
Berman van 'psychische verzadiging' sprak, had wel degelijk een bepaalde achtergrond. Wie zich wérkelijk verveelt, heeft niet alleen niets
te doen, maar ook 'nergens zin in'. In zo'n geval zal hij bepaald niet erg
suggestibel zijn. De suggestibiliteit van de door Jones en Goodson onderzochte cadetten en van de door Heron c.s. onderzochte studenten had
minder met verveling dan met isolatie te maken. 11
Van de onderzoekingen over de verveling als pathologisch verschijnsel hebben de psychoanalytische het meest opgeleverd. Dat er een
neurotische verveling bestaat, moeten wij op grond van allerlei door hen
besproken ziektegevallen wel aannemen, hoewel men zich kan afvragen
of wellicht niet eer aan 'de verveling van een neuroticus' gedacht moet
worden als een verveling die ten gevolge van de neurotische existentie
een bepaalde kleur heeft gekregen. Wel kunnen wij accepteren, dat de
neurose a.h.w. predisponeert tot verveling, al willen wij de neurose
dan liever opvatten in de existentie-analytische zin van Frankl (36) e.a.
Hierin wordt de mens niet louter gezien als een driftwezen, de psyche
niet als samengesteld uit Es en Ich. 'Le principe de cette psychanalyse
(existentielle) est que l'homme est un totalité et non une collection; q'en
conséquence, il s'exprime tout entier dans la plus insignifiante et la plus
superficielle de ses conduites' (99,650). Het postulaat van het onbewuste
wordt door Sartie verworpen. De volstrekte vrijheidsopvatting van
Sartie wordt echter door Frankl afgewezen. Menselijk zijn is volgens
deze verantwoordelijk zijn en de existentie-analyse een 'op verantwoordelijk zijn gerichte analyse' (36,10). Volgens de opvatting der existentie-analyse komt niet het Es tot bewustzijn van het Ik, hier komt veeleer
het Ik zichzelf tot bewustzijn, het komt tot bewustzijn van zichzelf, het
k o m t - t o t zichzelf'(36,13). In deze zin spreekt ook P. Helwig in aansluiting bij Von Gebsattel, waar hij zegt dat de existentie-analyse psychische
stoornissen tracht te begrijpen 'als fundamentele stoornissen in de existentiële opbouw van het leven, vooral stoornissen in de structuur van het
worden', en even verderop : 'Elke conflictneurose is een geschil tussen de
persoonlijkheid en haar wording, zij is de uiting van een stoornis der
genese door een opgeschorte beslissing tussen twee conflicttendensen.
De mens die innerlijk geremd wordt om een beslissing te nemen, heeft
bijv. heel dikwijls het gevoel, dat het heden leeg is. Het heden is gevuld,
wanneer het vol is van allerlei projecten die zich aftekenen. Het niet- afgerekend hebben met het verleden verhindert het ontwerpen van toekomstplannen, het wordingsproces stremt, de toekomst vernauwt zich het heden wordt leeg, omdat de projecten (de eigenlijke inhoud) ontbre44

ken' (50). Wij veroorloofden ons dit lange citaat, omdat het precies
weergeeft, hoe wij de neurotische verveling zien. Dat deze zo gezien ook
past in onze opvattingen over de verveling, zal in het vervolg nog moeten
blijken.
3. O N T W I K K E L I N G S P S Y C H O L O G I S C H E
OVER D E V E R V E L I N G

GEGEVENS

Door de opzet van deze studie zijn wij bijzonder geïnteresseerd in
ontwikkelingspsychologische literatuur over het betreffende onderwerp.
Wij moeten echter met slechts enkele artikelen volstaan, omdat de interesse in het kamp der ontwikkelingspsychologen voor het verschijnsel der
verveling blijkbaar niet groot is. Wij beginnen met een studie van
Schneersohn(io5), die wij ook onder het vorige hoofdstuk hadden kunnen
bespreken, omdat ze de verveling als pathologisch verschijnsel behandelt.
Toch hebben wij gemeend haar als overgang tot de volgende literatuur
hier te moeten plaatsen, omdat het artikel niet alleen gepubliceerd is in
een kinderpsychiatrisch tijdschrift, maar wat de besproken gevallen betreft ook merendeels op kinderen betrekking heeft. Schneersohn begint
te verwijzen naar een aantal werken van hem, waarin hij de lezer opmerkzaam maakt op zijn 'Menschwissenschaft' die hij stelt tegenover de
psychoanalyse als verklaring van het psychisch leven. 'In tegenstelling
tot de psychoanalyse ziet de 'Menschwissenschaft' het 'speldeficit' of de
verveling als oorzaak der neurose'(105,137). Zijn methode is dan ook
geen 'duidingsmethode', maar een 'Expeditionsmethode', waarvan hij
enkele voorbeelden geeft in deze artikelen, zoals wij zullen zien. Om begrijpelijk te maken wat Schneersohn onder neurose verstaat, is het
wellicht goed hem nog even aan het woord te laten, waar hij zegt : 'Het
is een grondkenmerk van de neurose, dat ze in tegenstelling tot de echte
geestesziekte (psychose) door het groepsleven van de mens beïnvloed
wordt' (105, 138). Naar gelang de mens niet past in bepaalde groepen
waartoe hij behoort, spreekt schrijver van nachtneurose (of 'Alleinseinneurose'), 'Heimneurose', schoolneurose, straatneurose en 'Fremdneurose' ( = zich niet thuisvoelen in de groep der volwassenen, anderen).
Uitgangspunt van deze opvatting is het onmiskenbare feit, dat wij ook
uit schoolervaringen kunnen bevestigen, dat kinderen thuis soms heel
anders zijn dan op school. Soms zijn ze thuis braaf en schuchter en doen
zich op school moeilijkheden voor, soms is het omgekeerde het geval,
zodat schrijver resp. van school- en 'Heim'neurose spreekt. Zijn verklaring is als volgt: het spel is in wezen sociaal; kan het kind ergens zijn
speeldrang niet uideven, dan voelt hij zich in de betreffende groep gefrustreerd en onzeker en speelt niet meer; dat 'leidt tot verveling, tot het
gevoel van leegte, die door nervositeit opgevuld wordt' (105,140). En
dat is dan de betreffende neurose. De vraag rijst natuurlijk, hoe het dan
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komt, dat een kind in die bepaalde omgeving zijn spel niet beleven kan.
Daarop geven slechts zijn twee casus (eigenlijk vermeldt hij er drie,
maar de ene die een volwassene betreft, werkt hij niet uit) min of meer
antwoord. In het ene geval, een 'Heimneurose' is het meisje van de
geboorte al een lastig, vaak huilend kind geweest (het beeld dat schrijver
ervan geeft, doet denken aan een neuropathische constitutie). Ze is
verwend door een wat te zachte vader en een moeder die plotseling bijzonder hard kan zijn, en het kind dan ook slaat met een roe, zodat de rode
striemen op haar rug achterblijven. Tussen moeder en dochter ontstaat
dan ook een verhouding die hij het Strindberg-complex noemt, waarmee
hij bedoelt, dat er een wederzijdse ambivalente, nu weer agressieve, dan
weer tedere haat-liefde-verhouding tussen haar bestaat. Bij mensen die
steeds bij elkaar leven, kan nu het speldeficit = verveling overdekt
worden door dit Strindberg-complex en dat had bij dit kind deze
'hysterisch agressieve symptomen' (105,174) tot gevolg die zij thuis vertoonde, ofschoon zij op school voorbeeldig was. Schrijver verbindt nu
schoolwereld en huiselijk milieu door zelf naar de school te gaan (daar
vader haar naar Schneersohn ter behandeling had gesleept, behoorde deze
tot de 'huiselijke kring' van het kind), door de schoolkinderen op een
verjaardagsfeestje thuis te laten komen en door een schoolvriendinnetje
(als een duidelijke rivaal beschreven, hoewel Schneersohn dat niet expliciet opmerkt) met haar mee te laten gaan naar zijn huis, zodat er een
contact ontstaat tussen schoolwereld (prettig) en thuis (onprettig).
Daarna verdwenen volgens Schneersohn de symptomen langzaam.
Op soortgelijke, maar omgekeerde wijze 'geneest' schrijver de schoolneurose van een jongetje, hetgeen wij de lezer nu maar besparen.
Zijn therapie bestaat dus in het overbrengen ('Expedition') van de als
prettig ervaren school- resp. 'Heim'-wereld naar die van thuis, resp. van
de school, zodat deze aanvankelijk als onprettig beleefde wereld a.h.w.
gaat participeren aan de als aangenaam beleefde wereld, wat dan op den
duur de genezing zou bewerkstelligen. Wij willen niet ontkennen, dat op
deze wijze eventueel de weg geëffend en de poort geopend zou kunnen
worden naar het hart van de patiënt. Het zou dus de overdracht kunnen
vergemakkelijken. Voor Schneersohn is dat echter alles. Het gevaar
van een verkeerde interpretatie en een onvolledige weergave van de
feiten is hier wel heel duidelijk. Om met de laatste te beginnen: wij
kunnen ons niet voorstellen, dat schrijver de moeder gelaten heeft,
zoals ze was; dat 'Elternerziehung' de basis vormt voor de heilpedagogiek van veel psychisch gestoorde kinderen is langzamerhand gemeen
goed. Schrijver zegt daarover geen woord, en dat is wel begrijpelijk,
want het tast zijn interpretatie aan. Dit kind dat constitutioneel belast was,
reageerde thuis zo, ten gevolge van haar verkeerde opvoeding, speciaal
door de moeder, die, wellicht in mindere mate, dezelfde opvliegende
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natuur had als het kind. Het jongetje dat thuis zo zoet was en op school
angst had voor grote, wilde jongens en dus niet met de anderen wilde
spelen en derhalve op andere wijze om aandacht vroeg, was door zijn
opvoeders eveneens verkeerd aangepakt en niet klaar gemaakt voor
situaties buiten de beschermde huiselijke kring. Het gaat niet aan hier van
een schoolneurose te spreken, dit is, als men dat woord nu beslist wil
gebruiken, even goed een 'Heimneurose' als die van het besproken meisje. Het speldeficit, dat overigens nog niet gelijk gesteld mag worden met
verveling, omdat heel wat kinderen in hun fantasie een uitweg vinden, is
niet de oorzaak, maar het gevolg van de 'neurose'. Wij merken terloops
nog op, dat schrijver nogal slordig is in zijn terminologie : het in de titel
van zijn artikel genoemde woord 'psychopathisch' komen wij in het
artikel zelf niet tegen. Daarin gebruikt schrijver de woorden neurose
en nervositeit voor dezelfde toestanden door elkaar.
Het opmerkelijkst is echter het ongemotiveerd gebruik van het begrip
verveling, want in geen van beide gevallen was hiervan in eigenlijke zin
sprake: het meisje wordt wild, despotisch en agressief genoemd, het
jongetje apathisch, geremd, angstig. Wel spelen beide kinderen niet resp.
thuis en op school (in de pauze), maar dat is uit het bovenstaande wel
begrijpelijk geworden.
Nu kan een kind dat niet speelt, zich gemakkelijk vervelen, in de zin
althans van een niet-weten-wat-te-doen, bij deze beide kinderen blijkt
nergens dat dit het geval was, en geen wonder, hun 'neurotische'
symptomen vormden een voldoende compensatie voor het 'speldeficit'.
Op het verband tussen niet-spelen en verveling heeft ook Revers gewezen. Wij zullen in het verloop van deze studie nog alle gelegenheid
hebben te wijzen op het verband tussen vrije tijd en verveling; het kind
speelt vooral in zijn vrije tijd (voor het naar school gaat, is dat altijd, als
het ten minste niet slaapt), dan vooral zal het zich kunnen vervelen. Dat
er verband bestaat tussen speldeficit en verveling merkt schrijver terecht
op, de verklaring die hij voor dat verband geeft, is geheel onbevredigend.
Tot wat acceptabeler opvattingen komt het artikel van Hilde Lewinsky
(68) dat hier geplaatst is, omdat het in een tijdschrift voor 'educational
psychologie' voorkomt, en bovendien omdat het uitgangspunt van de
beschouwingen van schrijfster de ervaringen zijn met fabrieksmeisjes.
Het artikel had eventueel ook besproken kunnen worden onder het
volgende hoofd, en omdat zij uitgaat van dieptespsychologische inzichten
eveneens onder het vorige. Dit artikel en dat van Schneersohn behoren in
stricte zin niet tot de ontwikkelingspsychologische literatuur, maar
vinden hun vertrekpunt in waarnemingen bij kinderen en de verveling
van kinderen. Bij Schneersohn waren dat schoolkinderen, die zich vervelen als zij niet schoolgaan en niet spelen, bij Lewinsky fabrieksmeisjes,
dus voor het merendeel pubers - daar deze meisjes vroeg plegen te
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trouwen - , van wie echter overwegend de verveling ten gevolge van het
monotone werk wordt besproken, hetgeen dan echter het uitgangspunt
wordt voor een beschouwing over de verveling, die op geen onderzoek
teruggaat. Schrijfster noemt de verveling een sociaal probleem 'dat ons
gehele sociale leven overschaduwt'. Zij gaat dus niet zover als Tardieu,
maar haar conclusies gaan wèl heel ver. Zij vraagt zich af, waarom speciaal de verveling in de vrije tijd niet wordt opgeheven door de suggesties
van anderen. Als de verveling nl. een verweer is tegen allerlei driften,
zoals psychoanalytic! beweren, waarom gaat men dan niet in op de suggesties van anderen die de verveling doorbreken en daarmee een eind
maken aan de periode van ledigheid, waarin het 'moeilijker is zijn driften
te bestrijden' (68,152)? Schrijfster meent de verklaring daarvoor gevonden te hebben waar zij zegt, dat er in de verveling twee aspecten
zitten, die ook begrijpelijk maken, waarom men de verveling vreest. De
houding van wie zich verveelt, is ambivalent; hij vreest het verkeerde te
doen, maar ook het goede te doen. 'De ene is de vrees voor de Esimpulsen, de andere is vrees voor de eisen van het Ueber-ich' (68,151).
Dat verklaart volgens haar de gevoelens van landerigheid, ergernis en
teleurstelling, maar ook de onrust die een kind kenmerkt dat zich verveelt. In de drukte vindt iets van de oorspronkelijke wensen een uitweg,
en in de agressieve en destructieve handelingen die men wil stellen, is dat
nog duidelijker het geval. Ook verklaart dit, waarom monotonie slaperig
maakt. In het voetspoor van Spitz wijst ze dan op de herhaüngsdrang,
de monotonie die kinderen en primitieven in trance en extase brengt. Wij
volwassenen kunnen niet langer onze impulsen uitleven, maar 'een reactie op monotonie' die niet veranderd is sedert de eerste kinderjaren, 'is
dat wij in slaap vallen' (68,150). Een geblaseerde houding 'is een voortdurende afwijzing die ageert als een verdediging tegen stimulatie'
(68,150).
Als de zaken zo liggen, helpt geen georganiseerde vrijetijdsbesteding.
Men moet deze mensen leren inzicht te krijgen in hun eigen reacties en deze
te leren begrijpen en ze daardoor in staat stellen 'op goede voet te staan niet
alleen met hun omgeving maar ook met zichzelf' (68,15 2). In feite komt
dat dus neer op psychotherapie voor iedereen, want als verveling een
sociaal probleem is, kan men het alleen op die manier aanpakken, als
schrijfster gelijk heeft.
De grote verdienste van schrijfster lijkt ons, dat zij gepoogd heeft een
afgerond beeld van de verveling, haar omstandigheden en gevolgen te
geven, dat behalve wanneer zij over de monotonie spreekt, een vrij
samenhangend geheel vormt. In de beschrijving der feiten missen wij het
tijdsaspect van de verveling, maar overigens kunnen wij haar in grote
lijnen bijvallen. Of men haar interpretatie accepteert, hangt af van iemands standpunt ten aanzien van de dieptepsychologie; men moet de
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mens als een driftwezen zien, wil men het met haar opvattingen eens zijn.
Dat wij de mens anders zien, zal in onze fenomenologische analyse en in
onze antropologische beschouwing in het slothoofdstuk blijken.
Ook de studie van Earl W. Kooker (64) is in stricte zin geen ontwikkelingspsychologisch, maar een schoolpsychologisch onderzoek met behulp van scalingsmethodieken. De hypothese voor dit onderzoek, waaraan drie scholen deelnamen was, 'dat er een verband bestaat tussen de
mate van achterblijven op school en de plaats die het kind inneemt op de
'achievement-boredom measure' (64,333). Voor de volledigheid zij
meegedeeld dat de scaling geschiedde met behulp van een 'observers
check list' en dat de observators bij 'rating' en 'rerating' na twee weken
afwisselend de leraren en vreemden waren, en dat een rangschikking
werd aangebracht in 'frequent', 'tamelijk dikwijls' en 'zelden'. Bovendien is het wel nuttig te weten dat schrijver onder 'achievement' wenst te
verstaan, 'dat het kind de activiteiten die het moet verrichten waardevol
acht' (64,3 3 3). Daarom lieten wij het woord 'achievement' liever onvertaald. Ten aanzien van het gedeelte van dit onderzoek dat voor ons van
belang is, gold als conclusie, dat kinderen die als verveeld werden aangeduid significant groter achterstand hadden dan de kinderen die het
werk waardevol achtten.
Wij vinden dit bescheiden onderzoek een belangrijke bijdrage tot de
psychologie van de verveling. Er wordt hier voor het eerst een verband
gelegd tussen de waarde van de bezigheid en de verveling. Langs
objectieve weg wordt vastgesteld, dat iets waardevol vinden en zich
daarbij vervelen een tegenstelling vormen. Er is een zwak punt in dit
onderzoek; dat gevoelens van verveling bestonden, werd door observatie vastgesteld uit een lijst van gedragspatronen, verzameld uit de Hteratuur (welke?), gesprekken met leraren en observaties. Als Kooker dezelfde literatuur gebruikt heeft als wij, zal hij daaruit weinig zekerheid
hebben kunnen putten, en hoe moeilijk men alleen uit observaties tot het
bestaan van verveling kan besluiten, zal in ons onderzoek worden aangetoond. Voor de exactheid der gegevens kunnen wij dus helaas niet
helemaal instaan. Het ontdekken van de relatie verveling-waardeloos
(zinloos) achten wij een groot winstpunt.
De enige echt ontwikkelingspsychologische studie, als wij althans het
gedeelte dat Luijpen aan onderzoeken onder middelbare-scholieren heeft
gewijd en dat in het verband van zijn gehele werk is besproken, uitsluiten,
is die van J. W. Still (112) over de verveling der bejaarden. Het uitgangspunt van deze studie vormt de grote toename van de vrije tijd ten gevolge
van de sociale ontwikkelingen met als effect een enorme toename ook
van de 'ziekte der verveling', omdat de mensen wel vrije tijd is geschonken, maar zij niet geleerd hebben die tijd creatief te besteden. 12 Dit
probleem klemt vooral bij de bejaarden, voor wie 'leisure' synoniem is
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met 'boredom': 'Deze psychosociale ziekte vormt thans het hoofdprobleem van de oude dag' (112,557). 'Ik twijfel er niet aan, 'zegt
schrijver zelfs, 'dat in heel wat gevallen de dood het gevolg is van deze
voornaamste oorzaak' (112,557). Wat heeft het voor zin te strijden tegen
infectieziekten en honger, als de bejaarden het slachtoffer worden van
deze ziekte der verveling. Wij produceren veel meer dan wij kunnen
consumeren. De bejaarden behoren uitsluitend tot de groep der consumenten; hen inschakelen in het produktieproces, zoals wel eens wordt
voorgestaan, is dus geen oplossing. Ook een groter deelname aan de
'Konsum'-maatschappij brengt de oplossing niet; er is een limiet aan
ons consumptievermogen, en bovendien valt bij bejaarden de sport uit.
Wij moeten de mensen, en speciaal de bejaarden, leren hun tijd creatief
te besteden. Wij moeten af van het idee, dat leren iets is voor kinderen
alleen, wij moeten bevorderen dat ook bejaarden deelnemen aan kunst,
literatuur en wetenschap, I.Q.'S veranderen bij verandering van milieu,
'bemoedigende leraren hebben domme kinderen weten te prikkelen tot
creatief werk' (112,560). Pioniersarbeid van anderen heeft geleerd, dat de
intelligentie kan toenemen tot de dood, wat intelligentietests onvoldoende uitwijzen. In de toekomst zal de leeftijd van 45/60 jaar tot de dood de
creatieve periode zijn, volgend op de produküeve. De opvoeding moet
dat mogelijk maken. 'Aan de horizon van de toekomst', zo besluit
schrijver zijn inspirerende, maar naar wij vrezen wat onkritische artikel,
'kunnen wij een tijd voorzien, waarin creativiteit een levenswijze zal
worden' (112,560).
Wij geloven dat Still een reëel probleem heeft aangesneden. De bejaarde mens van vandaag is een onttroonde mens. In onze produktie/
consumptiemaatschappij heeft hij geen taak meer, politieke wijsheid die
vroeger van een senaat werd verwacht, wordt thans aan jongeren toegeschreven, in wetenschap en kunst moet hij zijn plaats aan de avant-garde
van heden afstaan, zelfs als grootouder is hij uit de gezinnen verdwenen,
sedert de stichting der bejaardentehuizen en -woningen. Zijn leven zal,
vooral wanneer hij geen vreugde vindt in religieuze verdieping, en
wanneer hij niet heeft geleerd het boek als dagelijkse metgezel te beschouwen, gemakkelijk waardeloos, en misschien zelfs wel zinloos
schijnen, waardoor hij aan grauwe verveling ten prooi valt. Wij laten het
gaarne aan gerontologen over hiervoor oplossingen te bedenken. Of die
van Still veel eenvoudige bejaarden helpen zal, betwijfelen wij. Voor ons
is zijn artikel waardevol, omdat hij ons de verveling doet zien als een
niets-te-doen-hebben, dat bij bejaarden zo moeilijk zinvol doorbroken
wordt. Ook Munnichs wijst op deze problematiek bij de bejaarden
(83,147)·
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4- D E V E R V E L I N G I N DE W E R K S I T U A T I E

Wij besluiten dit kritisch overzicht van de literatuur over de verveling
met een aantal artikelen uit de kring van de industriële psychologie,
waartoe in zekere zin ook het besproken artikel van H. Lewinsky al
behoorde, doordat het uitging van de situatie van fabrieksmeisjes, die
zoals vele fabrieksarbeiders - en wij kunnen daar het eenvoudig administratief personeel wel bijrekenen - vaak gedoemd zijn tot werk dat bijzonder weinig afwisseling biedt, zodat het in de Amerikaanse literatuur
bekend staat als 'repetitive work'. Op een tweetal na betreft het voornamelijk artikelen van na de laatste wereldoorlog, toen de in vele landen
noodzakelijke produktievergroting een nog groter rationalisering van de
arbeid wenselijk maakte. Vergelijken wij de twee artikelen van vòòr en in
met die van ná de oorlog, dan ontdekken wij dezelfde diagnose en dezelfde therapie. Na het artikel van S. Wyatt (iz6), dat de rij in 1939
opent, is er weinig verrassends meer naar voren gebracht, al zijn er
aardige onderzoeken gedaan, zoals blijken zal.
Wij beginnen met een bespreking van Wyatts studie. In zijn woord
vooraf zegt de schrijver speciale aandacht te besteden aan factoren als
verveling, vermoeidheid en de overmatige inspanning, die vooral het
gevolg kan zijn van het opdrijven van het werktempo. Daarmee is
meteen een belangrijke factor genoemd. De houding tegenover het werk
is heel anders bij arbeiders die hun werkzaamheden zelf kunnen regelen,
dan bij fabrieksarbeiders die genoodzaakt zijn zich voortdurend aan te
passen aan de machine, waardoor zij a.h.w. een deel van de machine
worden, zodat het weinig verwondering hoeft te baren dat de arbeiders
met klachten van verveling, vermoeidheid en overspannenheid komen.
'Daar verveling dreigt te ontstaan als dezelfde bewegingscyclus voortdurend herhaald wordt, zal alles wat het werk gevarieerder maakt
tegelijkertijd het ontstaan der verveling belemmeren' (126,250). Hier
wordt dus herhaling of monotonie als oorzaak der verveling genoemd.
De diepere grond van deze oorzaak interesseert schrijver en in het algemeen deze industriële psychologen niet; de oorzaak is nu bekend, men
zoekt naar middelen om een oplossing te vinden. Het monotone werk
zelf kan niet door ander worden vervangen, de rationalisatie, de produktieslag eisen deze wijze van werken. Wel worden vaak bijzonder
goede observaties gedaan, waaruit blijkt dat deze bedrijfspsychologen
oor en oog hebben voor de vaak redelijke klachten van de arbeiders. Of
het baanbrekende boek van F. J. Roethlisberger en W. J. Dickson (93)
al inspirerend gewerkt heeft op dit artikel is mij niet bekend, maar meermalen wordt er in andere artikelen aan gerefereerd en het is ook duidelijk,
dat de invloed daarvan in de onderzoekingen doorstraalt.
Als partiële oplossingen noemt Wyatt: meer aandacht schenken aan de
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opleiding, waardoor arbeiders verschillende plaatsen konden innemen en
dus het werk konden variëren en bovendien meer het gevoel kregen een
vak te leren, hetgeen sterk bijdroeg tot een groter zelfrespect; het invoeren van rustpauzes op de geschikte tijden, omdat men gemerkt had
dat verveling ook een functie is van werkduur en van de snelheid van het
werk; muziek was een heel belangrijk middel, vooral in het midden van
de werkperiode, dat het meest kwetsbaar is, want 'muziek bevordert een
vrolijke stemming, stimuleert de activiteit en leidt de aandacht af van
de onprettige kanten van het werk' (i 26,2 5 2). Omdat verveelde arbeiders
vaak ook lastige arbeiders bleken en andere stoorden in hun werk, bleek
het vaak een oplossing groepen te vormen van arbeiders die bij elkaar
passen. Als andere mogelijkheden noemt schrijver: afstelbare machines,
waarvan het tempo door de arbeiders aan hun persoonlijke tempo kan
worden aangepast en het uitvoeren van ritmische werkhandelingen, wat
minder vermoeiend en daardoor ook minder vervelend zou zijn, omdat
verveling en vermoeidheid vaak bleken samen te gaan. Daarom wordt
door schrijver gewaarschuwd tegen het opjagen van het werktempo.
Maar ondanks alle te nemen maatregelen acht schrijver het waarschijnlijk,
'dat een zekere mate van verveling een onontkoombare conditie is van
het huidige fabrieksleven' (126,253). Deze laatste opmerking is voor ons
erg belangrijk; in feite zijn de genoemde oplossingen lapmiddelen, hoe
belangrijk het ook is dat ze gebruikt worden, als er geen andere te
vinden is. De grond der verveling is hier zoals steeds, dat de arbeider zijn
werk niet meer als een taak en dus als zinvol kan beleven. Meer nog dan
het door de schrijver gesignaleerde monotone karakter van het werk is dat
het gevolg van de versnippering van de arbeid, zodat de werker geen
produkt, maar een soms betrekkelijk onbelangrijk onderdeel als het
werk van zijn handen moet beschouwen. De klacht van de arbeiders dat
zij geen vak leerden, wijst in die richting. Verkorting van arbeidstijd en
mogelijkheden van recreatie buiten de werktijd helpen daar niets aan,
evenmin als verbetering van de arbeidscondities. Schrijver noemt bijna
terloops een remedie die ons van veel meer belang lijkt, nl. een goede
selectie. Naarmate de arbeider van eenvoudiger geschiktheidsniveau is,
neemt hij gemakkelijker genoegen met wat genuanceerder werknemers
monotoon werk vinden. Wij hebben bij de bespreking van volgende
artikelen nog gelegenheid op deze en andere aspecten nader in te gaan.
Wij kunnen dat al direct doen naar aanleiding van het artikel van
M. Smith (107). Een onderzoek onder een groep werknemers die belast
waren met eenvoudige werkzaamheden als draad winden, zeep wikkelen,
chocolade verpakken en tabak wegen wees uit, 'dat de intelligentere
meer aan verveling leden dan die met geringere intelligentie, maar er
waren ook verschillen onder de intelligenten' (107,143). Schrijfster
constateerde dat 26 procent klaagde over verveling ten gevolge van het
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monotone werk. Neemt men aan dat in het algemeen de intelligentsten
niet aan zulk simpel werk gezet zijn, dan is een zo hoog percentage zelfs
onder deze relatief weinig intelligente arbeiders toch wel een aanwijzing
van de grootte van het probleem. Schrijfster die opmerkt dat achter elk
produkt de mens staat die het heeft helpen maken, de mens die zelfs in
deze eeuw van mechanisatie geen gemechaniseerde mens is, acht verbetering van werkklimaat een eerste vereiste. Materiële factoren als goede
verlichting, verwarming, ventilatie en juist aantal werkuren dragen daartoe bij, maar vooral psychologische factoren als de mentale atmosfeer
(goede selectie, waardering, identificatie met werk en machine - '%ijn
machine' - ) en de persoonlijkheid van de leiding, want als de leiding de
arbeiders niet als mens tegemoettreedt, ontstaat er een weerzin tegen het
opgedragen werk, wat verveling en vermoeidheid in de hand werkt, en
de aandacht van de arbeider afleidt van zijn werk naar zichzelf, zodat ook
ziekteklachten veel frequenter worden. (Voor het belang van goede
werkcondities, zie ook Roethlisberger.)
In grote lijnen vinden wij dus dezelfde factoren als in het vorige
artikel; wellicht kan men zeggen dat de nadruk hier wat meer op de
psychologische aspecten van het vraagstuk ligt. Veel nieuws brengt het
artikel in feite niet.
Van het artikel van Raube (88) moet helaas hetzelfde gezegd worden.
Aan de medewerkers aan een 'survey of personnel problems' worden de
volgende vragen gesteld: 'Heeft uw groep, of hebben de groepen waarmee U bekend bent, stappen ondernomen om de doodsheid van gespecialiseerde werkzaamheden te elimineren of te bestrijden? Wat kan
naar uw mening worden gedaan om de belangstelling van een werknemer in monotoon werk te wekken, te doen beklijven en te vergroten?'
(88,567). Het antwoord daarop lijkt, zoals schrijver ook opmerkt, nogal
simpel: 'Pas de beginselen van een goed personeelsbeleid toe - niet meer
dan dat' (88,567). Daaronder blijkt men dan te verstaan: een betere
selectie - want niet iedereen vindt 'repetitive work' onprettig - , arbeiders
in zodanige groepen plaatsen dat er een goede werksfeer is, goede materiële werkcondities, muziek, mogelijkheden actief te kunnen deelnemen
aan de recreatiegelegenheden buiten het werk, betere leiding, het
belangrijke van het werk onderstrepen door een betere voorlichting, die
bij tussenpozen herhaald moet worden. Tot zover is het dus precies
hetzelfde wat ook al in de vorige artikelen gesteld werd. Het enige nieuwe
is de suggestie de arbeiders niet alleen premies te geven voor grotere
produktie, maar ook geregeld produktierapporten op te stellen en in de
fabriek op te hangen, zodat iedere groep kan zien, hoe ze het doet. Dat is
dus een prikkeling van de naijver die tot gezonde wedijver kan voeren,
zoals men dat ook wel in de schoolklas ziet, als men groepen formeert,
maar ook tot ongezonde concurrentie. Er staan in dit rapport alleen
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maar meningen, wij weten niet of ze zijn uitgevoerd en wat de resultaten
zijn, zodat het niet mogelijk is het effect van dit voorstel na te gaan. Een
tweede nieuw voorstel is teamwork te bevorderen, waarbij binnen het
team afwisselende werkzaamheden door dezelfde persoon kunnen
worden uitgevoerd. De gedachte lijkt ons uitstekend; of ze niet slechts in
administratief werk, maar ook bij fabriekswerk te realiseren is, kunnen
wij niet beoordelen.
Over deze meningen moeten wij hetzelfde zeggen als over die van
Wyatt en Smith, ni. dat wij niet geloven dat dit meer dan lapmiddelen
zijn, omdat de oorzaak der verveling in wezen niet wordt weggenomen,
waarbij misschien voor de selectie een uitzondering kan worden gemaakt.
De Amerikaan M. S. Víteles (121) die voor Europeanen een vrij
uitvoerige uiteenzetting geeft van het probleem, zoals het vooral door
Angelsaksische geschriften bekendheid heeft gekregen, noemt de feiten
en oplossingen zoals die uit bovenstaande artikelen al bekend zijn.
Schrijver legt er echter in het bijzonder de nadruk op, dat de produktie
niet mag dalen ten gevolge van de genomen of te nemen maatregelen.
Daarom schenkt hij bijzondere aandacht aan de muziek als hulpmiddel
om de arbeid aangenamer te doen zijn; deze leidt z.i. de aandacht af van
de onaangename kanten van eentonig werk zonder te interfereren met de
efficiëntie van de arbeid. Daarnaast acht hij ook de selectie van groot
belang. Ook hij constateert ten slotte : 'Er is geen uniek middel tegen de
verveling en de andere gevolgen van monotone arbeid'(121,96). De
accenten lagen in dit artikel op bepaalde oplossingen, verder bracht het
in het geheel geen nieuws.
Р. С Smith (108) levert wel een nieuwe bijdrage die ook voor ons van
belang is. Zij gaat uit van de constatering van Roethlisberger en Dickson,
'dat monotonie in het werk primair een geestestoestand is en niet kan
worden vastgesteld op basis van produktieprestatie alleen' (93,127).
Met behulp van interview en vragenlijst, waarin zij gepoogd heeft
suggestieve vragen te vermijden stelt zij een onderzoek in onder 75
arbeiders om arbeid te klassificeren naar graad van eentonigheid. Tot
het eentonigste werk in die confectiefabriek behoort het naaien van zo
men. Als zij dat weet, gaat zij twee groepen van acht naaisters die dat
werk verrichten, nauwkeurig observeren. Zij weet wel dat werknemers,
als alle andere factoren gelijk blijven, trager gaan werken, gaan praten,
rusteloos gaan worden en variëren in hun produktieprestatie als zij zich
vervelen. Maar in de meeste gevallen kan men juist niet aannemen, dat
alle andere factoren gelijk blijven. Daarom probeert zij naar verbanden
te zoeken en zij komt tot enkele interessante conclusies, waaronder
voor ons van belang zijn, dat er tamelijk stabiele individuele verschillen
waren in snelheid van werken, variabiliteit van produktie, en frequentie
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van rusten en praten en dat deze verschillen geen vaste relatie vertoonden met de uitingen van de werknemers over gevoelens van verveling.
Verder wordt verveling 'niet noodzakelijk begeleid door een daling in de
prestatiecurve, noch is een daling daarin noodzakelijk vergezeld van het
gevoelen van verveling. Prestatiecurven zouden met voorzichtigheid
beschouwd moeten worden als aanwijzingen van de subjectieve gevoelens van verveling' (108,74).
Wij achten deze conclusies daarom zo belangrijk, omdat ze erop
wijzen, dat iemand zich kan vervelen, ook al heeft hij iets te doen en al
doet hij zelfs wat hij te doen heeft, waarin zich manifesteert, dat men verveling niet alleen zal moeten zien als een 'niets te doen hebben'. Het
verband met b.v. de verveling der geblaseerden wordt zo ook niet
duidelijk.
Maar als men prestatiecurven, frequentie van rustpauzen en praten
niet kan beschouwen als indicators van verveling, waarop moet men dan
afgaan? 'Verbaal 'report' was het enige bruikbare criterium', constateert
P. C. Smith in een tweede artikel (109), hetgeen wat wil zeggen voor een
Amerikaans onderzoekster, want 'verbal report' betekent in feite
'introspectie'. Wij zullen door ons onderzoek aantonen, dat deze conclusie wat te ver gaat; juist een combinatie van 'verbal report', experiment en observatie zal vruchtbaar blijken voor het onderzoek van de
verveling, al willen wij graag toegeven, dat ook voor ons de mededelingen van de proefpersonen van groot belang zijn, omdat slechts deze met
zekerheid kunnen aangeven, of zij zich verveelden in een situatie, waarin
het op grond van ander onderzoek waarschijnlijk wordt geacht. Wij verwijzen daarvoor naar onze onderzoeken. Met behulp van 'questionnaires' onderzocht schrijfster 72 vrouwelijke arbeiders die in een fabriek
voor gebreide goederen eentonig werk verrichten. Daarmee toetste zij
een aantal hypotheses omtrent de vatbaarheid voor boven besproken gevolgen van eentonig werk. Een opmerking van schrijfster maakt ons bijzonder voorzichtig t.a.v. haar resultaten. Zij zegt nl. : 'Wij zullen de
termen mpnotonie en verveling als verwisselbare termen gebruiken om
de ervaring aan te duiden die ontstaat door het voortzetten van een activiteit die beschouwd als uniform of 'repetitive' en die dus een verlangen
doet ontstaan naar verandering of afwisseling' (109,322). Wij zullen in
onze fenomenologische analyse, die haar belang zal bewijzen bij het
scherp stellen van het begrip verveling, aantonen dat monotonie gepaard met een verlangen naar verandering of afwisseling, nog geen verveling is, zodat wij ons helaas niet geheel achter het onderzoek van schrijfster kunnen stellen.
Vier hypotheses over de vatbaarheid van de arbeider voor monotonie
nl. dat hij ambitieuzer zou zijn, neigt tot dagdromen, extravert is en
intelligenter konden niet worden bevestigd. Drie andere daarentegen wel.
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sc. dat de voor monotonie ontvankelijke arbeider in het algemeen jonger
is, rusteloos in zijn dagelijkse gewoonten en vrijetijdsbesteding en minder
tevreden met zijn persoonlijke, huiselijke en beroepsmatige omstandig
heden die geen betrekking hebben op eentonigheid en herhaling van
taken. Daaruit concludeert schrijfster, dat gevoelens van eentonigheid
niet louter een functie zijn van de verrichte taak, maar verband houden
met algemene factoren in de individuele arbeider, hetgeen de stelling van
Wyatt e.a. weerspreekt dat bevrediging in 'repetetive work' een bewijs
zou zijn van ongevoeligheid en stupiditeit. Als deze conclusie zowel
voor de verveling als voor de monotonie mag gelden, zoals schrijfster
beweert, dan is dat voor ons een interessant gegeven, daar in deze ont
wikkelingspsychologische studie ons vooral de verveling in de jeugd
jaren interesseert.
Ofschoon zijn differentieel-psychologische studie niet in de eerste
plaats aan ons probleem gewijd is, levert Buikhuizens onderzoek (18)
voor ons toch enkele waardevolle gegevens op. Hij constateert dat de
groep provo's die hij heeft onderzocht zich meer verveelde dan zijn
controlegroep en dan een groep criminelen; wat de eerste groep betreft
was dat verschil zelfs significant. Hij maakt bij zijn onderzoek gebruik
van een plaat die wat lijkt op die uit de τ.Α.τ.-serie en die een tegen de
muur geleunde jongen toont in een onverschillige houding met de handen
in de zak. De blik van de jongen is gericht op iets in de verte: hij tuurt of
staart. Provo's zagen in deze houding significant vaker een houding van
verveling dan de controlegroep. Jammer genoeg geeft Buikhuizen vrij
wel geen kwalitatieve gegevens, zodat het niet te controleren valt, wat de
antwoorden der provo's geweest zijn. Zo is: 'Hij verveelt zich' een
duidelijk antwoord, maar b.v. 'Hij kijkt verveeld' is dat niet. Het laatste
antwoord laat b.v. de mogelijkheid open dat de jongen in een gebeuren,
waarnaar hij tuurt niet geïnteresseerd is; hij kan dan zijn blik afwenden
en richten op iets dat hem mogelijk wel boeit. Buikhuizen laat m.a.w.
impliciet het mogelijke verschil tussen 'Het verveelt mij' en 'Ik verveel
mij' in het midden. In een studie over de verveling zal dat zeker niet
mogen gebeuren. De tweede opgave is een spraakwaterval met als
opdrachten de voor- en nadelen van een afgelegen eiland. Uit de toelichting: voordeel: je hebt van niemand last, je bent vrij; nadeel: i. je
verveelt je, 2. je bent eenzaam, blijkt dat eigenlijk een onbewoond
eiland bedoeld wordt, niet een afgelegen eiland als b.v. IJsland; waarschijnlijk heeft de interviewer dat wel duidelijk gemaakt aan de pp.
Men zou kunnen opmerken dat hier antwoorden gesuggereerd worden,
maar dat geldt ook voor de controlegroep en de significantie van het
verschil is hier dus wel een sterk argument. De derde opdracht is een
schaal met als polen: verveel me nooit - verveel mij vaak. Op een vierde,
t.a.v. ons probleem nogal onduidelijke opdracht waren de antwoorden
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niet significant verschillend. Het gaat hier om het antwoord op de vraag :
Denk je vaak : ik wou dat er maar eens wat gebeurde? Ook hier moest op
een schaal: nooit - vaak geantwoord worden. Zelfs als dat antwoord wel
significant verschillend was geweest, zouden wij het niet zonder meer als
een aanwijzing van verveling hebben willen zien, al willen wij niet ontkennen, dat er een factor verveling in aanwezig kan zijn. Deze gegevens
zijn voor ons vooral belangrijk, omdat Buikhuizen op grond van zijn
onderzoek heeft geconstateerd, 'dat het provocisme zich manifesteert als
een vrijetijdsaangelegenheid, die bij voorkeur de kop opsteekt in situaties, waarin op korte termijn een alternatief ontbreekt' (18,326). Dit
brengt hem tot het stellen van een vraag waarop zijn onderzoek helaas
geen antwoord geeft, nl. 'Of het provocisme op zich ook niet een symptoom kan zijn, een uitingsvorm van iets, dat in feite veel meer kenmerkend voor hen zou zijn. Wij doelen hier op het onvermogen van deze
jongens zichzelf te amuseren, hun verveling, hun algemene ongeïnteresseerdheid' (18,327). Dit geldt weliswaar in mindere mate van de controlegroep, maar dat vermindert onze belangstelling niet. Hoewel
Buikhuizen nl. als algemene karakteristiek der provo's vermeldt dat ze
overwegend uit lagere maatschappelijke klassen afkomstig zijn en dat
hun begaafdheidsniveau onder het gemiddelde ligt, waaraan hij later
toevoegt: 'Vervolgens geldt voor al deze jongens dat ze in hun puberteit
zijn, een periode die gekenmerkt wordt door grote prikkelbaarheid en
onevenwichtigheid' (18,326), heeft hij anderzijds gezocht naar groepen
die qua samenstelling zoveel mogelijk homogeen zijn, dat betekent dus
dat bovengenoemde 'karakteristiek der provo's' geldt voor alle groepen;
hun enige verschil is het provogedrag. Wanneer wij nagaan welke psychologische verschillen er afgezien van hun gedragingen overblijven bij
vergelijking met de controlegroep, dan komt dat hierop neer, dat provo's
minder geïnteresseerd zijn dan de controlegroep. Daar provocisme een
vorm is van vrijetijdsbesteding komt de relatie tussen vrije tijd en ongeïnteresseerdheid enerzijds en verveling anderzijds duidelijker naar
voren. Men gaat zich afvragen of vrije tijd en ongeïnteresseerdheid als
samenwerkende factoren de verveling wellicht in de hand werken. En
speelt hierin de puberteit ook niet een rol? Het niet weten wat zij willen,
is een bij pubers bekend symptoom. Willen wij hierop een antwoord
kunnen geven, dan zal verder onderzoek nodig zijn.

SAMENVATTING

De literatuur over de verveling heeft ons een aantal bruikbare, hoewel
voor ons doel ontoereikende gegevens verschaft.
Alleen het pessimistisch gekleurde uitvoerige essay van Tardieu
ziet de verveling als een allesomvattend verschijnsel. Hij heeft er terecht
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op gewezen, dat de mens in vrijwel geen enkele omstandigheid voor de
verveling gevrijwaard is en daardoor in het licht gesteld dat dit verschijnsel voor de mens een wezenlijke bedreiging vormt, te meer daar hij
er zich onder allerlei omstandigheden vaak moeilijk aan kan onttrekken.
Omdat Tardieu het begrip verveling in te ruime zin hanteert, komt men
er ten slotte weinig verder mee. Hoewel zij de reikwijdte van het begrip
terecht beperken, komen ook Revers, Luijpen en de psycho-analytici tot
een eenheid van visie; de beide eersten beschouwen de verveling als
produkt van of reactie op strevingen die zich door omstandigheden niet
kunnen realiseren; de psycho-analytici staan dicht bij deze opvatting,
zij zien de verveling in het algemeen als een afweermechanisme tegen
allerlei libidineuze en aggressieve driften. Voor de dieptepsychologen is
de verveling in feite een neurotisch symptoom. Zonder te willen ontkennen, dat de verveling in de neurose een plaats van betekenis kan innemen, willen wij er toch op wijzen, dat de mens, hoezeer hij òòk een
driftwezen is, dit anderzijds niet alleen is. De verveling te verklaren als
neurotisch symptoom, en dus als een uiting van verdrongen driften,
levert niet in alle gevallen een bevredigende oplossing, b.v. niet bij verveling door monotonie. Hetzelfde geldt m.m. voor de opvattingen van
Revers en Luijpen. Deze eenheid van visie is dus toch niet vrij van een
zekere eenzijdigheid. Bovendien wordt het specifiek menselijke karakter
der verveling alleen door Revers, zij het slechts op grond van de tijdsbeleving, in het licht gesteld.
Le Savoureux heeft de eenheid van visie doorbroken door naast een
pathologische een normale vorm van verveling aan te nemen. Ook
anderen, onder wie enige psychoanalytici sluiten zich bij deze opvatting
aan. Uit hun opvatting blijkt in elk geval begrip of gevoel voor de meerzinnigheid van het begrip verveling. Dat de verveling een andere vorm
kan krijgen door de omstandigheden die er aanleiding toe hebben
gegeven, is door slechts weinigen benadrukt, daar de meeste auteurs
slechts oog hebben voor die kant van het verschijnsel die het meest in hun
gezichtsveld komt. Het onderscheid dat door Fenichel werd gesignaleerd
tussen een apathische en een geagiteerde vorm der verveling, en dat
door Greenson e.a. werd overgenomen, betekent een verrijking; Le
Savoureux en Luijpen immers zien rusteloosheid als de beginfase der
verveling die dan gevolgd zou worden door een apathische fase Luijpen spreekt zelfs van verlamming, zoals wij gezien hebben - , door
Fenichels visie wordt het mogelijk, zonder de vorige interpretatie uit te
sluiten, ook aan een bij verschillende individuen anders geaarde verveling
te denken.
Industriële psychologen zijn voornamelijk geïnteresseerd in het verband tussen verveling en 'repetitive work' of tussen verveling en monotonie of vermoeidheid, maar ook in materiële en sociaal-psychologische
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factoren die van invloed zijn op de werkprestatie. Medische psychologen
hebben vooral oog voor de samenhang tussen verveling en pathologische
of karakterologische factoren; gerontologen zien de verveling als een
kwelling der ouderdom. Fysiologisch georiënteerde experimentators
zien verbanden tussen verveling en slaap, verveling en vermoeidheid,
verveling en verzadiging. Luchtvaartdeskundigen zijn geboeid door de
samenhang tussen isolatie of eenzaamheid en verveling. Een enkeling
vindt ook een relatie tussen verveling en vrije tijd. Nu is vrije tijd voor
volwassenen, althans voor de gewone man, een eigentijds verschijnsel,
ontstaan na de invoering van de achturige werkdag en door de secularisatie van de zondagsrust. Bij kinderen is het verband tussen vrije tijd
en verveling nog door weinigen expliciet onderzocht, zodat ons onderzoek ook in dit opzicht een taak heeft.
Wat naar ons gevoel in al deze publikaties ontbreekt, althans onvoldoende naar voren treedt, is het inzicht dat verveling een meerzinnig
begrip is. Dat allerlei condities en eventuele oorzaken een bepaalde
kleur aan de verveling kunnen geven, waardoor b.v. de verveling door
monotoon werk niet wezenlijk verschilt van die door een (te) lange
vakantie gaat optreden bij veel middelbare-scholieren, maar zich wel op
een andere wijze kan uiten, komt onvoldoende in de verschillende publikaties tot uiting.
Bovendien is naar ons gevoel te weinig naar voren gekomen, dat de
verveling in de loop der ontwikkeling een ander gezicht vertoont. Dat
de verveling van het kind, wellicht niet wezenlijk, maar toch in verscheidene belangrijke opzichten verschilt van die der volwassenen en
bejaarden, is door geen van de besproken auteurs in het licht gesteld, al
schijnt P. Smith er oog voor te hebben. Daarom ontbreekt de eenheid
van visie die wij nastreven, en waarin allerlei door empirische benadering
door ons gevonden aspecten en omstandigheden een plaats krijgen.
Wij hebben de verveling een analoog begrip genoemd, waarmee wij
willen aanduiden, dat alle verschillende vormen waaronder de verveling
zich voordoet in wezen overeenkomen en zich dus onderscheiden van op
de verveling gelijkende verschijnselen. Om verwarring te voorkomen is
het van belang te onderzoeken welke belevingen werkelijk als vormen
van verveling moeten worden gezien en welke er, al is het bedriegelijk
veel, op lijken, zoals b.v. de vermoeidheid door monotoon werk. Alleen
een nauwkeurige beschrijving en analyse van het fenomeen, zoals de
fenomenologie die ontwerpt, kan de eigenheid van het fenomeen helder
doen uitkomen. Het ligt, nu het literatuuronderzoek ons in dit opzicht
in de steek heeft gelaten, voor de hand dat eerst een proeve tot een fenomenologische analyse als uitganspunt van verder onderzoek wordt gewaagd, hetgeen wij in het volgende hoofdstuk zullen ondernemen.
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H O O F D S T U K II

Fenomenologie van de verveling

I. S C H E R M U T S E L I N G VOORAF

De Rougemont sprak zoals wij zagen 13 van de verveling als 'een modern
gevoel'. Ook Revers zegt: 'Langeweile ist nur in unserem abendländischen Kulturkreis bekannt, und zwar als solche auch erst in der Neuzeit' (90,12). Hij geeft een overzicht van wat er door schrijvers uit onze
cultuurkring is geschreven over de verveling om dit toe te lichten. Ook
Tardieu schijnt in deze richting te denken. 14 Als de Rougemont, Revers en
Tardieu gelijk hebben, dan zouden wij hier van een cultuurpsychologisch
ontwikkelingsverschijnsel moeten spreken 16 . Het is denkbaar dat in de
ontwikkeling van de mensheid psychische verschijnselen ontstaan of zich
uit een aanwezige aanleg ontwikkelen. De zucht tot behoud van de clan
kan tijdens de ontwikkeling van een volk zijn uitgegroeid tot vaderlandsliefde en deze tot liefde voor de medemens, zoals de belangstelling voor
de clan zich heeft uitgebreid tot die voor vaderland, Europa, de wereld. Zo
is het denkbaar dat wat aanvankelijk nog een verveling in aanleg was zich
ontwikkelde tot de verveling die wij kennen. Minder abstract geformuleerd, meer in termen van de alledaagse ervaring uitgedrukt betekent dit:
men verveelde zich anders, wellicht nog niet ten volle op de wijze waarop
wij het doen en die verderop in dit hoofdstuk moet beschreven worden.
'Het is denkbaar' en 'wellicht' brengen ons niet dichter bij de oplossing
van deze kwestie, die niet onbelangrijk is in een studie die zich voor de
psychische ontwikkeling interesseert. De wet van Haeckel dat zich in de
ontogenèse herhaalt, wat in de fylogenese is voorgetekend, is wel verlaten, maar wij kunnen er niet onder uit zowel de geschiedenis van individu als van de gemeenschap te zien als in voortdurende ontwikkeling. De
tijd vertoont zich aan ons als een voortschrijden, als een stroom, van dit
beeiddenken komen wij niet los, kunnen wij ook niet loskomen, omdat
historiciteit een van de wezenskenmerken van de menselijke wereld is.
Laten wij bovenstaande kwestie pogen te benaderen door het taalgebruik
te raadplegen, dat ons op openhartige wijze inlicht over de wereld van de
mens in de loop der tijden.
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Het Middelnederlands Woordenboek kent niet slechts het woord
vervelen, maar heeft voor het daardoor uitgedrukte begrip nog drie
andere woorden: vernooyen, verlanghen en verdrieten. Bij 'vervelen'
wordt de betekenis opgegeven van 'te veel zijn voor iemand, hem onaangenaam of ongevallig zijn'. Als voorbeelden staan hierbij o.m. de
volgende teksten opgegeven: 'Tspelen sal ons niet vervelen'; 'huer
lieder werck en conste my noynt vervelen' ; 'Tbeghint my te vervelene' ;
'En laet U doch ooc niet vervelen van de simpelheden onser spelen'.
Hieruit valt op te merken dat in geen enkel geval 'vervelen' als reflexief
werkwoord staat genoteerd. De verveling in bovenstaande zin is het
'het-verveelt-mij', niet het 'ik-verveel-mij', dat zowel de Rougemont als
Revers bedoelt.
'Vernooyen' heeft naast verscheidene voor ons onderzoek niet interessante betekenissen, in de uitdrukking 'het vernoeyt my' ook de
betekenis van 'het verveelt mij'. Ook hier komt het reflexieve gebruik
niet voor.
Voor het werkwoord 'verdrieten' geldt hetzelfde.
Bij 'verlanghen' treffen wij de volgende voorbeelden aan: 'daer vandic
twee gelieven staan; den tijt en consten (is 'kon hun') niet verlanghen',
door het Woordenboek vertaald als 'te lang vallen' met een verwijzing
naar woorden als 'langewile' (tegenover 'cortewile') en het Duitse
'Langeweile'. 'Verlangheju niet, maar hort een luttel eerst'. Op gezag van
het Woordenboek moeten wij aannemen dat de betekenis hier is : 'weest
niet verdrietig dat ik zo lang wegblijf'. Onverdacht is echter het voorbeeld: 'Ie en can my niet versaden van kijckene, ie sate hier al den nacht
ponder te verlanghene' (cursivering van mij A. K.). Dit moet, zoals trouwens
ook de mening van het Woordenboek is, wel betekenen: 'zonder my te
vervelen'. Hierbij vallen twee dingen op. In de eerste plaats is het reflexief
pronomen niet gebruikt, vervolgens treffen wij hier niet de vorm
'vervelen', maar de vorm 'verlanghen' aan, die verwant is met het
Duitse 'Langeweile' en ons woord 'langwijlig', m.a.w. wat de Middeleeuwer vooral opviel was, dat de tijd hem lang viel. In de zin van 'de
tijd duurt mij (te) lang' was de verveling de Middeleeuwer blijkbaar
wel bekend.
Het is een grote verlokking bij de analyse van die 'langhewile' uit te
gaan, maar dat zou betekenen dat het vertrekpunt gekozen werd in de
taal, d.w.z. in de woorden i.p.v. in de zaken. Al zo vaak treft de fenomenoloog het verwijt van verbalisme, dat hij aan deze verlokking
weerstand moet bieden. De woordanalyse kan wel vruchtbare aanknopingspunten verschaffen. Zo is het van belang te bedenken, dat in
het Franse woord 'ennui', waarmee het Middelnederlandse 'vernooyen'
= 'verdrieten' samenhangt, het verdrietelijke, het lastige, onaangename
( = vervelende) karakter der verveling wordt beklemtoond. Eveneens is
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het zinvol te weten, dat het Engelse woord 'boredom' etymologisch
verband houdt met het Nederlandse werkwoord 'boren' en het kwellende
der verveling in het licht stelt. Zo wijst het Duitse 'Langeweile' op de
tijdsbeleving in de verveling, het Nederlandse woord 'verveling' op de
beleving van het 'te-veel-worden (zijn)'. Dit zijn waardevolle aspecten,
maar ze kunnen toch niet als enig uitgangspunt dienen, alleen al niet omdat het onjuist zou zijn zich te beperken tot de ons het meest bekende
Westeuropese talen. Maar vooral niet, omdat het in de fenomenologische
analyse niet gaat om woorden, maar om een analytische beschrijving der
fenomenen, d.i. wat verschijnt in de verveling als gedrag en beleving.
Het fenomeen, dat wat in verschijning treedt, is het voorafgaande. Men
kan achteraf pogen dit in een begrip te vatten en zo te ontdoen van wat
er concreet en bijkomstig is in het verschijnende, welk begrip dan wordt
vastgelegd in het woord. 18 Taal is gesedimenteerde ervaring. Het woord
heeft meer een begripsmatig dan een fenomenaal d.i. naar de onmiddellijke ervaring verwijzend karakter. Bovendien hebben wij in de taal deel
aan een historische groei die in het woord verankerd is. Daardoor verwijst de woordanalyse soms meer naar de taalgeschiedenis dan naar de
onmiddellijke ervaring. De taalgeschiedenis kan ons daarvan talloze
voorbeelden geven; woorden als maarschalk (oorspr. paardenknecht),
kastelein (oorspr. kasteelheer), vrouw (oorspr. meesteres) (120) en vele
andere kunnen ons waarschuwen tegen een eventuele geneigdheid van
de woorden uit te gaan. Ook het woord 'ennui' is daarvan een voorbeeld.
Zoals wij in de literatuurbespreking hebben gezien, verwijt Le Savoureux
Tardieu dat hij van de zeventiende-eeuwse betekenis van het woord
'ennui' uitgaat, die ongeveer zou overeenkomen met het modern Franse
woord 'chagrin'. Het woord is samenvatting-achteraf, en wel in een bepaald historisch vastgelegd bestek. Wat ons echter moet bezighouden,
is de 'vorgegebene Welt', die in de fenomenen verschijnt; tot deze
fenomenen moeten wij ons wenden, wil onze fenomenologie geen etymonologie zijn, die voor ons als psycholoog maar zijdelings van belang
is.
Voordat wij teruggaan naar de alledaagse ervaring, moet nog een
belangrijke moeilijkheid ter sprake worden gebracht. Het is nl. noodzakelijk te weten over welk verschijnsel het in deze studie gaat.
'Vervelen' is een analoog begrip 17 . Wij onderscheiden een 'het verveelt mij' en een 'ik verveel mij'. Revers spreekt hier van 'gegenständliche' en 'zuständliche Langeweile', Luijpen van 'objectieve' en 'subjectieve' verveling. De taal bezigt in beide gevallen hetzelfde woord. Dit
moet wel wijzen op de nauwe verbondenheid dezer verschijnselen. Nu
kan men het zich gemakkelijk maken door ervan uit te gaan, dat het
substantief 'verveling' slechts het 'zich vervelen' aanduidt. Merleau
Ponty wijst er echter op dat 'les essences séparées sont celles du langage'
62

(ySjA.-p.x). Door een beperking tot het 'zich vervelen' loopt men de
kwade kans slechts een aspect van de verveling te vatten. Van Merleau
Ponty is echter ook dat andere bekende woord: 'La parole est un geste
et sa signification un monde' (78,214). Het is deze wereld van betekenissen, waartoe men zich moet wenden en die men moet trachten te ontsluieren. De taal kan belangwekkende inlichtingen geven, die men niet
naast zich mag neerleggen, al zal men moeten proberen 'Ie monde vécu'
te ont-dekken die in de dekmantel der woorden gehuld gaat.
2. HET FENOMEEN DER VERVELING
De onmiddellijke ervaring als uitgangspunt
Het is een lome zomerse dag tijdens de vakantie. Ik ben opgestaan,
omdat ik geen zin had langer te blijven liggen. Niets of niemand heeft me
geroepen. Waarom ook? Ik heb niets te doen en nergens zin in. De gedachte aan uitgaan is zelfs niet bij mij opgekomen. Geen sterveling kan
zijn ene been voor zijn andere zetten. Ik laat me in een luie stoel neerzakken en zit maar te zitten. Maar dit houd ik niet langer uit, ik wil wat
doen, want dit lome niets-doen drukt op mij als een last. Tenslotte grijp
ik een boek uit mijn kast. Dat treft: de titel lokt me, ik begin te lezen.
Maar wat valt dat tegen. Nooit eens wat oorspronkelijks, altijd hetzelfde
saaie geval. Het boek boeit me niet, weg er mee. Dan pak ik een ander,
maar ik laat me niet zo gemakkelijk meer verleiden. Ik blader het eerst
eens door, een enkele titel van een hoofdstuk springt even naar voren,
dan tel ik de bladen van het hoofdstuk en constateer dat het veel te lang is.
Neen, dat moet ik niet hebben. Als ik eens een dunner boekje nam. Maar
daar kan ik zo niet bij. Moeizaam sta ik op en waad door een meer van
loomheid naar de kast. Mijn handen glijden langst de bandjes. Dit? Och
neen, dat lijkt me oninteressant. Dat? Ik neem het er even uit, maar zet
het al gauw weer terug. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een boek te
lezen. O p tafel voor me ligt een ochtendblad. Eens kijken wat dat voor
bijzonders weet... Altijd hetzelfde die kranten, nooit eens iets opwindends. Grote, vette koppen boven de verslagen en artikelen. Als je die
gelezen hebt, weet je al wat er komt. Aartsvervelende lui die journalisten! Ik heb het alweer gezien, weg met de krant. Maar wat nu? De
radio? Ik draai de knop om en ren langs de stations. Waarvoor heb je
zo'n radio eigenlijk? Stierlijk vervelende sprekers, om van te geeuwen en
muziek, nu ja... noem het maar muziek 1 Nooit eens een behoorlijk
programma! Zal ik er dan eens uitlopen? Of wat gaan fietsen? 't Idee
alleen al ! En zwemmen, dat heb ik al tot vervelens toe gedaan. Talloze
andere ideeën komen bij mij op. Stuk voor stuk worden ze weer verworpen. Ik heb nergens zin in, alleen de gedachte er aan is me al een
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ergernis. Ik word geprikkeld, onrustig en tenslotte overvalt me een
enorme loomheid, die me als aan mijn stoel kluistert. Een zwaarte weegt
op me als in een benauwende droom, 't Is of mijn hele bestaan in dit moment gestold is. 't Is of het leven stilstaat en niet meer op drift kan komen.
Hoe lang moet dit nog duren? Hoe lang nog? Geeuwend vraag ik het me
af: Hoe lang nog? Men kan bovenstaande beschrijving van de verveling op een zomerse
vakantiedag met een zeker recht impressionistisch noemen 18 . Zinnen als :
'Geen sterveling kan zijn ene been voor zijn andere zetten', '(ik) waad
door een meer van loomheid' 19 , 'Aartsvervelende lui die journalisten!',
'Nooit eens een behoorlijk (radio)programma!', e.a. zijn van alle objectiviteit ontbloot en dus subjectieve indrukken van een bepaald persoon
die zich verveelt. Maar is het nu juist niet kenmerkend voor de verveling,
dat men zulke subjectieve oordelen gaat vellen over zaken die objectief
anders of meer genuanceerd gewaardeerd moeten worden? Verveling,
een 'modern gevoel', meent De Rougemont. Wanneer wij de term gevoel voorlopig even overnemen - later moet daarop teruggekomen
worden - , is het vervagen van cognitieve nuances, is subjectiviteit van
waardering niet juist kenmerkend voor wat wij een gevoel noemen? 20
Het is in elk geval noodzakelijk bovenstaande descriptie nader te analyseren en te onderzoeken of alle facetten die erin naar voren treden tot de
verveling behoren en of deze nog niet andere facetten heeft.
Een moeilijkheid dringt zich direct op. In bovenstaande schets is de
verveling beschreven als een 'Ik heb nergens zin in'. Nu zou men kunnen
beweren: als dit de verveling is, dan ken ik dit verschijnsel niet, dan is het
een verschijnsel dat wellicht geldt voor bepaalde karakters, en dan kan
het als karakterologisch beschreven worden, of voor afwijkende gevallen,
zodat men het tot de psychopathologie zou moeten rekenen, dan is de
verveling dus geen algemeen psychologisch verschijnsel. Ik verveel mij
wel eens, maar dat is dan door de dwang der omstandigheden. Wie het zo
ziet, beschouwt de verveling als een soort frustratieverschijnsel.
Velen, vooral zij die een drukke werkkring hebben, zullen zichzelf
wellicht terugvinden in de opmerking van Luijpen, waar hij zegt : 'Verstandige mensen vervelen zich op plechtige bijeenkomsten, vergaderingen en conferenties waarvan zij het nut niet inzien, omdat er alleen maar
gepraat wordt over onbelangrijke dingen'. En zij denken wellicht aan hun
zoon, als hij daaraan toevoegt: 'En tenslotte is het kazerneleven voor vele
soldaten (Zijn soldaten geen verstandige mensen? A.K.) ondraaglijk van
verveling, omdat zij, vooral in vredestijd, niet inzien dat het zin heeft van
jonge mannen twee jaar oefentijd te eisen, terwijl een jeugdig gezin op
hen wacht' (74,105).
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De verveling als een te-veel-tçijn
Deze moeilijkheid is niet geheel terminologisch, al zou men dit een
moment kunnen vermoeden. Men moet immers onderscheid maken
tussen 'vervelen' in 'Dat verveelt mij' ( = Dit wordt of is mij te veel) en
'zich vervelen' in 'Ik verveel mij' ( = Ik ben mijzelf te veel). Het is duidelijk dat die 'verstandige mensen' eigenlijk het eerste bedoelen. Dat zij
toch zeggen of bij zichzelf constateren: 'Ik verveel mij' betekent, dat
wat aanvankelijk als een soort hindernis of frustratieverschijnsel gezien
werd, door hen toch wordt ervaren als 'iets in hen zelf'21. In feite beleven zij dan, echter voor kortere duur (b.v. een vergadering lang) hetzelfde als ons landerige vakantieslachtoffer. 'Dat verveelt mij' of 'Ik
heb daar geen zin in' betekent dan eigenlijk: 'Daarin is niets dat mij
trekt' of 'Nergens in deze situatie vind ik zin'. Waar zich de verveling
werkelijk voordoet in haar volle zin, doet zich, naar wij zullen pogen
aan te tonen, de beleving 'Ik heb nergens zin in' voor. Wat betekent dat?
Dat niets (eventueel niets in de gegeven situatie 22 ) mij trekt of zinvol
lijkt. Al wat ik onderzocht heb, lokt mij niet. Het een is voor mij niet
wezenlijk anders dan het andere, het is mij allemaal hetzelfde, allemaal
even onaantrekkelijk, allemaal niets. Er is een opeenhoping, een veelheid
van dingen die niets voor mij betekenen, een oninteressante cumulatie
van niets-heden, veel en toch niets. Mijn wereld valt uiteen in een veelheid.
Wat wil dat zeggen?
Als een kind van een jaar of drie op Sinterklaasmorgen de kamer
binnenkomt, waar de hele tafel vol speelgoed en lekkers staat, wordt het
stil van verwondering. Er staat zoveel, dat hij niet weet, waarheen hij zijn
blikken richten zal. Ze dwalen van hier naar daar, heen en terug. Opeens
rent hij op de tafel toe; ha, een hijskraan, die had hij verwacht. Nu gaat hij
van het een naar het ander, knabbelt aan een speculaaspop, neemt een
auto in zijn handen. Langzaam bemeestert hij de situatie. Deze nieuwe,
wonderlijke wereld neemt vorm aan, hij begint er structuur in te ontdekken. Op het eerste moment had de 'veelheid' hem overmeesterd. Het
was als een panorama dat plotseling voor ons opdoemt, wij zijn verbijsterd op het eerste ogenblik, wij weten niet waarheen wij het eerst zullen
kijken. Langzamerhand komt er tekening in het landschap: die bergen
met hun prachtige besneeuwde toppen, het donkergroen der bomen
lager op de helling en de talloze tinten van weiden en velden, het rood en
wit van de huizen en daken ertussen, dat pittoreske torentje in de verte,
de forse stuw in het snel stromende water dichterbij. Zo ervaart het kind
die schoonste morgen van het jaar.
De wereld als een 'néant'
Is dit de 'veelheid' der verveling? Geenszins, het kind ziet een bonte
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wereld, waardoor het overweldigd wordt en waarin het pas langzaam
structuur gaat zien, waarin het geleidelijk de zin ontdekt: allemaal om te
spelen en om op te eten. Het is een geordende veelheid of als men wil:
een gestructureerd geheel. De veelheid der verveling is een werkelijke
veelheid. Als een filmstrook bestaande uit talloze willekeurig samengeplakte coupures. Alle op zichzelf betekenen ze niets, het 'geheel' betekent ook niets, het is geen geheel en er zijn geen delen, er is geen ordening, geen eenmaking, geen eenheid, er is slechts veelheid. Nergens is zin
in. Niets heeft zin. De wereld verschijnt mij als een veelheid, d.w.z. als
een niets.
Dat is de ware reden, waarom een dier zich niet kan vervelen. Het is
altijd verweven met zijn 'Umwelt'. Een 'conscience du non' bestaat voor
het dier niet. 'L'homme est l'être par qui le néant vient au monde', aldus
Sartre (99,60). Waardoor? Door de vrijheid. 'Il n'y a pas de différence
entre l'être de l'homme et son être-libre'(99,60). Het is de menselijke
vrijheid die het mogelijk maakt de wereld als een 'néant' te ervaren.
Maar hoe is dit mogelijk? Bewustzijn is immers altijd bewustzijn van iets.
Dat kan alleen als dit 'iets' een niets is. Wat is dat voor 'iets' dat een
'niets' is? Wat bedoelt het kind, wanneer het tot zijn moeder zegt: 'Ik heb
niets te doen'? De moeder noemt hem tal van mogelijke bezigheden en
spelletjes, maar hij vindt dat allemaal niets.
Als ik opga in mijn spel of in mijn werk, betekent dit iets voor mij. Van
deze betekenis hangt het af, in hoeverre ik mij met het werk engageer.
Be-tekent het niets voor mij, dan wordt het geen deel van mijn wereld.
Het blijft een brokstuk dat ik niet kan inpassen in mijn wereld-ontwerp.
In de verveling verschijnt mij de 'vorgegebene Welt' als een veelheid van
brokstukken, die 'voor mij' geen betekenis hebben, die ik niet weet in te
passen in mijn wereld. Ik neem ze stuk voor stuk in mijn handen, bekijk
ze van alle kanten en werp ze weer weg. Ze zijn niets 'voor mij'.
Daarom kan Gusdorf zeggen: 'Les grands ennuyés deviennent
volontiers des touristes fanatiques, auxquels le dépaysement n'apportera
sur eux-mêmes aucune connaissance nouvelle, sinon la confirmation de
leur incapacité de vivre' (47,460).
Wanneer wij met Sartre meegaan door te zeggen : 'il n'y a de non-être
qu'à la surface de l'être' (99, j 2), dan betekent dit voor de verveling, dat
ze een niets-zijn is op het vlak van het 'être-pour-soi'. De verveling is
mijn verveling: ik verveel mij. Wat voor een ander van de grootste
betekenis is, is voor mij niets, het verveelt mij, het heeft voor mij geen zin.
Goed, maar als dit mij verveelt, als dit voor mij geen zin heeft, dan heeft
dát voor mij betekenis, dan kan ik met dát bezig zijn. Hoe is dan de
ervaring van het zich-vervelen mogelijk? Zich-vervelen wil toch zeggen:
nergens zin in hebben. Wat is de betekenis van dit 'nergens'? Een
schooljongen zal 's middags gaan voetballen, maar het regent pijpe66

Stelen. Zijn moeder verbiedt hem uit te gaan. Hij moet maar gaan lezen
of gaan dammen met zijn broertje, of met zijn meccano spelen of moeders
fietslamp even nakijken - hij is anders dol op prutsen aan al wat met
elektriciteit samenhangt -, maar hij heeft nergens zin in. Jawel, nergens I ?
Hij heeft immers zin in voetballen. Luijpen zou hier spreken van 'het
onbevredigd-blijven van in de psyche overheersende strevingen'
(passim).
Maar wat zegt dat voor mij op mijn zomerse vakantiedag? Ik streef
nergens naar, het komt zelfs niet in mij op naar iets te streven, zodat dit
streven, dat er niet is, ook niet onbevredigd kan zijn, en toch verveel ik
mij: ik heb nergens zin in, niets heeft voor mij zin. Doch let wel: dit is
een niets voor mij. In mijn 'pour-moi' ben ik op niets betrokken. Al wat
de wereld mij te bieden heeft, is niets. De wereld valt uiteen in een veelheid van 'dingen' die niets zijn voor mij. Daarom gaan ze ook geen deel
uitmaken van mijn wereld.
Doch als dit zo is, hoe kan de Fransman dan van een énnui 'een verdriet, een teleurstelling, een ergernis' spreken (vgl. ook Middelnederlands :
vemooyen, verdrieten) ? Hoe kan iets mij verdrieten of teleurstellen of
ergeren dat niet tot mijn wereld behoort? Dit is slechts mogelijk, doordat
het tot mijn wereld behoort als niets-voor-mij, als niet-kunnende-<&i/uitmaken van mijn wereld, zo min als knutselen iets voor mij is. Voor
mij is het zinloos. En dit is juist het verdrietende, het ergerniswekkende,
het kwellende van deze veelheid, dat ze zich in haar zinloosheid aan mij
opdringt.
Het begrip zinloos is echter steeds een referentie aan iets wat zin heeft.
Dit nu is het merkwaardige, dat iets wat vandaag zinvol voor mij is,
morgen voor mij geen zin kan hebben. Vandaag heb ik een passie voor
lezen, morgen verveelt het mij. In de 'wereld' van het dier is dat onmogelijk. Wat tot zijn 'Umwelt' behoort, is een motief, al het andere bestaat
niet voor het dier. Een tafel bestaat niet voor de kat, tenzij b.v. als
springplank. Een aas is pas aas (d.w.z. om te azen), wanneer het dier
honger heeft. De ambiguïteit der situatie is een kenmerk van de menselijke wereld, van de wereld waarin de vrijheid heerst. Mens-zijn is vrijzijn. Het is mijn vrijheid die beslist, wat voor mij zinvol of zinledig is.
Door mijn vrijheid zal ik vandaag in veel dingen, morgen evenwel
'nergens zin in' hebben. Dit dringt zich heel duidelijk op in de situatie
van de schooljongen die niet mag gaan voetballen; hij verkiest zich te
vervelen.
Persoon en wereld

Maar hebben wij hier de verveling niet te zeer beschreven als een actief
fenomeen? Is het niet veeleer zo, dat de verveling zich aan mij opdringt?
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Is het niet iets dat van buiten af op mij aanstormt, dat mij overvalt, dat
mij in zijn greep gevat houdt, waartegenover ik passief, machteloos sta?
Ik ervaar de verveling toch als een last, als een 'ennui', als iets waaronder
ik lijdl Ongetwijfeld! Wat moeten wij echter verstaan onder passiviteit?
'Ce qu'on appelle la passivité', zegt Merleau Ponty, 'n'est pas la réception
par nous d'une réalité étrangère ou l'action causale du dehors sur nous :
c'est un investissement, un être en situation' (78, 488). De situatie krijgt
nooit de betekenis van zinloos te zijn zonder mijn zijn-in-situatie. Het is
niet de situatie die mij bepaalt. Ik ben het die zin geef aan de situatie. Ik
ben het die aan de wereld de betekenis geef van zinloos te zijn voor mij.
Het is een samenspel van mij en de wereld, 'als van twee verstrengelde
handen'. Niet die redevoering is vervelend, die redevoering is vervelend
voor mij. Door mij wordt deze redevoering vervelend.
Ligt het dan aan mij alleen dat ik die rede, dat verhaal vervelend vind ?
Merleau Ponty zegt: 'nous donnons son sens à l'histoire, mais non sans
qu'elle nous le propose' (78,513). De rede, het verhaal is zo, dat het mij
suggereert het vervelend te vinden. Er zijn boeiende en saaie sprekers,
er zijn geliefde predikanten en er zijn er onder wier gehoor men onmiddellijk indommelt. Ik kan mij daar niet vanaf maken door te beweren,
dat voor mijn buurman interessant kan zijn, wat ik 'criant' vervelend
vind. Hoezeer dit waar is, er zijn sprekers die iedereen vervelen. Het kan
de toon van hun toespraak zijn die verveelt, maar ook in overdrachtelijke
zin kunnen zij eentonig zijn. In hun rede is dan niets dat ons treft, hun
toespraak heeft niets nieuws meer, deze sprekers hebben ons niets (meer)
te zeggen; hun rede verveelt ons, omdat er voor ons niets (meer) in te
beleven valt. Alles blijft bij het oude. Maar wij mensen willen niet bij
het oude blijven, wij willen verder. Mens-zijn is zijn-in-ontwikkeling.
Wat ons niet verder brengt, wat ons geen nieuwe kanten meer toont,
heeft voor ons zijn betekenis verloren, is zinloos, vervelend.
Dat een kind een verhaal telkens opnieuw op precies dezelfde manier
wil horen, is hiermee niet in tegenspraak. Daaruit blijkt dat het verhaal,
juist zoals het is, juist in deze vorm, nog allerlei belevingsaspecten, nog
allerlei nieuwe kanten aan het kind vertoont. Is dat ook niet zo met een
Dostojewski die wij voor de vijfde maal lezen of een film die wij voor de
derde maal zien, een orkestwerk dat wij voor de twintigste maal horen,
zelfs in dezelfde uitvoering, b.v. op een plaat?
Een dorre toespraak is een schematisch geheel, een stuk zonder rijkdom van structuur, een geraamte zonder lichaam; een ronkende rede is
vol bombastische, d.i. holle woorden die niets meer te zeggen hebben.
Situaties die zo inhoudloos, zo zinloos zijn, vervelen ons. Zo verveelt
eentonig werk ons. Maar er zijn arbeiders die het niet tegenstaat. Wij
zijn het, ik ben het per slot van rekening die de toespraak, die voor
mij (eventueel voor zeer velen) geen nieuwe aspecten heeft, als ver68

velend beleef. Maar ik behoef op de suggestie der situatie niet in te gaan.
Dat ik mij aan de suggestie der situatie kan onttrekken, blijkt uit de
ervaring dat ik een stof, die ik oorspronkelijk 'stom-vervelend' vind, die
mij niets zegt, maar die ik moet doorworstelen, tenslotte interessant kan
gaan vinden. Gaandeweg heeft de veelheid die zich aan mij aanbood
reliëf gekregen, er is een wereld voor mij opengegaan.
Wij hebben dit nog niet nauwkeurig genoeg beschreven door te
zeggen dat er een samenspel, een samenleven, een 'communion' is
tussen mij en de situatie. De situatie is reeds deze 'communion'. 'Etre-ensituation' wil zeggen dat iets voor mij al situatie geworden is, dat het
voor mij al zin heeft. De situatie-verveling is het zich situeren en het
gesitueerd zijn in een veelheid, d.w.z. in een niets.
De verveling als leegte. Het alleen-^ijn
In deze zin moeten wij Kierkegaard verstaan, als hij met een variant zegt:
'Im Anfang war die Langeweile. Die Götter langweilten sich, darum
schufen sie den Menschen' (58). In den beginne was alles woest en ledig,
was de chaos, de veelheid. De goden verveelden zich en schiepen zich tot
hun vermaak de mens. De leegte is gevuld, de chaos is een wereld geworden : de mens tot vermaak der goden, er is een zin ! Maar het 'proces' der
verveling, 'die Wurzel alles Bösen', zet zich voort : ' Adam langweilte sich,
weil er allein war (cursivering van mij), darum wurde Eva geschaffen' (58).
Adam diende tot vermaak der goden, maar zelf vermaakte hij zich niet,
voor hem was er geen zin, bestond de chaos nog. Door Eva kwam er zin
in zijn leven. Echter, deze zin ontstaat niet van buitenaf. Door de schepping van Eva wordt Adams verveling zo maar niet opgeheven, evenmin
als mijn verveling op mijn zomerse dag door het grijpen naar een boek,
wat mij anders zo verkwikt. De situatie-verveling-van-Adam is een
'communion' die door het verschijnen alleen van Eva niet ontbonden
wordt. Zo begrijpen wij Kierkegaard als hij thans zegt: 'Adam langweilte sich allein, dann langweilten sich Adam und Eva zu zweien, dann
langweilten sich Adam und Eva und Kaïn und Abel en famille, dann
wuchs die Menge der Menschen auf Erde und sie langweilten sich en
masse'(58).
Adam verveelde zich, 'omdat hij alleen was'. Alleen zijn kan vervelend
zijn, omdat juist de andere mens de situatie een nieuwheidsaspect kan
verlenen. 'De derde man brengt de spraak an', is een oude zegswijze.
Alleen zijn is teruggeworpen zijn op zichzelf, op de oude vertrouwde,
weinig verrassingen inhoudende persoon die wij zelf zijn. Wij zijn bovendien in onze bestaanswijze op elkaar aangewezen. Zonder de ander
wordt voortbestaan zelfs onmogelijk. Zonder de ander verliest het bestaan ook zijn zin, daar menselijk bestaan een zijn-met is. Alleen zijn
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leidt zo niet slechts tot de beleving van eenzaamheid, maar ook tot die
van de zinloosheid die de verveling is. Wij zijn onszelf te veel, waar
naast ons de ander had moeten zijn. Maar onze verveling wordt niet door
onverschillig welke ander doorbroken, al kunnen zich situaties voordoen
waarin dat het geval zal zijn, b.v. na langdurige isolatie. De ander moet,
wil hij onze verveling doorbreken, ons iets te zeggen hebben, betekenis
hebben voor ons, opdat er weer zin kome in de situatie.
Wij kunnen verder Kierkegaard's fijngeestige humor laten voor wat ze
is, echter niet zonder er bovendien uit begrepen te hebben, dat de
situatie 'verveling' ontstaat door mijn 'mij-vervelend-in-de-wereld-zijn'.
De chaos, de veelheid wordt niet tot een wereld door toevoeging van
nieuwe brokstukken. De koning uit het bekende sprookje 'Niets' van
G. Bomans wordt niet uit zijn verveling gered door de meest verrassende
vondsten van zijn minister, maar pas wanneer hij alles verloren heeft en
niets meer bezit, doordat hij de vreugde van de arbeid leert kennen. Voor
het eerst is er 'iets', is er zin in zijn leven, voor het eerst van zijn leven
gaat er een wereld voor hem open. En hij is vervuld van geluk, er is geen
leegte meer in hem.
Het is niet de eerste maal dat wij de term leegte gebruiken. Luijpen
vindt het gevoel van leegte het meest 'specifiek 'voor de verveling, nadat
voor hem Kierkegaard de verveling als een 'Leere' heeft aangeduid.
Wij zijn bij onze beschrijving uitgegaan van de ervaring 'Ik heb nergens
zin in'. Wij zagen hoe de wereld in een veelheid, in een niets uiteenviel.
Dit niets is geen partieel niets, zoals knutselen niets is voor mij, het is een
totaal niets. Mijn wereld is vervuld van 'niets'. Het niets heeft mijn wereld
opgeslokt. Daardoor voel ik mij leeg, daardoor ben ik leegte. Het heeft
er de schijn van, dat wij in paradoxen gaan spreken: Hoe kan mijn
wereld tegelijkertijd een veelheid en een leegte, een niets zijn? Dit is
slechts mogelijk, doordat deze veelheid niets is voor mij. Bij deze ervaring van leegte zullen wij wat langer moeten stilstaan.
Ik ben aan het schrijven. Op een gegeven moment worden de letters
onleesbaar dun. Ik druk eens flink op de pen, schrap eens over het papier,
maar het helpt niets : mijn pen is leeg. Ik grijp naar de inktpot om de pen te
vullen, maar o wee, ook deze is leeg, er zit niets meer in.
Een andere ervaring: in mijn agenda heb ik genoteerd dat ik vanavond
een belangrijke vergadering heb. Ik ga naar het hotel waar die vergaderingen in de regel gehouden worden, loop door de gangen naar de bekende zaal en open de deur: de zaal is donker, ik hoor niets. Wat is er
aan de hand? Ik draai het licht aan en zie dat de zaal leeg is. Heb ik mij in
de datum vergist?
Vergelijken wij deze beide ervaringen, dan valt ons iets bijzonders op.
Mijn pen, de inktpot zijn 'werkelijk' leeg: er zit niets meer in. Maar de
vergaderzaal staat vol tafeltjes en stoelen, er bevindt zich een vleugel in
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de hoek, langs de wanden staan radiatoren, aan de muur hangen schilderijen en voor het raam gordijnen. Toch zie ik dat de zaal leeg is. Waar
ligt dat aan? Een derde ervaring zal ons dit duidelijk maken.
Ik kom van mijn werk thuis; ik open de deur en hoor de stilte die in
huis heerst. Dat is ongewoon. Zodra ik de huiskamerdeur geopend heb,
zie ik dat het vertrek leeg is. Wat vreemd, anders zijn daar mijn vrouw en
kinderen. Ik ga in de andere vertrekken kijken, maar neen, niemand te
vinden: het huis is leeg. Meubels en wat er verder zo in huis gevonden
wordt, bevinden zich waar ze behoren te zijn, maar toch is voor mij het
huis leeg. Ik zie het en hoor het eigenlijk al meteen als ik binnentreed.
Weduwnaars zeggen vaak deze ervaring te hebben tot nog lange tijd na
het sterven van hun echtgenote, telkens als zij thuiskomen.
Merleau Ponty stelt: 'pour que nous percevions les choses il faut que
nous les vivions' (78,376). Mede op grond van de door ons beschreven
ervaringen mogen wij dit wel aldus weergeven: wij nemen slechts waar,
wat wij beleven (Verg. ook Gusdorf: 'nous voyons... ce que nous
croyons') (47,429). Een huis, mijn huis is onze woning, het dient om in
te wonen, om in te verblijven met mijn gezin. Wanneer ik er mijn gezin
niet in aantref, is het leeg voor mij. De vergaderzaal is de ruimte waarin
men vergadert, samenkomt; als er geen mensen zijn, is de zaal leeg voor
mij. Mijn vulpen, mijn inktkoker dienen slechts om inkt te bevatten; zit
er geen inkt in, dan zijn ze leeg.
Hoezeer wij iets als 'leegte' ervaren, wanneer wij menen te zien dat
ergens 'niets in is', blijkt uit het voorbeeld van Linschoten (70,365), dat
hij gebruikt in aansluiting bij Whorf : 'In de buurt van vaten benzine
gedragen wij ons met gepaste voorzichtigheid. In de buurt van lege
benzinevaten gooien wij misschien achteloos een sigaret weg - terwijl
juist daar benzinedampen aanwezig zijn'. En even verder: 'Zo wordt de
leegheid van een benzinevat verabsoluteerd tot substantiële afwezigheid
van benzine. Wij gaan vervolgens spreken over de 'zelfstandige entiteit'
... leegte'.
Mijn huis nu heeft zijn betekenis als woning verloren, wanneer niemand erin woont of verblijft : het is onbewoonbaar geworden. Een lege
inktfles werp ik weg, een lege vergaderzaal keer ik haastig de rug toe, een
leeg huis zal ik in het algemeen weer bewoonbaar trachten te maken. Wat
leeg is 'heeft geen zin' tenzij die van 'moetende gevuld worden'. Mijn
neiging tot het vullen van de leegte zal afhangen van de betekenis die iets
voor mij heeft: een lege inktfles werp ik in de vuilnisbak, een leeg huis
zal ik trachten weer te bewonen. Ik kan dat b.v. doen door mij voor ogen
te stellen, dat straks mijn vrouw en kinderen weer thuis zullen komen.
Deze verwachting is de horizon, waartegen dit lege huis zich als mijn
woning aftekent. De weduwnaar zal zijn horizon moeten verleggen door
er slechts zijn kinderen te verwachten, als hij die heeft, voor wie hij dit
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huis opnieuw bewoonbaar moet maken, waardoor hij het ook voor zichzelf opnieuw bewoonbaar maakt. Heeft hij geen kinderen, dan zal hij het
moeilijker hebben en dan zal het afhangen van de nieuwe verwachtingen
die het leven voor hem in petto heeft.
Hoe belangrijk de verwachting der vervulling is voor het ervaren der
leegte, heeft ook Kijm beschreven (60). Hij beschrijft de ervaring van wie
op surprise-avond bij het uitpakken ten slotte een kartonnen doos
overhoudt, hij verwacht dat er wat in zal zitten en als dit niet het geval
blijkt, is hij teleurgesteld; een ander echter die een kunstig bewerkte
snuifdoos uitpakt, denkt er zelfs niet aan dat er nog wat in zal zitten. De
kartonnen doos is leeg, de snuifdoos echter is op zichzelf iets, vervult dus
zelf al en verwijst niet naar een vervulling.
Verveling en verwachting
Willen wij nu de leegte der verveling beschrijven, dan zal het nodig zijn
het fenomeen van de leegte verder uit te diepen. Wij zullen daartoe stilstaan bij wat Buytendijk in zijn 'Phénoménologie de la Rencontre'
noemt : 'le vide dans la plénitude' (passim). Wij laten ons bij de beschrijving daarvan ten dele leiden door een voorbeeld van Sartre in diens
'L'Etre et le Néant'.
Mijn vriend Pierre en ik hebben afgesproken elkaar om twaalf uur in
een restaurant te treffen. Als ik iets te laat het restaurant betreed, verwacht ik Pierre daar te vinden. Het tafeltje bij het raam in de hoek, zover
mogelijk van de pick-up verwijderd, waaraan wij plegen plaats te nemen,
is door anderen bezet. Mijn ogen dwalen zoekend door het vertrek:
Pierre is er nog niet. Ik ga maar ergens zitten en bestel maar vast een glas
bier bij de toesnellende ober. Pierre zal dadelijk wel komen, ik zal maar
even wachten, het is pas een paar minuten over twaalf. Ik steek een
sigaret op: je moet wat te doen hebben, anders duurt wachten zo lang.
Ik neem een slok van het inmiddels gebrachte bier, het smaakt heerlijk
koel. Glimlachend moet ik denken aan een veel gebezigde slagzin. De
mijnheer aan het tafeltje naast mij drinkt ook bier. Onwillekeurig doolt
mijn blik door het restaurant; ik zie geen bekende. Eigenlijk maar goed,
want ik heb afgesproken met Pierre en ons gesprek duldt geen 'fâcheuse
troisième'. Waar blijft Pierre toch? Een blik op mijn polshorloge zegt
mij dat het al kwart over twaalf door is. Ik heb me toch niet vergist?
Sterk in het onthouden van afspraken ben ik niet. Maar neen, mijn zakboekje vertelt mij dat er van geen vergissing sprake is. Tenminste bij mij
niet. Zou Pierre het vergeten hebben? Of zou hem iets overkomen zijn?
Pierre is zeer stipt in zijn afspraken. Ik word ongerust. Zal ik heengaan?
Maar neen, dan zou ik hem juist kunnen mislopen. Hij zal zo wel komen,
ik zal nog wat wachten. Vervelend dat Pierre geen telefoon heeft, hij is al
7*

een half uur over tijd, ik zou hem nu wel kunnen bellen. Ik zal nog maar
een tweede glas bier nemen. De ober kijkt mij vorsend aan: hij is niet
gewoon dat ik zo snel drink. Doch dat zijn mijn zaken, ik neem een
flinke teug van mijn nieuwe glas, maar nee, dat bier smaakt toch eigenlijk
niet best vandaag. Waar blijft Pierre toch? Daarginds zit een mijnheer
achter een krant weggedoken. Dat zal toch Pierre... het idee, het stomme
idee, ik hier al maar op hem zitten wachten en hij daar verdiept in het
nieuws van de dag. Doch dat idee is te dwaas. Als dat Pierre was, had hij
al lang opgekeken om uit te zien naar mij. Dan kijkt de man op, het is
Pierre niet, natuurlijk niet, ik had niet anders verwacht. Mijn blikken
tasten opnieuw het vertrek af. Geen Pierre, allemaal dames en heren,
sommigen pratend, anderen lezend, weer anderen naar buiten turend.
Hoe stom vervelend eigenlijk, zo'n restaurant, als je alleen zit te wachten !
Mensen die mij niets zeggen aan wanstaltige tafeltjes, obers met peinzende blikken, een meisje achter de bar, een cassière, een kast met glazen
en flessen, een openstaande deur waaruit allerlei geuren op mij toewalmen, muren met lelijke schilderijen. Vreemd dat mij dat alles nooit zo is
opgevallen, als ik hier met Pierre zat te praten en te eten. Ik heb altijd
gemeend dat dit restaurantje wel een zekere sfeer had, maar nu wordt het
mij duidelijk dat die sfeer bepaald wordt door de aanwezigheid van Pierre.
Als achtergrond van mijn ontmoetingen met Pierre had dit alles zin.
Doch nu Pierre afwezig is, dringt deze achtergrond zich aan mij op in een
poging figuur te worden. Pierre van zijn plaats te verdringen. Maar
Pierre in zijn afwezigheid blijft voor mij present. Pierre is mij present als
absent. De absentie van Pierre waart door dit restaurant. Overal zie ik
het absent-zijn van Pierre. Heel het restaurant met al wat er in is, is er
slechts om mij de absentie van Pierre te doen gevoelen. Heel de volheid
van het restaurant, heel deze veelheid spreekt van de leegte die er is door
het absent zijn van Pierre. Heel het propvolle restaurant is leeg, doordat
Pierre afwezig is, want het restaurant betekent voor mij slechts het praten
en eten met Pierre op deze plaats. Slechts Pierre kan de leegte van het
restaurant vullen. 'Heureusement il est midi ; je n'ai pas faim, mais je vais
manger, pour passer le temps' (100,86). Om de tijd door te komen, om
mij on-ledig te houden ga ik eten, maar ik zal on-voldaan zijn, zolang
Pierre afwezig is.
De leegte der verveling is hier beschreven als gevolg van een teleurgestelde verwachting, in dit geval door de afwezigheid van de verwachte
(geliefde) ander. Moet de verveling niet steeds gezien worden als gevolg
van een teleurgestelde verwachting? Zo immers verveelt de schooljongen zich die op een regenachtige middag van moeder niet mag gaan
voetballen! Of ik ben met een bepaalde verwachting naar een lezing
gegaan, maar ik word daarin ernstig teleurgesteld: de lezing verveelt mij,
ik ga mij vervelen. Maar men verveelt zich ook, als men geen enkele
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illusie heeft: bij de predikant van wie men weet dat hij niet kan preken
en van wie men dus niets verwacht, bij de leraar die men al jaren kent als
een saaie man, in het gezelschap dat men niet kan ontlopen en waarvan
men al tevoren de conversatie kent. Het is de leegte der verveling waarop
boven vooral de nadruk viel, de beleving dat het andere mij niets te
zeggen heeft, geen betekenis heeft voor mij, geen vervulling is voor mij.
Leegte en vervulling
Ook Kijm spreekt over de leegte te midden van de drukte van het gezelschap, als hij zegt: 'Bien qu'autour de lui tant d'êtres humains trouvent
leur travail et leur plaisir, il a le sentiment qu'il est seul dans le vide parce
que tout et tous lui sont étrangers' (60,164), waarbij echter valt te bedenken dat die vreemdheid der anderen geen onbekendheid met hun
persoon, noch omgekeerd die van hen met de zijne behoeft in te houden.
Het is een vreemdheid aan hun belangstellingssfeer, aan hun belevingswereld.
De leegte in de volte, in de veelheid, zelfs in de overvloed kennen ook
de geblaseerden, zoals de koning in het voormelde sprookje van Bomans.
Alle genoegens der wereld hebben hem in het geheel niets meer te zeggen,
heel de wereld is leeg.
Persoonlijk hebben velen van ons de ervaring van 'Ie vide dans la
plénitude' wel opgedaan op visites en partijtjes waaraan wij ons niet
konden onttrekken. De kamer is vol mensen, die drukker praten naarmate zij minder te zeggen hebben. Geen wonder dat wij ons daar stierlijk
vervelen, al zal niemand het aan ons merken. De verveling, het uiteenvallen van de wereld in een veelheid. Is juist zo'n kamer vol 'dingen' die,
al maar pratende, betuigen dat zij niets zijn, dat ze ons niets te zeggen
hebben. De schooljongen die niet mag voetballen op een regenachtige
middag, doch wie zijn moeder allerlei voorstellen doet, ervaart deze
leegte, die slechts te vullen is door het mogen voetballen. Ook ik op
mijn zomerse vakantiedag ervaar deze leegte, die slechts te vullen is
door... 'je ne sais pas'. Dit laatste maakt mijn verveling zo ondraaglijk.
De schooljongen redt zich er wel uit door zijn zusje te plagen; dit is zijn
verveling en tevens zijn redding uit de verveling. Dit is die vorm van
verveling - wij zeiden reeds dat verveling een analoog begrip is - die de
verveling draaglijk maakt. Maar is er voor mij een alternatief...? Ik weet
het niet, ik zie het (nog) niet.
Wij moeten, alvorens op de zojuist gestelde vraag in te kunnen gaan,
nog even stilstaan bij een opmerking die Buytendijk op diverse plaatsen
heeft gemaakt o.a. in zijn Phénoménologie de la Rencontre. Hij zegt
daar over de menselijke hand: 'la main, qui dans son vide humain est
moins un organe de saisie qu'un organe de réception' (22,5 5). De leegte
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van de menselijke hand maakt deze geschikt als orgaan om iets te ontvangen, nodigt dus uit tot een vulling. De voorpoot van het dier is steeds
bezet, gewoonlijk als looporgaan, soms ook als spring- en grijporgaan.
Grijporgaan is de hand voornamelijk bij mensen en apen. Maar zelfs bij
de antropoïden is de hand zelden onbezet: hij wordt gebruikt als steun
bij het lopen, als grijper bij het klimmen. Gewoonlijk doet hij dienst bij
de voortbeweging. Nu is de hand van de aap bijwijlen leeg, waardoor
deze op de grens van de menselijke situatie vertoeft. Toch blijven er
duidelijk verschillen: in de eerste plaats wordt de menselijke hand voor
goed een lege hand, zodra de mens als kind het kruipstadium voorbij is,
waartegenover de hand van de aap slechts bij uitzondering onbezet is;
bovendien worden niet alleen de voorpoten, maar ook de achterpoten
van de aap gebezigd om voorwerpen vast te houden, wat mogelijk is
omdat de handen van de aap veel minder gespecialiseerd zijn dan die van
de mens. De mens immers als 'loopdier' heeft zijn achterledematen tot
lopers, de voorledematen tot 'grijpers' ontwikkeld, de aap als 'klimdier'
gebruikt zowel de voor- als de achterledematen - beide handachtige
organen - tot klimmen en grijpen. De menselijke hand is dus in principe
leeg. Daardoor kon deze zich ontwikkelen als het orgaan tot arbeiden,
maar ook tot strelen. In het wijzen wordt de leegte van de hand overschreden naar een nieuwe zin. Maar als de hand niet te arbeiden, niet te
strelen of te wijzen heeft ( = niets te doen of nergens zin in heeft), wordt
de mens zich de leegte van zijn hand bewust. Het spel kan hem daar
tijdelijk uit redden, zolang hij daar zin in heeft ( = vindt). De leegte van
de menselijke hand doet echter ook een keuzemogelijkheid ontstaan,
de mens kan kiezen tussen arbeiden, strelen, wijzen en spelen 23 . Maar
waar gekozen kan worden, kan de keuze ook uitblijven (hetgeen trouwens ook een keuze is, een negatieve). Zo conditioneert de leegte van de
menselijke hand de mogelijkheid van de leegte-des-harten, het bestaan
in de leegte, van een niets te doen hebben of zelfs van een nergens zin in
hebben, die verveling heet. De dierlijke 'hand' is altijd gevuld, de menselijke hand staat voor zoveel keuzemogelijkheden dat het te-veel-kan-worden. Als wij zeggen dat 'een kinderhand gauw gevuld is', bedoelen wij
daarmee dat het kind nog in veel dingen een zin ontdekt, die ze voor
volwassenen hebben verloren. Wie de kinderlijke onbevangenheid t.a.v.
de dingen weet te bewaren, is misschien een eenvoudig mens, maar zal
zich niet vervelen.
Maar, zo zal men wellicht willen opwerpen, wanneer de mens zoveel
keuzemogelijkheden heeft, bestaat er voor hem toch een veel grotere
potentialiteit om tot activiteit te komen. De mens kan niet slechts lopen,
klimmen (of vliegen), maar vindt in arbeid en spel talloze wijzen van zinvolle bezigheid. Vergeten wij echter niet, dat het dier zich - althans in
natuurlijke omstandigheden - heel wat meer inspanning moet getroosten
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om in zijn behoeften te voorzien of dreigingen te ontvluchten. De mens
heeft zich in zijn arbeid een min of meer geïnstitutionaliseerd middel geschapen om in zijn levensbehoeften te voorzien. Die arbeid kan een waarde op zichzelf gaan vormen ; in de min of meer routinematige wijze van
verwerving van consumptiegoederen in industriële en eenvoudige administratieve arbeid kan de werkende mens moeilijk een vervulling
vinden, omdat de handelingen niet meer duidelijk in een functionele
betrokkenheid op het doel gezien kunnen worden. In zijn vrije tijd heeft
de mens bovendien een betrekkelijk vrije keuze tussen vele dingen die
hem kunnen aanspreken, maar evengoed kunnen tegenstaan of hem niets
kunnen zeggen, omdat hij er de zin niet van kan beleven, daar ze hem
geen vervulling schenken.
Is de verveling dan wellicht een openstaan voor veel, in tegenstelling
tot de geslotenheid van de bestaanswijze van het dier? Zeker impliceert
'nergens-zin-in-hebben' geen volstrekte uitsluiting van alles. Het geldt
slechts voor de situatie waarin men verkeert, al blijken geblaseerden
weinig essentiële verschillen in situaties te beleven. De verveling sluit
de mogelijkheid van een toekomstige vervulling niet principieel uit, het is
de beleving dat de vervulling niet ligt in dit of in dát, maar de hoop op
vervulling - in zoverre verschilt ze van de wanhoop - is niet opgegeven.
In principe is de verveling een openstaan voor, maar het is een gereserveerde openheid, niet de verlangende openheid der verwachting.
Uit het voorgaande is, menen wij, afte leiden dat de leegte verdwijnt,
zodra er een (ver)vulling is. Immers zoals een glas kan worden volgeschonken, zoals een leeg café gevuld kan worden door de presentie van
Pierre, zo kan de leegte der verveling gevuld worden met iets dat zin
heeft voor mij.
Verveling en 'dorheid'
Alleen een te vullen leegte is nog niet de situatie der verveling, al vormt
ze er de conditie voor. De mystieken doen ons dit zien. Wanneer
Hadewych(?) zegt:
'Alle dinghe
Sijn mi te inghe
Ie ben so wijt !
Om een ongescepen
Hebbic begrepen
In eweghen tijt.
Ie hebdt ghevaen,
Het heeft mi ontdaen
Widere dan wijt;
76

Mi es te inghe al el;
Dat wette wel,
Ghi dies oec daer sijt-,'
dan is het duidelijk dat haar 'leegte' een 'wijdte' is, die door 'alle dinghe'
niet vervuld kan worden, maar die zinvol betrokken is op het ontvangen
van de Ongeschapene. Daartegenover kent de mystica als alle begenadigden ook de 'dorheid', het onvervuld-zijn van God, maar steeds blijft dan
de hoop op het wederkeren van de Geliefde. Principieel blijft hun leegte
een verlangend openstaan voor de Volheid des levens; daarom is de
'dorheid' die de mystici kunnen ervaren geen verveling.
Doch hoe onaangenaam de werkelijke verveling ook is, het ondraaglijkst wordt ze, wanneer die leegte te vullen is door... niets. Een schrijnend
geval van deze verveling wordt uitgebeeld in het gedicht 'Au lecteur'
in 'Fleurs du mal' van Baudelaire:
'Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents.
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices.
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde I
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes, ni grands cris.
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde.
C'est

I'ENNUI.'

In enkele woorden stelt de Franse meester ons hier de verveling, 'ce
monstre délicat', in al haar... leegte voor ogen. Wij hebben boven reeds
vrij uitvoerig beschreven, hoe in de verveling de wereld ('la terre') uiteenvalt in een veelheid van brokstukken ('un débris') ; wij moeten nu nog stilstaan bij het tweede aspect, door Baudelaire genoemd en door ons reeds
vermeld, het geeuwen.
De verveling en het geeuwen
Dat de verveling zijn uitdrukking vindt in een al of niet onderdrukt
gegeeuw is algemeen bekend. Wij verwijzen nog naar een voorbeeld uit
Sartre's Nausée: 'Je m'ennuie, c'est tout. Le temps en temps je bâille si
fort que les larmes me roulent sur les joues' (100,203).
Behalve in de verveling komt het geeuwen o.m. voor bij plotseling
opkomende honger (verg. geeuwhonger) en bij het onderdrukken van
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de slaap. Het geeuwen van slaap is niet het geeuwen van verveling, maar
er is een gemeenschappelijke kern, waardoor wij in al deze gevallen van
geeuwen spreken. Wij zullen trachten te achterhalen wat het gemeenschappelijke, èn wat het bijzondere van het geeuwen der verveling is.
Het woord 'geeuwhonger' is een volksetymologische verbastering van
'geehonger', dat etymologisch samenhangt met 'gauw' in de betekenis
van 'plotseling' (35, 180). De verbastering 'geeuwhonger' is ontstaan,
o.a. doordat bij deze plotseling optredende (pathologische) hongertoestand krampachtige vertrekkingen van kaak- en mondspieren optreden, die wat op geeuwen lijken. Daar hier van echt geeuwen geen
sprake is, kunnen wij ons van dit verschijnsel distanciaren.
Wat is de gemeenschappelijke zin van het geeuwen bij slaap en verveling? Maar als die er is, moet er iets gemeenschappelijks zijn in slaap en
verveling! En de verveling hebben wij als een gevoel voorgesteld. Het
wordt tijd dat wij op deze term nader ingaan.
Excursie over het gevoelsleven
Sartre zegt terecht: 'On ne peut comprendre l'émotion que si l'on y
cherche une signification. Cette signification est par nature d'ordre
fonctionnel' (129,24). Maar Sartre spreekt hier over een emotie en kan dat
woord wel op de verveling worden toegepast? De meeste auteurs die het
gevoelsleven beschrijven, maken een onderscheid tussen sentimenten en
emoties. Pradines spreekt, in aansluiting bij P. Janet, respectievelijk van
'affections-régulations' en 'affections- déréglantes' (87,659 e.V.), maar hij
staat, hoewel hij dit onderscheid erkent, afwijzend tegenover schrijvers
die sentiment en emotie willen scheiden. Ook Linschoten beschouwt de
emotie als een gevoelen, maar van een dusdanige intensiteit dat het 'de
contactmogelijkheden in feite gaat belemmeren' (66,107). 'De persoonlijke inzet is zo groot geworden, dat zij niet langer kan leiden tot een
aangepaste omgang' (66,168). Deze opvatting komt dicht bij die van
Calon en Prick (28,92), die echter voor dit soort gevoelen de term 'affect'
gebruiken. In het algemeen wordt de emotie dus als een modaliteit der
gevoelens beschouwd. Trachten wij met deze kennis gewapend de verveling te benaderen, dan komen wij in moeilijkheden. Bij Lersch treffen
wij een onderscheid aan tussen Gefühlsregungen en Gefühlsbewegungen
of Gestimmtheiten, de verveling rekent hij tot de eerste; een verdeling
der Gefühlsregungen in sentimenten en emoties vinden wij bij hem echter
niet. Deze embarras de choix laat zien, dat zich op het terrein der gevoelens nog geen communis opinio heeft gevormd. Hoe het zij, men kan
toch moeilijk spreken van een 'aangepaste omgang', waar de verveling
door ons werd gezien als een innerlijke leegte, als een 'nergens-zin-inhebben', d.w.z. een 'zich-nergens-op-betrokken-weten(voelen)'. Beziet
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men het zo, dan zou men de verveling moeten beschouwen als een emotie
('affection déréglante'), maar let men op de intensiteit, dan is ze zeker de
mindere van gevoelens als 'woede' en 'angst' die door Linschoten als
echte emoties worden gezien. Hier blijkt weer eens, hoe de zucht tot
onderscheiding en indeling leidt tot het vormen van categorieën, waarbinnen de concrete levenservaringen vaak geen plaats kunnen vinden.
De vraag of de verveling als een 'émotion' in de zin van Sartre gezien kan
worden, kan alleen beantwoord worden, wanneer blijken zou dat de
verveling een functionele betekenis heeft. Het lijkt er vooralsnog niet op.
Wat immers moet de functionele betekenis zijn van 'nergens zin in
hebben'? (Zie echter ons laatste hoofdstuk).
Bovenstaande uitweiding, waarin wij de onmiddellijke ervaring
korte tijd lieten varen, vloeide ons uit de pen naar aanleiding van de
klaarblijkelijkheid dat er tussen slaap en verveling verband bestaat.
Als immers het geeuwen een expressie is van slaap zowel als van verveling, dan zal die overeenkomst moeten bestaan, daar de expressie de voor
anderen (onmiddellijk) verstaanbare zinvolle betrokkenheid der emoties
op de situatie is 24 .
Wij willen hier nog even bij blijven stilstaan naar aanleiding van wat
Frijda (37) over expressies schrijft. Na te hebben toegelicht dat expressies
geen mededelingen of symbolen van gevoelens zijn, maar op nuttige
handelingen lijken, merkt hij in een bespreking van een aantal in het boek
afgebeelde foto's op dat expressies stellingname tonen. Interessant is voor
ons doel vooral afb. 9, de uitdrukking van weerzin, waarvan schrijver
zegt: 'met de wat dichtgeknepen ogen sluit ze zich af en haar mond trekt
ze naar achteren weg' (37,25). Uit deze en andere voorbeelden leidt hij af
dat expressies gedragingen zijn 'waarmee een betrekking tot de buitenwereld wordt verwezenlijkt' (37,26). Maar dit is niet alles, de expressie
toont ook 'de mate en de aard van de activiteit van een persoon op een
bepaald ogenblik' (37,32). De foto's geven er een duidelijk beeld van dat
het o.a. de spiervertrekkingen van het gelaat zijn die deze activiteit representeren. Expressies tonen niet de gevoelens zelf, maar vormen er een
vast onderdeel van. 'Weerzin', aldus Frijda, 'is het gevoel, ergens niets
mee te maken willen hebben. Men begint daar dan ook mee, door de
mond weg te trekken, - eventueel zelfs het hele hoofd achteruit te
halen, met de kin in de hals..., de expressie... verwezenlijkt de aandrang
tot bepaalde gedragingen, welke tot de kern van iedere emotie behoort'
(37.39)·
Belangrijk is ook wat Frijda even verder n.a.v. afbeelding 4 opmerkt,
die tegelijk de uitdrukking kan zijn van morele of zintviiglijke afschuw,
'maar voor het wegwillen maakt dat geen verschil. De uitdrukking zal
dan ook in beide gevallen precies dezelfde kunnen zijn' (37,40).
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Opnieuw over bet geeuwen
Nu kan men slapen als rusten opvatten en inderdaad is het de vorm van
rust, in de zin van lichamelijk en geestelijk herstel, die elk mens zich
noodzakelijk gunnen moet, hoe druk bezet zijn 'dagtaak' ook is. Dat is
echter wat wij het fysiologisch gezicht van de slaap zouden willen
noemen. Psychologisch gezien is de slaap een retraite. Wakker zijn is
waakzaam zijn, erbij zijn. Slapen is zich terugtrekken, zijn betrokken-zijn
op de wereld loslaten. En juist hier ligt de overeenkomst met de verveling. Maar de slaap is een retraite uit noodzaak, de verveling een retraite uit eigen verkiezing, daar alternatieven mogelijk zijn (daarom
slaapt het dier wel, maar verveelt het zich niet). De verveling is 'het persoonlijk deelnemen in de situatie' door zich niet open te stellen, maar te
sluiten voor het andere in zijn waarde. Men verveelt zich in plaats van op
de suggesties der omgeving (bij het kind b.v. van moeder) in te gaan; het
is een negatieve keuze, maar het is er een. Evenals slapen is vervelen
een-zich-sluiten. Maar in de slaap verliest het andere definitief zijn appèl,
tot men weer wakker wordt, in de verveling blijft het andere hinderlijk
aanwezig, hoewel het steeds opnieuw wordt afgewezen. Het geeuwen
markeert de grens tussen slaap- en waaktoestand. Het openbaart zich als
men %ich slaperig gaat voelen, maar ook bij het wakker worden. Wie zich
verveelt, blijft geeuwen, zo lang de verveling duurt, omdat de verveling
steeds een grenssituatie blijft. Ook Strasser noemt o.a. de verveling als
voorbeeld van typische gevoelsindrukken die 'an der Nahtstelle zweier
Akte' kunnen ontstaan (113,158 e.V.).
Het geeuwen als expressie is een zinvolle activiteit die een stellingname toont. Bij Frijda hebben wij al gezien, dat de expressie veelal niet tot
het gelaat beperkt blijft. Ook bij het geeuwen is dat zo, het geeuwen is
een deel van de expressie, wij zouden haast zeggen: het achter het scherm
van de hand toegelaten deel der expressie. De volledige expressie betrekt
het gehele lichaam in de activiteit; het lichaam wordt gestrekt. Geeuwen
is een deel van het-zich-uitrekken. Ook bij dieren, b.v. bij een hond nemen wij dat waar. Hij staat op uit zijn mand, waarin hij juist nog heeft
liggen slapen, hij is niet opgeschrikt, want dan is hij ineens klaar wakker,
zoals wij van het geratel van een wekker, maar geleidelijk wakker geworden, zoals wij op een dag waarop wij eens konden uitslapen. Het
lichaam is nog vol van de loomheid van de slaap, het lichaamsschema
wordt gereactiveerd. Het dier rekt voor- en achterpoten uit en beweegt
zich met de romp gestrekt naar achteren en daarna iets naar voren;
alle spieren van houding en beweging zijn hierbij betrokken en worden
a.h.w. weer in een toestand van paraatheid gebracht, waardoor de slaap
wordt afgeschud en het lichaam gereed is voor nieuwe activiteiten. Dit
uitrekken zien wij ook optreden, als een gevoel van slaap ons komt over80

vallen. Ook hier komen wij in de grenssituatie tussen slapen en waken,
maar nu van de andere kant uit. Ook in dit geval zijn het geeuwen en hetzich-uitrekken wijzen van reactivering van het lichaamsschema, het is
a.h.w. het laatste verzet van het lichaam tegen de overval van de slaap.
Ook de ademhalingsspieren zijn daarbij betrokken. Dat maakt ook begrijpelijk waarom de expressie vrij plotseling ophoudt. Wanneer de longen met zulk een kracht zijn geleegd als tijdens het uitrekken geschiedt,
waarbij de lucht a.h.w. uit de longen wordt geperst, vooral aan het eind
van de geeuw, is een ontspanning nodig, alleen al omdat men weer lucht
moet krijgen. Merkwaardig is dat de geeuw begint met een krachtige inademing, die geen ander doel schijnt te hebben dan de longen zo te overvullen, dat wel een krachtige uitademing moet volgen. Juist het krachtige
is een belangrijk aspect aan het gebeuren, want dit drukt uit met hoeveel
kracht men zich aan het appèl van de slaap moet onttrekken. Tijdens de
slaap treedt een algehele spierverslapping op (57,169 e.V.), ook de ademactiviteit vermindert. Zoals de geeuw 25 het einde van de slaap markeert,
treft men hem ook voor het begin daarvan aan, als een laatste (of een der
vele laatste) poging(en) om het lichaam te reactiveren, totdat men toegeeft aan het appèl van de slaap door zich te ontkleden en te gaan liggen.
Wakker worden zoals boven omschreven is een situatie die zich voordoet bij iemand die de tijd heeft. Deze conditie treffen wij ook aan bij
iemand die zich verveelt. Revers moet dit begrepen hebben, al doen zijn
woorden in hun quasi-diepzinnigheid aan woordenspel denken, waar hij
zegt: 'Das Tier kann vielleicht Langeweile haben, nicht aber an Langeweile leiden' (90,59). Wat kan dat 'Langeweile haben' immers anders
betekenen dan dat het dier de tijd heeft, - althans schijnt te hebben, want
tijd is een menselijke categorie, - m.a.w. dat het niet op iets bepaalds betrokken is en a.h.w. in zichzelf rust! Nu kan het wakker worden van
iemand die de tijd heeft, een plezierige situatie zijn. Ook het zich-uitrekken wordt dan iets bijzonder plezierigs, iets waarbij men zijn lichamelijkheid in haar betrokkenheid op de als aangenaam ervaren wereld
oproept. 29 Ook bij het slapen gaan kan deze situatie zo beleefd worden.
De slaap is in dit geval geen bekommernis, zoals voor wie 'eigenlijk geen
tijd heeft om te slapen', maar betekent zijn tol betalen aan de natuur in
het prettige besef, dat men de volgende dag weer in een heerlijke wereld
ontwaken zal. Maar wie de slaap een noodzakelijk kwaad acht, is de
grenssituatie tussen slapen en waken onaangenaam. In dit opzicht is er
een duidelijke overeenkomst met de situatie der verveling.
De verveling wordt als 'vervelend' ervaren, de samenhang der woorden is duidelijk. Vervelend is ook deze grenssituatie. De geeuw is daar
in dit geval een teken van. Wanneer wij voluit geeuwen, maken wij daarbij
een geruis of een geluid. In het eerste geval ontstaat een h-klank; daarbij
immers worden de stembanden 'zoo dicht bij elkaar gebracht, dat een
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hoorbaar geruisch ontstaat, zonder evenwel elkaar zo dicht te naderen, dat
ze in trilling worden gebracht en men stem hoort' (94,5 2). De stembanden
zijn dus vrij ontspannen, evenals in het hele gebeuren, doordat de spieren
niet geheel ontspannen zijn. Ook een grotere spanning kan optreden,
waarbij een duidelijk klinkerachtig geluid ontstaat dat niet als een bepaald spraakgeluid te herkennen valt. Roorda moet dit bedoelen waar hij
zegt : 'Brengt men de stembanden wat dichter bij elkaar, doch niet zoover
als voor de vorming van een zuiveren klinker noodig is, dan kan men een
stemhebbenden klank voortbrengen, die den indruk maakt van een heesch
klinkergeluid. Dezen klank nemen wij niet onder de gewone spraakklanken op' (94,53)· H i e r z 4 n ^ 6 stembanden dus nog meer gespannen;
dit past geheel bij het volledige geeuwen en zich-uitrekken, waarbij wij
immers met spierspanningen te doen hadden die het lichaam moesten
reactiveren. Ook de stembandspieren worden gereactiveerd, wat eveneens bij dieren het geval is. Nu kan echter de mens in tegenstelling tot het
dier deze niet of ternauwernood onderdrukte geeuw een nadrukkelijkheid geven, waardoor het geruis de betekenis van een zucht en het
klinkergeluid de betekenis van een onderdrukte kreet van walging krijgt.
Buytendijk beweert met een variant op Heidegger: 'par Ie corps l'homme
est présent dans Ie corps' (22,40) en even verderop: 'Nous comprenons
que l'homme a dans des situations différentes un corps différent, qu'il est
des corps différents et que pour cette raison il est présent du plusieurs
manières'. In de situatie - verveling, zoals die door ons werd beschreven,
zijn wij present o.m. op de wijze van een geeuwen vol afkeer.
Nu kan afkeer in verschillende betekenissen worden gevat: een zich
afkeren van de als een niets ervaren wereld en ook als een walging van de
wereld. In Sartre's 'Nausée' liggen de voorbeelden voor het oprapen,
waarin 'nausée' en 'ennui' vrijwel synoniem zijn. En deze fenomenen
naderen werkelijk zeer dicht tot elkaar. Terwijl echter de walging tot
braken voert, zegt Baudelaire terecht van de verveling: 'il ne pousse ni
grands gestes ni grands cris'. Toch bemerken wij in de geeuw der verveling meermalen een groter nadrukkelijkheid dan bij het onderdrukken
van de slaap. De expiratie van de verveelde geeuw kan gepaard gaan met
een ternauwernood onderdrukt gegrom dat uit de diepte schijnt op te
wellen. Dit gebaar is zo nadrukkelijk, dat het b.v. de betekenis gaat
krijgen van een protest tegen de 'vervelende kost' die ons door een saaie
spreker wordt voorgeschoteld.
Geeuwen en gapen
Van der Loo heeft een artikel geschreven over het gapen (73), dat in
verscheidene opzichten overeenkomsten vertoont met onze bevindingen,
maar ook duidelijke verschillen. Met name in een opzicht verschillen wij
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met hem duidelijk van mening. Het onderscheid tussen gapen en geeu
wen, woorden die wel door elkaar gebezigd worden, zou van vierderlei
aard zijn: gapen zegt men van levende wezens en dingen, geeuwen alleen
van levende wezens; gapen is een banaal woord tegenover het kiesere
spreektaalwoord geeuwen; 'meer dan gapen houdt geeuwen een her
haling in' ; het voornaamste verschil zou echter zijn, 'dat gapen meer dan
geeuwen een onbetamelijk wijd openen van de mond aanduidt'. In ver
schillende opzichten lijkt ons het genoemde niet fenomenaal. Wij zeggen
inderdaad alleen een gapende wond, afgrond, maar dat doen wij omdat
in het gapen vooral het openstaan treft: iets vertoont een 'gaping' =
wijde opening. Vandaar dat wij het ook gebruiken in de betekenis 'met
wijd open mond bekijken', zoals in de samenstelling 'aangapen'. Als
zodanig komt het al in de Middeleeuwen voor, b.v. in Alexanders
Geesten van Jacob van Maerlant, boek V vs. 1038 e.V.: 'Vrouwen
ghingen ten veinsteren gapen Om dien edelen man te siene'. 'Gapen om'
kon daardoor ook de betekenis krijgen van 'verlangen naar': 'Omme
scat so gaepstu wide' staat aan het begin van de derde strofe van Van Maerlants, Van den Lande van Oversee. Een gapende wond is een wijd open
staande, een grote, diepe wond; een gapende afgrond is een diepe afgrond.
Gapen is algemener dan geeuwen, in het geeuwen ligt de nadruk niet
alleen op het openstaan van de mond, maar ook en vooral op het onaan
gename van de situatie. Voor de verveling dringt het woord 'geeuwen'
zich dan ook veel meer op dan het woord 'gapen'. Van de Loo vermeldt
dit ook wel zonder het echter begrijpelijk te maken.
Om nog een ander verschil te verduidelijken, citeren wij hem uit
voerig, waar hij zegt: 'Doordat bij gapen de mond zich wagenwijd opent
en bij geeuwen maar halfwijd, verandert het gutturale ruisende geluid,
dat tijdens de expiratie krachtig en duidelijk hoorbaar wordt uitgestoten,
van klank en wel van een volle ronde a-klank (zie echter boven A.K.)
in een scherpe en langgerekte e-klank. Deze klankverschuiving komt in
de woorden gtfpen en gouwen zelf tot uitdrukking (etymologisch gezien
krijgt men de indruk dat de wortels van beide woorden klanksymbolisch
van aard zijn)' (73,96). Veel meer dan de klinkers zouden wij de mede
klinkers willen doen spreken: de gutturaal g hebben de woorden gemeen
schappelijk, maar i.p.v. de energieke explosief ρ in het woord 'gapen',
vinden wij in 'geeuwen' (zonder gutturale bij g passende klinker, zoals
in 'gapen') een geleidelijke overgang van tweeklank naar spirant. Wij
spreken dan ook terecht van een 'langgerekte geeuw', waarvoor bij het
werkwoord 'gapen' geen synoniem bestaat.
Verveling en walging
Als walging en verveling zo'n sterke verwantschap vertonen, als in het
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bovenstaande werd betoogd, heeft het zin bij de eerste nog even te verwijlen, om beter de eigenheid van de verveling te ervaren. Lersch, die
pijn, lust, verveling, gevoel van oververzadiging en tegenzin, walging
en afschuw als 'Gefühlsregungen' beschouwt, die met de levensdrang van
de mens samenhangen en wier gemeenschappelijk kenmerk verder zou
zijn, 'dass in ihnen das Erleben stark in sich zentriert ist, dass sie ihren
Akzent in einem Beisichsein haben und dass das Erleben in dieses
Beisichsein und Beisichbleiben hineingenommen ist und in ihm aufgeht'
(69,198), stelt dat bij de walging en de afschuw de wens leeft om 'mit
dem, worauf sie sich beziehen, nicht in Berührung zu kommen' (69,198).
Het verschil met de verveling springt in het oog; Lersch merkt terecht
op : 'Der Gegenstand der Langeweile ist geschmacklos (cursivering van ons
A.K.) und fade' (69,197). Wij hebben de verveling al meermalen getypeerd
als een 'nergens-^/»-in-hebben'. Wij zagen dat verscheidene psychoanalytische studies verband legden tussen de verveling en stoornis in de
oraal-libidineuze ontwikkeling. Inderdaad vertoont b.v. het slecht
etende kind een gedrag dat verwantschap met het verveelde gedrag heeft:
het maar blijven zitten voor de niet-gekozen objecten, i.e. het voedsel,
omdat het nergens zin in heeft, de verveelde uitdrukking van het gezicht,
de lustloosheid van de hele houding. Toch zouden wij hier eerder van
tegenzin moeten spreken, zoals verderop blijken zal. Walgingsverschijnselen kunnen in deze situatie optreden, als men het kind dwingt het
voedsel te eten: het niet-smakende is dan onsmakelijk, walgelijk geworden, waarmee de veel sterker afkeer, afwending van het braken,
waarbij 'alles draait in de maag' verbonden is. Walging treedt dus op,
wanneer de smakeloze kost wordt opgedrongen, ze is veel meer dan de
verveling een verweer van de persoon tegen wat deze niet tot zich wenst
te nemen. De verveelde is wel niet onverschillig t.a.v. de voor hem ongare
kost, maar maakt niet zo'n drukte ('ni grands gestes ni grands cris')
als wie walgt van iets. De walging is ook sterker dan de tegenzin, die het
dichtst staat bij de 'gegenständliche Langeweile' in de zin van Revers.
Wanneer ik een tegenzin in iets heb, heb ik er geen %in in, het verveelt mij
dus, althans wanneer het mij gedurende langere tijd gepresenteerd blijft,
want het is de lange-wijle die de tegenzin tot verveling maakt. Van echte
verveling is pas sprake als ik tegenzin heb in alles, nergens zin in heb en ik
er desondanks mee geconfronteerd blijf. Nauwkeurig het fenomeen
analyserend zouden wij trouwens moeten zeggen, dat 'geen zin in iets
hebben' minder sterk is dan 'een tegenzin in iets hebben', de afwijzing is
sterker dan de negatie. Afgezien van het tijdsbeleven, waarop wij verder
nog nader zullen moeten ingaan, is er tussen verveling, tegenzin en walging een verschil van opklimmende intensiteit. De verveling kan de
intensiteit van de walging krijgen, wat tot een crisis moet voeren, zoals
ook het braken er een is. Toch is verveling ook 'essentieel' iets anders,
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doordat het ervaring van een leegte is, van een 'niets', niet van een onlustvol beleefd 'iets'. Intens beleefde lusteloosheid kan tot gevoelens van
onlust, weerzin en walging leiden (vgl. Sartre's Nausée), maar als de
walging optreedt, is de verveling verdwenen.
De loomheid
Terwijl het Nederlandse woord 'verveling' ons de wereld vooral als een
veelheid, een niets, een leegte heeft doen zien, brengt een woord als het
Franse 'ennui' of het Engelse 'boredom' ons in het bijzonder een ander facet
voor ogen: de verveling als last, als kwelling. Niemand verveelt zich voor
zijn plezier, eenieder beleeft de verveling niet slechts als iets onaangenaams, maar zelfs als iets dat hem drukt. De verveling weegt op mij,
onder de last van haar zwaarte voel ik mij loom. De zwaarte der verveling
is geen last die mij verplettert, 'ce monstre délicat' is geen nachtmerrie die
mij de adem beneemt door de druk van zijn logge lichaam. De verveling
is geen psychische verlamming, zoals wij tegen Luijpen betoogden. In
de verveling voel ik de zwaarte van de last als de zwaarte van mijn lichaam,
als een loomheid.
Loomheid kan een prettig gevoel zijn. Denken wij aan wat Ernst
Groeneveld zegt in zijn 'Vacantieliedje':
'De lucht maakt me zoo wonder loom,
zo lekker lui met wat gedroom...'
en verder:
'Ik lig hier maar zoo stil wat neer,
en ik begeer vandaag niet meer,
dan zoo te zijn: een droomerl'
Ook de loomheid van het lichaam als uitdrukking van een verlangende
verwachting voor het begin van het liefdesspel is in amoureuze poëzie
beschreven.
Maar er is een loomheid die niet als aangenaam wordt ervaren. Hier
is het lichaam dus duidelijk referentiesysteem, heeft het een duidelijk
verwijzingskarakter. In zijn verwijzing naar een prettige, aangename
situatie beleeft men de zwaarte van het lichaam als aangenaam, als betrokken op een onaangename situatie beleeft men in zijn lichamelijkheid
de loomheid als onaangenaam.
Verveling en vermoeidheid
Dat men tot niets kan komen, kan ook wel een andere oorzaak hebben,
namelijk dat men te vermoeid is. De 'épuisement, physique ou mental'
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ruimt Tardieu (117,11) zelfs de eerste plaats in onder wat hij de 'causes'
der verveling noemt. Voor de lichamelijke vermoeidheid lijkt ons dit
niet gemakkelijk aan te tonen. De uitputting zoals Tardieu die ziet, is
echter voornamelijk een fysiek en psychisch aftakelingsproces, dat aan alle
leven eigen is.
Wij denken hier echter eerder aan vermoeidheid als gevolg van voortdurende inspanning. Vermoeidheid, zowel lichamelijk als geestelijk,
roept dan een behoefte tot ontspanning op. Wordt deze behoefte onvoldoende bevredigd, dan kan een loomheid zich van ons meester maken,
die ons buiten staat stelt iets te ondernemen. Zijn wij niet in staat ons
te 'verzetten', dan kan de verveling in zo'n geval beslag op ons leggen.
Bij lichamelijke vermoeidheid zal, als de gelegenheid zich voordoet, de
slaap ons daaruit kunnen verlossen, en zelfs kan de slaap ons dan op een
ongelegen moment overmannen. Bij geestelijke vermoeidheid, wanneer
men iets moe is, zal de verveling optreden, als geen andere horizon ons
lokt, indien dus het hier-geen-zin-meer-in-hebben uitgroeit tot een
nergens-zin-in-hebben. Dit kan b.v. geschieden door surmenage. Als
aan ons zulke zware eisen gesteld zijn, hetzij door anderen hetzij door
onszelf, dat wij op den duur vermoeid raakten van wat voor ons aanvankelijk attractief was, b.v. ons werk, komen wij in een situatie waarin
wij dit werk verwerpen, omdat wij (het) moe zijn, en al het andere bovendien verwerpen, omdat wij onvoldoende energie over hebben. Vooral
werkezels zullen zich in deze conditie gemakkelijk vervelen. 27
Maar zijn verveling en vermoeidheid dan toch twee woorden voor
hetzelfde verschijnsel? Op het eerste gezicht is er een duidelijk verschil.
Verveling is niet het volledige 'Beisichsein', waarvan Lersch spreekt.
Dat geldt veeleer voor de pijn. 'Het eigenlijke pijn lijden', aldus Buytendijk is 'een passiviteit, een overgeleverd zijn, waarbij de motorische
uitingen minder krampachtig worden en een toestand van vermoeidheid
en verslapt wegstromen, meegevoerd worden optreedt' (23).
En geldt dit ook niet voor de vermoeidheid, die hier ook even met de
pijn vergeleken werd? Wie zich werkelijk vermoeid voelt, zou men zeggen, verveelt zich niet, evenmin als de ernstig zieke die pijn lijdt in
eindeloze waaknachten. Wie werkelijk oververmoeid is, voelt zijn vermoeidheid en verveelt zich, zo lijkt het, niet. De verveling der vermoeiden, d.w.z. van die door hun vermoeidheid niet totaal in beslag genomen
worden, zou dan evenals alle verveling zijn: een niets-te-doen-hebben of
een nergens-zin-in-hebben.
Nu is echter de vermoeidheid een uiterst gecompliceerd verschijnsel.
Heeft Buytendijk daarover niet het laatste woord gesproken, hetgeen in
Prolegomena (25) ook niet verwacht mag worden, zeker heeft hij het
verschijnsel der vermoeidheid zeer verhelderd. Hij wijst er daarin op, dat
het vermoeid-zijn steeds mede wordt 'bepaald door de zingeving aan de
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situatie die een opgave (eis of uitnodiging) tot activiteit vertegenwoordigt' (25,139), behalve wanneer niet van vermoeidheid, maar van
uitputting sprake is. De oververmoeidheid of uitputting is vooreen groot
deel door fysiologische factoren bepaald, al wordt ook hier het bij-hetlichaam-zijn, zoals de term zelf al aangeeft, mede door ieder op een eigen
wijze beleefd, zodat deze mede vanuit de subjectiviteit moet worden
begrepen. De echte vermoeidheid, waarvan Buytendijk een atonische en
een hypertonische vorm onderscheidt, naargelang er een te geringe of
een te sterke spanning optreedt, is altijd situationeel, wordt dus in sterke
mate bepaald door de wijze waarop het subject de situatie beleeft, al
sluit hij fysiologische factoren niet uit. Voor wat de arbeidssituatie
aangaat sluit Buytendijk zich aan bij Hornstra, die voor de vermoeidheid
vooral persoonlijke en sociale factoren aansprakelijk stelt en zich daarmee schaart in de rij van onderzoekers in de industriële psychologie die
wij hebben besproken in ons literatuuroverzicht. 28 Hornstra zegt daar:
'In de meeste gevallen i s . . . de objectieve vermoeidheid onmeetbaar. Ook
wanneer de arbeid een tijdlang bevredigend is geweest, treedt vermoeidheid op, omdat andere behoeften, wensen, belangstellingen om
bevrediging vragen. Vermoeidheid is in de%e gevallen de psychosomatische
expressie ener verveling, waarmee wij Starch's definitie benaderen: 'a
decrease in interest in or willingness to work - a feeling of ennui or
weariness".2® Deze psychosomatische expressie der verveling komt
volgens Buytendijk overeen met het door hem gesignaleerde atonische
vermoeid-zijn.
Juist deze beschouwing maakt het ons mogelijk de verveling van de
vermoeidheid te onderscheiden. Wij ontkennen niet dat verveling en vermoeidheid kunnen samengaan, zelfs niet dat verveling en het-moe-zijn in
bepaalde situaties identiek zijn. Wij hebben er zelfs geen bezwaar tegen
de verveling überhaupt als 'het-moe-zijn' te beschouwen, mits dan maar
bedacht wordt, dat in dit geval moet worden afgezien van alle objectieve
vermoeidheidsverschijnselen. Ook Buytendijk zegt: 'Fysiologische veranderingen zijn bij langdurige verveling niet aangetoond' (25, 141).
In deze afgeleide betekenis van vermoeidheid als het-moe-zijn kan van
echte verveling worden gesproken in de situatie van 'alles-moe-zijn' =
'nergens-zin-in-hebben'. De term het-moe-zijn is meer op het verleden
gericht, de term: nergens-zin-in-hebben tevens op de toekomst: al wat
zich mogelijk nog zal voordoen, wordt a priori al afgewezen. De 'psychosomatische expressie ener verveling' noemen wij liever loomheid. Die
loomheid is de beleving van de zwaarte van het lichaam. Die loomheid
constateer ik en ik onderga haar met weerzin. De loomheid der verveling is een bedrukkende atmosfeer die mij geheel omringt. Ik voel haar
overal, maar kan haar nergens tasten : de wereld is een veelheid waarop ik
geen vat heb. Ik voel overal zijn weerstandigheid die mij mijn lichaam als
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een zwaarte, als een massiviteit doet ervaren. Mijn lichaam is niet langer
een 'netwerk van betekenissen' 30 . Ik kan dan ook lopen, staan noch zitten,
ik ben hangerig. In de loomheid der verveling ben ik mijzelf tot last. Dit
maakt de verveling zo ondraaglijk voor mij. Dit maakt de verveling ook
zo onontkoombaar. Elke last die mij niet te zwaar valt, kan ik op de
schouders nemen, - en ik kan die er ook weer aftillen. Er is afstand
tussen hem en mij, dat maakt hem draagbaar. In de verveling ben ik
echter mijn eigen last, waarvan ik mij niet kan distanciëren.
Verveling en tijdbeleving
Maar als ik aan die last, die ik zelf ben, niet kan ontkomen, dan blijft de
last op mij wegen, dan blijf ik een eeuwigheid lang onder die last gebukt, 't Is deze beleving van de verveling als 'Langeweile', die door
Baudelaire is vertolkt in zijn 'Spleen':
'Rien n'égale en longueur les boiteuses journées.
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années
L'ennui, fruit de la morne incuriosité,
Prend les proportions de l'immortalité.'
(cursiveringen van ons. Α. к.)
Inderdaad niets is vergelijkbaar met de Lange-weile der verveling;
niet de eindeloosheid der verlangende verwachting, evenmin de on
eindigheid van de doodsangst. Alvorens echter die Langeweile te kunnen
beschrijven moeten wij een ogenblik stilstaan bij het fenomeen van de tijd.
Het begrip tijd is door zijn meerzinnigheid een gevaarlijke klip waarop
soms wel schepen te pletter lopen. Jaren geleden lazen wij in 'De
Nieuwe Taalgids' een beschouwing over tijd in verband met de tijds
vormen van het werkwoord. 3 1 Met behulp van een rechte lijn maakte
de geleerde auteur de lezer duidelijk, dat het heden slechts een punt van
overgang - een ondeelbaar ogenblik - is tussen verleden en toekomst.
Het is evident dat schrijver zich liet leiden door het fysische tijdsbegrip, de tijd van het horloge - dat juist ter verklaring van de verbale tijds
vormen weinig verhelderend kan werken.
Buytendijk onderscheidt niet minder dan drie tijdsbegrippen: de
reeds vermelde fysische tijd, door anderen met een minder gelukkige
term 'le temps objectif' genoemd, de psychologische of subjectieve
tijd - de tijd die wij doorleven - en de vitale tijd: de geleefde tijd.
(20,78 e.V.).

De boven vermelde taalkundige had in zoverre gelijk dat in de fysische
tijd geen heden bestaat, maar hij had er aan kunnen toevoegen dat er
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evenmin een verleden noch een toekomst is in deze tijd. Het verleden is
het voorbijgegane: dit veronderstelt iets dat iemand gepasseerd is.
De toekomst is het toe-komende; dat impliceert iets dat op iemand toe
komt. De tijd als een continu verloop van toekomst naar heden naar verleden - verg. het beeld van de stroom! - is niet de tijd van het horloge.
Deze tijd kent geen continuïteit: elk moment daarin is door een 'néant'
gescheiden van het volgende en het voorafgaande.
De vitale of handelingstijd bezit die continuïteit wel. Als ik een beweging maak met de arm zijn er een beginstand, een aantal in elkaar
overvloeiende tussenstanden en een eindstand. In deze handelingstijd is
er dus ook een duur, die ik echter als 'conscience engagée' niet als duur
ervaar. De beleving van de duur behoort tot de subjectieve tijd of zoals
Sartre het uitdrukt: 'C'est à la réflexion, en effet, que la temporalité
apparaît sous forme de durée psychique et tous les processes de durée
psychique appartiennent à la conscience réfléchie' (99,196).
In de verveling valt de tijd mij lang. Dezelfde preek die voor mijn
buurman 'zó afgelopen' is, vond ik lang. De tijd der verveling, de
Lange-weile, is de subjectieve tijd in de zin van Buytendijk. Als continuiteit is de tijd een georganiseerde structuur van verleden, heden en toekomst. Deze drie horen onverbrekelijk bijeen. Het verleden is volgens
Sartre 'un en-soi comme les choses du monde' (99,160). Dit is in zekere
zin waar. Evenals het ding in de wereld heeft het verleden zijn in het oog
springende en zijn verborgen kanten, evenals de 'choses' heeft het zijn
'Gegen-ständlichkeit', maar... het verleden is een onvoltooid ding, 32
een gebouw waaraan ik blijf construeren zolang ik leef. Met mijn dood
is het gebouw af en tegelijk verdwenen, want ik bèn niet meer. Voor
anderen kan ons verleden weer een gebouw worden waaraan zij werken,
zoals men b.v. nog steeds bouwt aan het verleden van St. Augustinus.
Het heden is volgens Sartre 'pour soi'; 'le présent', zo zegt hij, 'se
distingue de tout autre existence par son caractère de présence' (99,165)
en even verder: 'présence au monde, à l'être-en-soi: présence du Poursoi à l'être-en-soi'. Ongeveer dezelfde gedachte treffen wij aan bij
Merleau-Ponty: de analyse van de tijd 'fait apparaître le sujet et l'objet
comme deux moments abstraits d'une structure unique, qui est la
présence' (78,492). Het heden is dus het present zijn van mij aan de
wereld en van de wereld aan mij.
De toekomst is het op mij toekomende. Daarom draagt het volgens
Sartre het karakter van 'possibilité'. Wat op mij toekomt, kan mij ontmoeten of toch nog ontgaan. De toekomst is 'ce que j'ai à être', in zoverre is het mijn toekomst, in zoverre is het aan mij present. Het verleden
is mij dus present als mijn 'bagage', het heden als 'présence', de toekomst
als 'possibilité' ; hun aan mij present zijn vormt hun eenheid.
In de 'Langeweile' echter beleef ik de tijd als een duur. Mijn present zijn
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aan de dingen der wereld veronderstelt echter dat ik het ding zich zie
aftekenen als figuur tegen een achtergrond, veronderstelt een horizon,
een wijkende einder van dingen die ik niet meer waarneem, een verleden,
èn een verschiet van op mij toekomende dingen, die ik nog niet waarneem, een toekomst.
Zonder verleden of toekomst is er geen heden, is er geen tijd. 'L'ennui
... prend les proportions de l'immortalité', zagen wij met Baudelaire. De
'Langeweile' is een quasi-eeuwigheid.
'Als er niets gebeurt en er geen zelfbeweging is', zegt Buytendijk, 'is
er ook geen tijd' (20,91). Bij Merleau Ponty treffen wij ongeveer dezelfde gedachte: 'il ne serait pas passé si rien n'avait changé' (78,476).
Geen verleden, d.w.z. geen tijd. De tijd is immers het voortschrijden van
iets dat mij nadert en passeert. In de verveling blijft alles hetzelfde, er is
geen verandering, er is geen voortgang van verleden, naar heden en
toekomst voor mijn beleving: er is slechts duur. Omdat alleen het duren,
niet het voorbijgaan beleefd wordt, duurt de tijd lang. Als ik er achteraf
op reflecteer, kan ik de tijd moeilijk schatten, er is een stoornis in de
tijdschatting, omdat ik de tijd niet kan schatten aan de veranderingen die
hebben plaats gehad, want er is niets veranderd, zodat ik de tijd ook wel
kan onderschatten. De tijd heeft a.h.w. stilgestaan, want er was geen verandering, want alles was hetzelfde. Hetzelfde? Maar de situatie heeft mij
allerlei gesuggereerd, dat ik echter allemaal verwierp als 'hetzelfdevoor-mif'. Al dat vele was voor mij hetzelfde. In de verveling verschijnt mij
een veelheid, geen 'monde', maar 'debris'. Maar als er voor mij geen
wereld is, is er geen 'présence au monde'. De verveling is een 'présence
aux débris'. De 'wereld' heeft de eindeloosheid van de leegte, van de
chaos, van het niets, omdat de 'débris' niets zijn voor mij.
Die wereld der verveling is een verwoeste stad, tussen wier puinhopen
ik ronddwaal, zoekend naar iets wat voor mij als vroegere inwoner nog
betekenis kan hebben temidden van deze eindeloze hoeveelheid niets
zeggende steenmassa's. Het enige waarvan deze stenen spreken is mijn
eigen ontworteld zijn aan deze stad, die geen wereld meer is voor mij,
die niets meer is voor mij. 33
Het is opmerkelijk dat de Duitsers spreken van Langewik (wij van
hmgwifUji), dus van wi/'/e, niet van tijd. In de verveling poog ik te verwijlen bij deze wereld, die geen wereld meer is. Als ik mijn blikken laat
weiden over deze brokstukken, vinden zij nergens rust, nergens een
blijfplaats, omdat deze puinen mij zelfs niet meer de gebouwen doen vermoeden die zij eens waren. In de troosteloze verlatenheid van deze vernietigde, van deze dode stad, verveel ik mij Jood, omdat er niets meer is,
waarin ik leven kan.
Er is niet alleen niets in de verveling, er komt ook niets op mij toe.
En dit is juist het kenmerkende verschil tussen het 'het verveelt mij' en
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het 'ik verveel mij'. Als iets mij verveelt, is dát niets voor mij. De toespraak verveelt mij, is niets voor mij; maar ik verveel mij niet, want ik
dwaal in gedachten af naar iets dat mij bezighoudt. Maar als ik mij verveel betekent dat, dat alles mij verveelt, dat niets op mij toekomt, dat niet
niets is. Al wat op mij toekomt is niets, d.w.z. niets komt op mij toe. Er
is geen 'présence présente' en geen 'possibilité présente', er is geen tijd.
Maar hoe kan ik dan zeggen: 'Een minuut leek me een eeuwigheid' en
'de tijd valt mij lang'. Wel, een minuut, de tijd, dat is niet de tijd die ik
beleef, dat is de fysische tijd. Hoewel er voor mijn beleving geen verandering is, hoewel voor mijn beleving de tijd stilstaat, schrijdt dè tijd,
d.w.z. de tijd van mijn horloge, voort. Het is juist de discongruentie
tussen de eindeloosheid van mijn beleving en het desondanks voortschrijden van de tijd, die mij doet beweren dat de tijd mij lang valt. Het
omgekeerde ervaren we als iets 'zó afgelopen' is. Als ik opga in een spel,
of in mijn werk, lijkt het mij dat de tijd vliegt, want terwijl het mij toescheen dat ik nog maar even bezig was, zegt mijn horloge mij dat er al
uren gepasseerd zijn. De geleefde tijd dus wordt evenmin als tijd beleefd,
juist omdat ik mijn spel, omdat ik mijzelf in mijn spel niet be-leef, maar
omdat ik leef in mijn spel. Het spel is 'in een wip' voorbij.
Maar nu hebben wij nog een moeilijkheid; als er een discongruentie
bestaat tussen de tijd der verveling, die mij een eeuwigheid toeschijnt,
en de tijd van mijn horloge, die desondanks voortschrijdt, hoe kan ik mij
dan teleurgesteld voelen bij een blik op mijn horloge? Ik beleef immers de
tijd als een eindeloze duur en toch overtuigt mijn horloge mij van het voortschrijden van de tijd. Dit wordt ons duidelijk als wij bedenken dat ook
mijn verveling een 'être en situation' is. We hebben daar boven al over
gesproken, maar wij willen er hier op wijzen, dat ook de verveling een
situatie is die, zoals elke situatie, zijn einde neemt. Ik kan mij de hele dag
vervelen, maar 's avonds ga ik naar de schouwburg en daar verveel ik mij
niet. Er ligt een spanne tijds tussen deze morgen en vanavond, 't Is deze
tijd die een leegte is voor mij, omdat in deze situatie er niets is, dat mij
bezighoudt. Deze uren, tot de avond, lijken mij een eeuwigheid, en elke
blik op mijn horloge overtuigt mij er van dat ik nog ver van de avond
verwijderd ben. Deze dag neemt de proporties, de afmetingen aan van de
eeuwigheid, van de eindeloosheid. De afmetingen van deze lege ruimte
waarin ik moet leven, zijn zo enorm, de weg die leidt door deze onmetelijke eindeloosheid is zo onoverzienbaar lang, dat elk deel van deze weg
mij lang schijnt.
'Les grands ennuyés' in de zin van Gusdorf, de eeuwige verveelden,
blijft geen andere troost dan te wachten op de avond des levens of liever
nog op de eeuwige nacht, die daarop volgen zal. Waren zij er diep van
overtuigd, dat na die avond het eeuwige licht zou verschijnen, hun leven
zou zinvol worden, hun verveling zou verdwenen zijn of zou een hevig
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verlangen zijn geworden naar de adventus Domini. Als Rümke gelijk
heeft, waar hij zegt: 'Ongeloof is een ontwikkelingsstoornis' (97,12),
dan is de verveling 'des grands ennuyés' een ontwikkelingsremming. Bij
Frankl lezen wij van de neurotische mens - psychoanalytic! leerden ons 34
dat de verveling als pathologisch, neurotisch verschijnsel voorkomt, dat zijn betrekking tot de transcendentie is gestoord. 'Maar uit de verborgenheid van zijn 'transcendent onbewuste' openbaart zich deze verdrongen transcendentie soms in een Onrust van het hart' (35,79), die
toevallig ook heel goed kan leiden tot op de voorgrond tredende symptomen van een neurose, en dan om zo te zeggen onder bet beeld van een neurose kan verlopen' 36 . Zo vindt de psychoanalytische opvatting steun bij
de existentie-analyse.
Wij hebben de verveling leren zien als een wijze van existeren in een
veelheid, een leegte, een niets; als een last die mij loom doet zijn; als een
leven in een quasi-eeuwigheid, wij hebben ook even het verschil aangestipt tussen het 'het-verveelt-mij' en het 'ik-verveel-mij'. Dit laatste
echter heeft nog te weinig relief gekregen, zodat wij hierop nog even
willen ingaan.
Situationele en subjectieve aspecten. De verzadiging
De ervaring 'het verveelt mij' ontstaat b.v. als ik naar een radioprogramma luister. Revers zou dit vertalen als 'het interesseert mij niet'. Maar dat
geeft niet voldoende weer wat ik beleef. Negatief uitgedrukt is dit
inderdaad een gebrek aan inter-esse, positief geformuleerd betekent het
echter: 'het hindert mij, het ergert mij'. Het is mij een ergernis, een hinder dat deze spreker, dat de musici beslag op mij willen leggen. Maar ik
kan dat ver-hinderen, ik draai de knop om. De vervelende toespraak, de
vervelende muziek, een vervelend boek zijn mij een hinder, zijn mij tot
last. Maar ik kan mij van deze last ontdoen door niet te luisteren of te
lezen, maar binnen te gaan in een andere wereld.
Hier moeten wij weer een moment blijven stilstaan. De verveling
wordt immers meermalen ook aangeduid als een verzadigingsverschijnsel3*. Iets kan nog zo prettig zijn, maar als wij er te veel van krijgen,
hebben wij er ook 'genoeg' van, merkwaardige term om uit te drukken
dat onze interesse er niet meer naar uitgaat, dat het ons gaat vervelen.
Vrouwen vertellen dat een bepaalde modekleur of een bepaalde japon op
den duur gaat vervelen. Haar klacht dat ze 'niets meer hebben om aan te
trekken', duidt goed aan dat het oude zijn betekenis als passende kleding
geheel verloren heeft. Niets van haar oude kleren zint haar meer. Toch
blijft wie verzadigd is, 'genoeg heeft' van het een, nog het uitzicht of
eventueel het verlangen naar het ander over. Alleen wie geblaseerd is,
wie dus niet meer te verzadigen valt of wie niet in staat is in een bepaalde
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situatie enige zin te beleven, verveelt niet alleen iets, hij verveelt zich.
Wanneer ik mij verveel, is heel de wereld mij een ergernis ; maar heel de
wereld is dan niets voor mij, zoals wij boven gezien hebben. 'Heel de
wereld' als een niets ervarend, tref ik mijzelf aan als een ergernis, als een
last. Ik verveel mij betekent: ik ben mijzelf tot last. In de verveling ontdek ik dus mijzelf als een last, d.w.z. als een 'en-soi', als object, als 'Gegenstand'. Deze excentrische posidename, deze 'conscience témoin' is een
wezenskenmerk van mijn 'être-libre', van mijn mens-zijn. Daarom kan
een dier zich niet vervelen.
De verveling van het kind
Het is dus een 'ik' dat zich verveelt, een 'moi réfléchi', geen 'moi empirique' (in de zin van Debesse (31)). Ook het kind kan zich als 'ik' ervaren,
wat blijkt uit het feit dat het zich als 'ik' gedraagt en dat het zich 'ik'
noemt. Dat kan het kind al vrij vroeg, soms al als het nauwelijks \\ jaar
is. Dit 'ik' is echter meer een 'ik' dat zich ervaart, dan een 'ik' dat zich
stelt. Het kind kent de verveling wel. Uit zijn gedrag moeten we dat opmaken. Het kan uren lang zoet in de box spelen, maar op een gegeven
moment wordt het hem te veel; hij werpt zijn speelgoed van zich af en
begint te huilen. Het heeft er genoeg van, zoals wij op gegeven ogenblik
genoeg hebben van lezen. Zijn spel, zijn speelgoed verveelt hem, zoals
de lectuur, het boek ons verveelt. Wij leggen het boek weg en gaan over
tot iets anders ; het kind echter barst in tranen los. Zijn spel in de box, dat
is zijn wereld. Deze wereld valt in puin. Dit is een situatie die hij niet aan
kan, die hem in een crisis brengt: hij gaat huilen. Zijn verveling is het
'het-verveelt-mij'. Hij kan nog geen distantie nemen van de situatie:
hij gaat huilen; het 'ik-verveel-mij' bedreigt hem niet. Als het kind nu
wat buiten de box mag spelen, gaat een nieuwe wereld voor hem open,
zoals een nieuwe wereld voor mij kán opengaan, wanneer ik wat in de
tuin ga werken, na mijn boek te hebben neergelegd. Maar mij hangt de
dreiging van het 'ik-verveel-mij' boven het hoofd. Ook het tuinwerk kan
mij vervelen, en dit en dat, en weer wat anders, ja alles. Ik kom niet in een
crisis die mij opeist voor een allesbeheersend verdriet. Mijn existentiewijze is dan die van het 'zich vervelen', niet die van het verdriet. (Wij
herinneren aan het Middelnederlandse woord 'verdrieten', dat wel voorkomt in de betekenis van 'vervelen', echter niet in de zin van 'zich vervelen').
Het schoolkind zegt tegen zijn moeder dat hij zich verveelt. En inderdaad, dit is niets voor hem, en dát niet. Zijn verveling lijkt veel meer op
de mijne dan die van de kleuter. Zijn verveling is een echte verveling,
maar ze is er een in de kiem. Tot de diepte van de afgrond der verveling
daalt hij niet af. Hij redt zich uit de verveling door kattekwaad uit te
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halen. Hij is te zeer bij de dingen om de wereld als een leegte te kunnen
ervaren. Er zijn steeds dingen in de wereld die hem hun mogelijkheden
tonen, al zijn het dan hun 'kwade kanten'; er zijn steeds dingen 'om te
vernielen', 'om te sarren', 'om te plagen', enz. Zo ontkomt het schoolkind aan het 'niets te doen hebben' door iets te doen; zijn wereld heeft een
nieuwe zin gekregen, zijn 'leegte' een nieuwe inhoud. Zolang niemand
hem belet zijn kwajongensstreken uit te halen, zal de tijd omvliegen.
Omdat zijn moeder echter al gauw bezwaren zal maken, valt hij opnieuw
terug in het niets te doen hebben, in de verveling, waaruit hij zich wederom zal trachten te bevrijden door iets 'onmogelijks' te doen. Het kind
van die leeftijd is eer vervelend dan verveeld. 31
Het verschil tussen zijn verveling en de mijne wordt niet onaardig
gedemonstreerd door zijn reflexie : 'ik heb niets te doen' en die van mij :
'ik heb nergens zin in'. Wij zullen zien of de gegevens uit de enquêtes dit
bevestigen.
Het 'ik-heb-niets-te-doen' veronderstelt minder mogelijkheden tot
initiatief dan het 'ik-heb-nergens-zin-in'. Wie het eerste zegt, is in zijn
activiteit in sterker mate beperkt door wat zich 'toevallig' aanbiedt. Het
'te doen' houdt hier geen doel of opdracht in, het is geen 'moeten', maar
een 'kunnen'. Het 'niets-te-doen-hebben' verwijst naar een reactieve,
meer dan naar een spontane gedragswijze, in tegenstelling tot het
'nergens-zin-in-hebben'. Daarom is het laatste een overtuigender uiting
van het 'être-libre' dan het eerste. De ontwikkeling van de verveling van
een 'niets-te-doen-hebben' naar een 'nergens-zin-in-hebben' is uiting van
een zich ontwikkelende vrijheid.
Terloops zij hier opgemerkt dat voor de zieke mens de tijdsbeleving
meer gelijkheid vertoont met de verveling van het kind dan met de echte
'volwassen' verveling. Waar b.v. Ellerbeck spreekt over de veranderde
tijdsbeleving van de zieke, bezigt hij nergens het woord verveling, wel
merkt hij op : 'Vooral degene die uit een druk bezet leven komt, ervaart
sterk de leegheid der dagen, die men slechts tellen kan. Wat voorbij is,
lijkt kort en wat komt lijkt lang. Hij staat passief tegenover de tijd' (32,26
e.V.). Wat hiervan ook zij, in elk geval kan hieruit blijken, dat Langeweile
in de letterlijke zin nog geen verveling is. De ergernis van het lange
wachten en het ongeduld van het verlangen zijn doortrokken van Langeweile, maar niet van verveling, doordat men daarin meer betrokken is op
een toekomst dan in de verveling, waarin het heden de proportionaliteit
van de eeuwigheid aanneemt. Wie echt ziek is, kan het best met de pijnlijder vergeleken worden (zie p. 86); hij is zozeer bij zijn ziekte, dat hij
zich niet verveelt. Anders is het bij de herstellende zieke, wiens ongeduld
van verveling doortrokken kan zijn; zijn verveling is die van het nietste-doen-hebben.
Om zich te kunnen vervelen, moet men vrij kunnen staan tegenover
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het appèl van de 'Umwelt'. Dat kan het dier niet, het kind nog slechts in
geringe mate, de mens is ertoe in staat, als hij niet persoonlijk geboeid
(werk of spel) of door overmacht gebonden is (ernstige ziekte, b.v.).
Nu eerst wordt het woord van Kierkegaard: 'Im Anfang war die Langeweile' ten volle duidelijk. Pas met de schepping van de mens komt de
tijd als beleefde tijd in de wereld; slechts de mens kán dus 'Langeweile
haben'. Eerst door de mens wordt de aarde een wereld, daarom was de
verveling, het uiteenvallen van de wereld in een veelheid ('débris') er in
principe al 'im Anfang'.
Verveling en lusteloosheid
In de loomheid der verveling ben ik mijzelf tot last, zo zagen wij.
Het heeft zin zich af te vragen of wat hier beschreven wordt niet hèt
kenmerk is van de lusteloosheid. Is verveling lusteloosheid? Er zijn zeker
grote overeenkomsten. Wie zich lusteloos voelt, schijnt nergens zin in
te hebben. Wij zeggen uitdrukkelijk 'schijnt'. Dat de lusteloze tot niets
komt, is immers geen gevolg van een niets te doen hebben of een nergens
zin in hebben, maar vindt zijn oorzaak daarin dat hij zich tot niets in staat
voelt. Dit verschil moet Luijpen over het hoofd hebben gezien, toen hij
de verveling een 'psychische verlamming 'noemde. Verlamd-zijn is niets
kunnen doen. De lusteloosheid is een situatie van niets kunnen, van onmacht tòt. Een duidelijke overeenkomst met de verveling is, dat men
niet meer openstaat voor de omringende wereld. Dit wordt vooral
manifest, wanneer wij aan de meest intensieve vorm van lusteloosheid
denken: de onverschilligheid, de apathie. Wie apathisch is echter, is
ongevoelig voor wat zich in de omringende wereld afspeelt. Het is een
distantie die een veel passiever houding ten aanzien van de wereld demonstreert. Wie apathisch is, communiceert niet meer met de wereld; de
dynamiek van de wereld ontgaat hem volkomen, zodat de apathische
mens ook geen tijdsbeleving heeft. Hij weet van geen tijd, zodat de tijd
hem ook niet lang kan vallen. Bij minder zware vormen van deze ongevoeligheid, bij lusteloosheid, zien wij de verveling wel voorkomen.
Het tot-niets-kunnen-komen kán, wanneer dit de betreffende persoon ergert, de tijd lang doen vallen, want zo kan lusteloosheid als een last
ervaren worden. Lichamelijk wordt deze vorm van lusteloosheid ook
als loomheid beleefd. De zwaarte van deze last maakt het lichaam zwaar.
Deze lusteloosheid die als een lichamelijke en psychische zwaarte, als een
ergerniswekkende last wordt ervaren, heeft de verveling in haar voetspoor. Lusteloosheid kan een conditie der verveling worden. Men heeft
in dit geval niets te doen, omdat men tot niets komen kan.
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Verveling en monotonie
Dat men tot niets komt, kan ook een andere oorzaak hebben : het gevoel
van eentonigheid, de beleving dat alles hetzelfde is, dat tot verveling
leiden kan. Tardieu noemt deze verveling 'par manque de variété':
'l'ennui des pauvres d'esprit, des pauvres d'âme' (117,35). In zekere zin
heeft hij daarin wel gelijk. Deze mensen hebben immers geen 'orgaan'
om de rijkdom der wereld te ontdekken. Ze zijn overgeleverd aan de
willekeur van het televisieprogramma. Zij zijn niet in staat 'zichzelf
bezig te houden'. Het moderne probleem der vrije-tijdsbesteding waaraan wij in deze studie nog aandacht zullen moeten schenken - hangt
hiermee samen. Als de verveling een 'modern gevoel' is, zal men daarvoor
de vrije tijd - die men voor deze eeuw in de meeste maatschappelijke
kringen niet kende, zeker niet in de bovenbedoelde kringen - ten dele
aansprakelijk kunnen stellen.
Toch doen zich - en dat vergat Tardieu blijkbaar - ook voor anderen
omstandigheden voor waarin de monotonie a.h.w. op hen aandringt.
Voor ieder van ons geldt dit. Wat wij te lang achter elkaar, wat wij te veel
doen, verveelt ons. Wel bijna eenieder heeft deze ervaring in zijn leven
opgedaan: de arbeider in de fabriek, de chauffeur die elke dag hetzelfde
traject moet rijden, de pater die elke week een bedelpreek moe(s)t
houden, de gelovige die zijn rozenkrans bidt.
In het begrip monotonie ligt de nadruk op het situationele moment,
men kan het dus als identiek beschouwen met 'gegenständliche Langeweile', met 'het-verveelt-mij'. In het 'ik-verveel-mij' treedt het subjectieve moment sterker naar voren. Maar juist omdat de situatie op zichielf
niet bestaat, maar steeds een situatie-voor-mij is, zijn deze beide momenten de beide aspecten of zoals Buytendijk het noemt de beide polen van
de situatie. Buytendijk merkt terecht op: 'Deze uitwendige en inwendige
situatie vormen in ons bestaan een tegenstelling en een eenheid, die
zowel onbewust geleefd wordt alsook kan worden bemerkt en worden
opgemerkt'(25, 137).
Monotonie en verveling ontstaan in een zelfde situatie als de beide
polen van een geheel, dat zijn oorspronkelijke betekenis dreigt te verliezen of heeft verloren. Zoals de munt door het vele gebruik afslijt,
waardoor de beeldenaar verdwijnt en slechts de vorm van het voorwerp
nog aan de munt herinnert die het eens was, zo verwordt de taak tot een
formalisme, de handeling tot een automatisme. - Wij weten heel wel,
dat een automatisme vaak een goed genoemd kan worden. Van Parreren
heeft een hoofdstuk aan automatismen gewijd (84,1,30 e.V.), waarin hij
heeft laten zien dat deze non-cognitieve handelingsstructuren juist
bewust gevormd worden in een aanvankelijk cognitief proces, om ruimte
te maken voor andere activiteiten. Wie heeft leren fietsen of het mechanis96

me van zijn auto bedienen, kan alle zo nodige aandacht aan de drukte
van het verkeer besteden. Het automatisme van de arbeider aan de
lopende band is echter een zinloos automatisme, afgezien van het verkregen grotere arbeidstempo dat voor het resultaat belangrijk is, zodat
de arbeid op zichzelf monotoon, vervelend is. Meermalen is echter in
onderzoeken gebleken dat de arbeiders dit werk prettig vonden, omdat
zij met iets anders (gedachten, gesprek, radio, etc.) bezig konden zijn.
Van verveling is er dan uiteraard geen sprake. - Als echter het werk een
automatisme wordt, dreigt het gevaar dat de zin ervan niet meer wordt
beleefd: het wordt een zinloos bezig zijn. En de volwassene is als het
kind, hij zoekt naar af-leiding. De arbeider luistert naar de 'Arbeidsvitaminen', de zakenman neemt een tijd vakantie als hij er 'genoeg van
heeft', de 'biddende' gelovige dwaalt in gedachten af. Een nieuwe wereld
opent zich, de verveling is verdwenen. Maar dit divertissement, deze
verstrooiing is in de ware zin een afleiding, omdat ze de mens afleidt van
de zin die hij moet beleven door ze te verdiepen, 't Is de capitulatie
waartoe hij zich door de verveling laat dwingen. Zo wordt de verveling
tot een bedreiging van zijn vrijheid.
Paradox der verveling, die tegelijkertijd openbaring en bedreiging der
vrijheid isl Maar onze vrijheid is een menselijke vrijheid: 'Nous ne sommes pas libres', zegt Gusdorf (47,507), 'en ce sens que nous pourrions
abdiquer en chaque moment notre vie antérieur, supprimer notre acte
de naissance et notre casier judiciaire, pour devenir le voyageur sans
bagages qui se choisit selon son bon plaisir une destination nouvelle'.
De verveling behoort tot de 'bagages' die wij als vrije mensen hebben mee
te slepen. 'Mais nous sommes libres', voegt Gusdorf er aan toe, 'pour
autant que nous cherchons la signification la plus authentique de l'être
que nous sommes, à la fois passé, présent et avenir solidairement'. De
meest authentieke betekenis van ons mens zijn is ons geschapen zijn, dat
van ieder van ons, tot het vervullen van een persoonlijke zending. Hoe
meer wij leven naar deze roeping, des te minder zal de verveling tot onze
'bagages' behoren, omdat ons leven zozeer gericht zal zijn op de Eenheid,
dat onze wereld niet meer in een veelheid zal verbrokkeld zijn. Dit heeft
St. Augustinus zo mooi geformuleerd met de woorden: 'Je fus coupé en
pièces au moment ou je me separai de ton unité pour me perdre dans une
foule d'objets: tu daignas rassembler les morceaux de moi-même' (wij
citeren uit Gusdorf). En als de Rougemont gelijk heeft met zijn uitspraak
dat in de moderne tijd het persoonlijk roepingsbesef is verloren gegaan,
dan heeft hij inderdaad het recht van de verveling te spreken als van een
'modern gevoel', wat dan echter niet behoeft in te houden dat het in de
Middeleeuwen in het geheel niet zou zijn voorgekomen: de 'acedia' der
middeleeuwse monniken heeft er vaak verdacht veel van.
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Verveling en wanhoop
Het lijkt hier het juiste moment stil te staan bij de verhouding tussen verveling en wanhoop. Luijpen die de alledaagse verveling scheidt van de
'metaphysische' verveling, naar wij menen ten onrechte, meent 'te moeten zeggen dat ontmoediging en wanhoop behoren tot de omstandigheden waarin men zich verveelt' (74,104). Tardieu die de moderne tijd ziet
als een wereld waarin God dood is en het geloof verdwenen, en die daarin
de gronden der verveling zoekt 38 , velt naar ons gevoel, een acceptabeler
oordeel, waar hij zegt, overigens wel doelende op de 'metaphysische'
verveling: 'L'ennui moderne... est à fond de désespoir' (117,251).
'De verveling', schreven wij hiervoor 39 , 'is een 'présence aux débris'. De
'wereld' heeft de eindeloosheid van de leegte, van de chaos, van het niets'.
Een present zijn aan het niets, is dat niet de wanhoop? Doordrongen
zijn van de zinloosheid van het bestaan, is dat niet wanhopen? Wanneer
ik zeg: ik wanhoop aan iets, aan de goede afloop van een examen, dan
wil ik daarmee zeggen, dat ik geen hoop meer heb. 'Geen hoop meer',
veronderstelt dat niet, dat ik eerst gehoopt heb, maar dat die hoop de
bodem is ingeslagen? Maar kan ik niet 'met de moed der wanhoop' aan
een onderneming beginnen, en is er dan ooit hoop geweest? Natuurlijk,
ik kan gedwongen worden iets te doen, ook al wanhoop ik aan het resultaat, een leerling kan gedwongen worden de h.b.s. te volgen, hoewel
hij weet dat de zaak uitzichtloos is. 'Een hoopelooze hoop', 4 0 antwoordt
Badeloch als Arend de hoop heeft geuit dat God zijn 'heer broeder' in het
gevecht zal sparen. Is dat de wanhoop niet, een 'hopeloze hoop' ? Hopen
is verwachtend op een toekomst gericht zijn. Bestaan is hopen, omdat
bestaan zich altijd van een verleden uit naar een toekomst beweegt.
Wanhopen is geen uitzicht hebben, geen uitkomst zien. Wie wanhoopt,
ziet uit op een toekomst die geen uitkomst biedt. Zoals zien is zien van
iets, zo is hopen hopen op iets en wanhopen wanhopen aan iets. Zo kan
ik wanhopen aan de genezing van mijn kind. Maar dit is een wanhoop
die betrekking heeft op iets dat in mijn blikveld ligt; dit blikveld breidt
zich uit naar een horizon, die wel een einder, maar geen einde is. Ik weet
dat zich achter die horizon bevindt, wat ik niet onmiddellijk zie. De
horizon verplaatst zich ook steeds, ik kom nooit aan een einde. Zo is de
hoop op de onsterfelijkheid in het menselijk bestaan verankerd: mijn
levenseinde kan ik slechts als een einder, nooit als een einde beleven.
Zolang er leven is, is er hoop, zegt men van een ernstig zieke. Zonder
hoop kan niemand leven, tenzij in een krampachtige houding, met de
tanden opeen, de dood voor ogen. Maar de gelovige blijft het uitzicht op
het eeuwig leven. Wie echter zonder geloof is, is ook zonder hoop.
Atheïsme is mogelijk als een verbeten manmoedige houding, zoals wij
die van Sartre kennen. De ongelovige denker is een hopeloze; als hij tot
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de verbetenheid niet in staat is, kan hij ten prooi vallen aan de wanhoop
in de zin van hopen op niets. Maar wie op niets te hopen heeft, zal ook in
niets vervulling of zin vinden, tenzij als afleiding. Daarom zegt Tardieu :
'L'ennuyé est un désespéré' (117,259).
Toch zouden wij een onderscheiding willen maken. De wanhoop
zagen wij : is een gericht zijn op een toekomst als een niets, de verveling
op een heden dat een niets is. De wanhoop ligt in het perspectief der verveling.
Definitie of model?
Met opzet hebben wij geen definitie van de verveling beproefd. In de
eerste plaats meenden wij daartoe na deze summiere beschrijving niet
gerechtigd te zijn en vervolgens zien wij in het definiëren een groot gevaar. Definiëren immers is vastleggen en het leven laat zich niet vastleggen, dit zou de dood van het leven zijn. Als voorbeeld moge dienen de
definitie die Luijpen samenstelt aan het eind van zijn boek: 'De psychologie van de verveling'. Ook Luijpen schijnt althans de moeilijkheid van
een definitie gevoeld te hebben; de zijne valt tenminste uiteen in twee
stukken: 'de verveling in de phase van haar ontstaan' en 'de verveling in
facto esse'.
'De verveling in de phase van haar ontstaan', zegt hij op p. 168, 'wordt
ervaren als een langzaam zwellend gevoel van onbehagen en verlamming'.
'De verveling in facto esse treedt in het bewustzijn als een psychische
verlamming, die wordt ervaren als onaangenaam door het gevoel van
leegte, waarmee een stoornis in het normale beleven van de tijd gepaard
gaat, in die zin dat de tijd ons lang toeschijnt' (ibidem).
Wij moeten hier vele vraagtekens zetten. Is de 'verveling in de phase
van haar ontstaan' nu verveling of is ze het niet? In het eerste geval heeft
het geen zin ze van de verveling te scheiden, in het andere geval kan ze
onvermeld blijven, althans bij de definiëring van het begrip. Wat is dat:
een psychische verlamming? Nog afgezien van het feit dat het woord
'verlamming' slecht gekozen is ; de verveling immers overkomt ons niet,
wij worden niet verveeld, wij vervelen ons.
'Die wordt ervaren als onaangenaam door het gevoel van leegte'. Maar
wordt een verlamming dan niet als onaangenaam ervaren door de verlamming, doordat wij verlamd zijn, dus door onze onmacht? En wat is
'hei gevoel van leegte' ? Ik mag toch ook niet spreken van 'het gevoel van
vreugde'. Er zijn duizenden vreugden. 'Waarmee een stoornis in het
normale beleven van de tijd gepaard gaat'. 'Gepaard gaat'? Is dit tijdsbeleven dan exterieur aan het gevoel van leegte? Zo vat Luijpen het
inderdaad op blijkens zijn verklaring: 'Dat de tijd ons lang valt is in te
zien door de verveling te beschouwen als een speciaal geval van 'wachten' '
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(p. 169). Het fenomeen der verveling wordt hier dus herleid tot een
ander, tot een wachten op. Waarop wachten, gericht zijn? Op een toekomst die, zoals wij zagen, in de verveling ontbreekt? En wat is 'het
normale beleven van de tijd'? Normaliter wordt de tijd niet beleefd,
maar geleefd in de zin van Merleau-Ponty: 'le présent vivant est déchiré
entre un passé qu'il reprend et un avenir qu'il projette' (78,384). Maar die
'avenir' als een 'à venir' ontbreekt juist in de verveling in tegenstelling
tot wat Luijpen beweert door zijn herleiding van de verveling tot het
'wachten'. 'Dat de tijd ons lang toeschijnt'. Maar waarachtig, de tijd is
lang in de verveling, de verveling Is een Langeweile; dit is geen schijn,
geen bedrog.
Wij hebben daarom niet gepoogd tot een definitie te komen. De verveling is een zo complex verschijnsel, zozeer eigen aan het menselijk
bestaan en de gemiste kansen daarvan, dat wij vreesden door vastleggen
het leven geweld aan te doen.
Toch 2ullen wij, wil deze analyse niet in de lucht blijven hangen en tot
een 'theoretisch model' 41 voor onderzoek kunnen leiden, moeten pogen
de belangrijkste uitkomsten van deze explicitering samen te vatten.
SAMENVATTING

Wil de fenomenologische analyse het model voor onderzoek leveren, dan
zal het nodig zijn de meest saillante punten daaruit te lichten. Dat beoogt
deze samenvatting, die daardoor een vrij schematisch karakter zal
dragen.
In de verveling als analoog begrip interesseert ons voornamelijk het
'Ik-verveel-mij', al blijven wij de relatie met het 'Het-verveelt-mij' en
daardoor met de monotonie in het oog houden.
De woordanalyse laat in het Franse woord 'ennui' (Middelnederlands :
'vernooyen') het verdrietelijke karakter, de verveling als een last, als
vervelend, als onaangenaam naar voren treden; in het Duitse 'Langeweile' (Middelnederlands: 'langhewile', vgl. ook 'verlanghen') spreekt
vooral het tijdsaspect der verveling; in het Engelse 'boredom' zit een
met Nederlands 'boren' verwante stam die op het kwellende karakter de
nadruk legt; in het Nederlandse .verveling' = te-veel-worden (zijn)
wordt op verscheidene aspecten geduid, die tot uitgangspunt van onze
analyse werden gekozen. In de eerste plaats werd de verveling derhalve
gezien als een te-veel-zijn. Iets kan te veel worden, omdat het overrompelt, maar dat is de veelheid der verveling niet zoals wij zagen.
Deze is een werkelijke veelheid, waardoor de wereld als 'débris', niet als
'monde' wordt beleefd. Dat vele wordt ervaren als steeds hetzelfde, dus
als niets nieuws, d.w.z. als niets-voor-mij. Niets van het vele lokt meer,
omdat het voor mij allemaal hetzelfde is. Daarom gaat van die veelheid
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die niets is voor mij, geen appèl meer uit, zodat de verveling de beleving
is van het nergens-^in-in-hebben of zoals het ook (vooral door kinderen)
wordt geformuleerd van het niets-te-doen-bebben (i). Dit wordt als onaangenaam (2) beleefd, hetgeen berust op de zinloosheid van de situatie voor
mij (nergens-zin-in). Deze beleving van de zinloosheid der situatie kan
zo intens worden dat ze als leegte wordt ervaren. Deze leegte, dit nergenszin-hebben, dit niets-te-doen-hebben is zo centraal in de beleving dat dit
als het meest essentiële, als het kernmoment, als de kerncomponent der
verveling moet worden gezien, welke laatste aanduiding dan wijst op het
complexe karakter van het gevoel der verveling, door vele auteurs niet
of onvoldoende onderkend. Ondraaglijk wordt de leegte der verveling,
als ze door niets gevuld (vervuld) kan worden, ook niet door andere
gevoelens van een onaangenaam karakter als droefheid, of als walging,
waarmee de verveling een duidelijke verwantschap vertoont. In beide
laatste wordt de wereld als absurd ervaren, maar in de walging dringt die
absurde wereld zich dermate op, dat braken daarvan de uitdrukking is;
in de verveling daarentegen is er een grotere distantie van de als zinloos
ervaren wereld. Braken kan men slechts als men, althans in de verbeelding gegeten heeft (nl. wat walging opwekt), in de verveling wijst men de
wereld al eerder af. De wereld is er niet voor mij, is geen ver-vulling, en
de geeuw is teken van deze distantie, maar tegelijkertijd van een open
blijven staan voor de dingen. In principe blijft men openstaan voor wat
men in casu afwijst. Voor het onderzoek is het geeuwen, hoezeer het
'overt behavior' is, weinig vruchtbaar, omdat deze uitdrukkingsbeweging ook voorkomt bij andere verschijnselen, vooral ook kan wijzen op
slaap. Wel kan men dus constateren, dat er van slaap óf verveling sprake
is.
Monotonie en verveling hangen samen als de twee polen van de situatie, zodat wat door velen, men zou dus bijna kunnen zeggen: Objectief'
als monotoon wordt beleefd, tot verveling uitnodigt. Dit is het geval
wanneer er weinig variatie is in de situatie, maar ook wanneer er niemand
is. De situatie van het alken-t^jjn is een bijzondere variant van de situatie
der verveling, die immers wordt beleefd als een niets-voor-mij. Wanneer
er niets is voor mij, word ik op mijzelf in mijn alleen-^ijn (3) teruggeworpen. De lijfelijke beleving, in de zin van Buytendijk: de 'inwendige
situatie' van de verveling is het gevoel van de beleving van de zwaarte
van het lichaam, de loomheid{^)y die nauw verwant is met de vermoeidheid.
De zinloosheid van de situatie die tot niets uitnodigt en de loomheid van
het lichaam doen een gevoel ontstaan van lusteloosheid'(5), de beleving van
onmacht, meer dan van echte weerzin, zoals in de walging. Toch is de
verveling geen verlamming, daar de lusteloosheid mij niet geheel in
beslag neemt; ik blijf voor nieuwe suggesties openstaan, en vooral in
de verveling van het kind zagen wij de rusteloosheid{(>) van het zoeken naar
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het iets-te-doen-hebben. In de verveling schuilt de aanzet van het verzet
tegen de verveling.
In de lege, zinloze situatie der verveling, waarin alles hetzelfde is voor
mij, beleef ik dit ontbreken der verandering als een eindeloze duur, als
een 'LMngeweik' (7), waarmee dan een laatste component van de beleving
der verveling genoemd wordt. Het zijn deze zeven facetten die wij bij
een onderzoek naar de verveling als beleving, en daarnaast wellicht het
geeuwen als de gedragscomponent daarvan, zullen moeten terugvinden,
als de verveling door ons juist is gezien.
Bovenstaande punten vertonen in zoverre een samenhang, dat in het
gevoel van leegte, in het nergens-zin-in-hebben, in het niets-te-doenhebben een gemeenschappelijke factor schuilgaat: zij vormen binnen de
antipolaire situatie, waarin persoon en wereld als op elkaar betrokken
polen een plaats hebben, de 'subjectieve' pool; de 'situationele' pool
wordt gevormd door de 'uitwendige' situatie als een (niets-voor-mij),
die zich b.v. als monotoon kan aandienen. Daarom zouden wij het
bovenstaande gevoelen als de kerncomponent der verveling willen
zien. Deze beleving van de zinloosheid der situatie doet deze onaangenaam zijn, langwijlig zijn, waardoor ik mijn lichaam beleef als zwaarte
in de loomheid; mijn gebleven initiatief, dat zich door de geringe beloften
der situatie als rusteloosheid manifesteert, kan bij het falen der pogingen
in lusteloosheid omslaan, het op mij zelf teruggeworpen zijn kan ik als
alleen-zijn, wellicht als eenzaamheid, ervaren; de uitzichtsloze duur van
deze situatie maakt deze verveling tot een 'Langeweile'.
Zo is dus een onderzoeksmodel ontstaan, omdat wij nu weten wat
onderzocht moet worden. Wij hebben nu een houvast, dat de andere
studies over verveling, die vaak niet weten waarover ze spreken en
termen als verveling, verzadiging, monotonie, vermoeidheid e.d. door
elkaar gebruiken, ontberen. Wij weten nu dat wat wij onderzoeken
werkelijk de verveling is. Nu kan dus de vraag naar de aard van de verveling in de puberteit gesteld worden. Nu kan de vraag gesteld worden
of er in de loop der ontwikkeling een groei is naar deze belevingsstructuur toe, daar wij immers de verveling van het kind als lichtelijk verschillend van die der volwassenen hebben beschreven. Nu kan worden
geconstateerd of de verveling, zoals wij die nu kennen, in de puberteit die ons vooral interesseert - , een belangrijke plaats inneemt, en zo ja,
dan mag ook de vraag gesteld worden, waarom dat het geval is.
En daarmee is dan de vraag naar de zin, of als men wil naar de betekenis der verveling gesteld. Wanneer wij nu de verveling hebben leren
kennen als de beleving van een nergens-zin-in-hebben, kan moeilijk
naar de zin der verveling worden gevraagd. Wanneer wij echter toch
trachten een betekenis aan dit verschijnsel te geven, omdat wij er nu
eenmaal niet onder uit kunnen te vragen naar de zin van ons bestaan en
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wat zich daarin openbaart, staan wij voor de paradox der verveling, die
zoals gezegd tegelijk openbaring en bedreiging van onze vrijheid is.
Hiermee transcenderen wij echter de grenzen van de psychologie en
staan wij voor een visie op het fenomeen die voor geen psychologisch
onderzoek toegankelijk is, maar waarop wij in ons slothoofdstuk terugkomen.

103

HOOFDSTUK III

Oriënterend onderzoek (19J4): gegevens ontleend
aan enquêtemateriaal

'De 'eigen wereld' waarin de jongen leeft is een open wereld. Het is een
wereld waarin het onbekende, vreemde en verre de aandacht vangt en de
exploratie richt', aldus Beets (6, 229). Door vele auteurs, onder wie
Ch. Bühler (15 en 16), P. Calon (27), M. Debesse (31), P. Mendousse (77),
H. Remplein (89), H. Rümke (98) en E. Spranger ( m ) wordt onder
overigens verscheidene benamingen gesproken over de puberteit als de
fase der verinnerlijking, ' l'âge du moi' (Debesse). In deze fase, waarin
het kind niet langer opgaat in het exploreren van wat de wereld heeft te
bieden, maar door allerlei oorzaken, met name de veranderende lichamelij kheid (zie vooral : Beets 130,), over zichzelf gaat reflecteren, ontstaat een
pauze waarin het kind groeit naar de rijpheid tot de daad (16,151). Er is
geen vanzelfsprekend beschikken meer over wat in de wereld wordt
aangetroffen, zijn vrijheid wordt bedreigd, hij staat in het leven als een
onvervulde met zijn 'Ergänzungsbedürftigkeit' (Ch. Bühler) en de zin van
zijn leven wordt voor hem voor het eerst een probleem, althans wanneer
hij tot het nadenkend deel der jeugd behoort. In onze fenomenologische
analyse hebben wij ontdekt, dat de beleving van onvervuldheid en zinloosheid in de verveling een centrale plaats inneemt en de kerncomponent der verveling vormt. De paradox der verveling is, zo constateerden
wij, dat ze tegelijk openbaring en bedreiging der vrijheid is, en dus de
rijpheid tot de daad in de weg kan staan. Juist daarom mochten wij verwachten, dat de verveling in de puberteit een hoogtepunt zou bereiken.
In deze fase immers wordt de mens zich zijn begeerde 42 en bedreigde
vrijheid voor het eerst bewust ; in deze fase ook bezint hij zich voor het
eerst - kan dat althans voor het eerst doen - op de zin, d.i. de vervulling
van zijn bestaan. In de belevingen der pubers verschijnt ons dit onmiddellijk. Maar zijn het wel de eigen belevingen der pubers, die men in de
literatuur overwegend uit hun verbale expressies (dagboeken, brieven,
verzen, opstellen) heeft geput? Zien wij het juist dat de verveling in het
leven van de puber een grote, of althans niet te verwaarlozen plaats
inneemt? Of doen wij deze indrukken alleen maar op school op, m.a.w.
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ligt dat aan de opvoedkundige situatie waarin wij de puber aantreffen of
zelfs aan de bewuste opvoeder (leraar)?
Ziedaar een aantal vragen die ons ertoe brachten, daarin voorgegaan
door Luijpen, een enquête in te stellen onder pubers. Wij vonden al in
1954 de vraagstelling van Luijpen: 'Hoe gevoel ik me, wanneer ik me
verveel?' (74,70) te beperkt. Hoewel eventuele hypotheses, te putten uit
de fenomenologische analyse, als : Wie zich verveelt, heeft niets te doen,
heeft nergens zin in, voelt zich leeg, voelt zich onaangenaam gestemd,
voelt zich eenzaam, loom, lusteloos, rusteloos, beleeft 'Langeweile', door
deze vraag wellicht getoetst konden worden, waren wij daarmee niet
tevreden, omdat wij ook de achtergronden wilden kennen (condities)
en de frequentie wilden onderzoeken, om te weten of de verveling werkelijk een belangrijk fenomeen is in de puberteitsjaren. Daarom hebben wij
het onderzoek uitgebreid door naast Luijpens vraag in enigszins gewijzigde vorm, nog een tweetal andere vragen te stellen. Luijpens
enquête is een groter aantal proefpersonen voorgelegd dan onze enquête
van 1954. Hij koos voor het onderzoek '450 jongens en meisjes van klas
ν en vi van een lagere jongensschool, de 4 klassen van een jongens- en
een meisjesschool voor U.L.O. en de 4 klassen van een kweekschool voor

onderwijzers' (74,69). De leeftijden bleken goed verdeeld te liggen, want
de lagere scholieren waren 11 en 12 jaar, de u.L.o.-leerüngen varieerden in
leeftijd van 12 tot 17 jaar en de leerlingen van de kweekschool van 17 tot
21 jaar.

Toch leek ons deze keuze om verscheidene redenen minder gelukkig.
De groepen variëren namelijk niet alleen in leeftijd, doch ook in pedagogisch milieu zonder dat de ene als controlegroep naast de andere wordt
gebezigd. Deze nieuwe variabele vertekent het onderzoek met name
doordat men bij leerlingen van een kweekschool een geheel andere
instelling ten aanzien van de schoolsituatie kan verwachten dan bij uloleerlingen en lagere-scholieren, en juist in de schoolsituatie zou zich
de verveling naar ons gevoelen nogal eens kunnen voordoen. Nu heeft
Luijpen een apart hoofdstuk gewijd aan de omstandigheden der verveling (74,93 e.v.) zonder deze expliciet bij zijn proefpersonen te onderzoeken. Doordat zijn vraagstelling blijkbaar, vooral voor jongere
kinderen, nogal ingewikkeld was, kwamen in de antwoorden toch
allerlei gegevens over die omstandigheden naar voren. Zo kreeg Luijpen
dus in een aantal gevallen andere antwoorden dan de voor zijn vraagstelling relevante.
Bovendien bleek ons bij een kort vooronderzoek (zie onder) dat zich
een duidelijk verschil manifesteerde in de antwoorden van jongere en
oudere leerlingen, een verschil dat tot een der belangrijkste resultaten
van ons onderzoek aanleiding zal geven. Op een ulo-school nu zitten
overwegend jongere kinderen, omdat zo'n school maar drie of vier
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klassen heeft. Het materiaal is onvoldoende homogeen, wanneer de
proefpersonen van een bepaalde leeftijd, b.v. 12-16 jaar geheel uit
lagere-scholieren en ulo-leerlingen bestaat (vgl. Luijpens opgave hierboven vermeld) en die van een andere leeftijd, b.v. 17-21 jaar uitsluitend
uit kweekschoolleerlingen, m.a.w. uit middelbare-scholieren (die bovendien slechts 94 van de 450 proefpersonen uitmaken), waarbij dus behalve
leeftijdsverschillen ook verschillen in sociaal milieu, intelligentie, belangstellingssfeer of anderszins meer dan bij een homogener groep kunnen
meespreken. Daarom beperkten wij ons in ons onderzoek van 1954 tot
h.b.s.'ers, 167 in aantal, waarnaast als controlegroep een zesde klas van
een lagere school, in het totaal 26 leerlingen, werd onderzocht.
Nu is het aantal proefpersonen van Luijpen voor het trekken van definitieve conclusies gunstiger dan het onze, al ligt dit aantal, als wij het
vergelijken met sommige Amerikaanse experimenten, zoals b.v. het op
p. 36 vermelde onderzoek van J. Barmack, met tien mannelijke studenten, bepaald niet laag. Toch meenden wij er goed aan te doen onze
resultaten te controleren met een groter groep pp's, hetgeen in 1964
geschiedde en waarover het volgende hoofdstuk verslag uitbrengt.
Alvorens tot een beschrijving van de procedure over te gaan, laten wij
hier nog een opmerking volgen. Wij hebben de enquête met opzet
beperkt tot pubers en tot lagere-scholieren van de hoogste klasse. Deze
tot jongere kinderen uit te breiden zou weinig zin hebben, daar deze onvoldoende in staat zijn hun gevoelens te objectiveren. Willen wij toch de
lagere scholieren als controlegroep hanteren, dat doet zich het bezwaar
gevoelen, dat een aantal leerlingen van de zesde klas van de lagere school
dezelfde leeftijd hebben als de h.b.s.'ers van de eerste klasse. Hebben wij
hier dan niet, evenals bij de jongere h.b.s.-leerlingen al met prepubers te
doen die aan de intrede van hun puberteit staan? Op het eerste gezicht
is het gevaar grotendeels bezworen, doordat de h.b.s.'ers in een vrij
grote stad woonden, maar de lagere-scholieren in een vrij kleine, tamelijk
geïsoleerde plattelandsgemeente. Onder de laatste bevinden zich percentsgewijze slechts zeer weinig jongens die later middelbaar onderwijs
zullen genieten en dus een genuanceerde puberteit kunnen tegemoetgaan. Verder zijn alle auteurs eensgezind in de mening dat de puberteit op
het platteland ongeveer een jaar later intreedt dan in de grote stad. Dat
wij het ten aanzien van Luijpens onderzoek gesignaleerde bezwaar hier
helemaal hebben bezworen, zouden wij niet durven beweren. Echter
zal de vergelijking tussen lagere-scholieren en die van het vhmo ons tot
geen bijzondere conclusies kunnen voeren.
Men zou echter kunnen opmerken, dat het voor een objectieve vergelijking nodig zou zijn geweest ook volwassenen in het onderzoek te
betrekken. Wij geven dat graag toe. Toch menen wij ons enigermate te
kunnen verontschuldigen voor dit opzettelijk verzuim. Wilden wij nl.
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een kloppende vergelijking opstellen tussen pubers en volwassenen, dan
zouden wij ons hebben moeten beperken tot die volwassenen die de
middelbare school doorlopen hebben. Deze personen hebben niet alleen
in het algemeen een zeer drukke werkkring, maar behoren tevens tot
degenen die zich, door hun grotere intellectuele ontwikkeling, zeer
gemakkelijk voor allerlei interesseren. Zij 'hebben het druk' en vervelen
zich zelden. Deze vermoedens moeten aangevuld worden door gegevens
die wij hoopten te putten uit wat de oudere pubers ons meedeelden. In de
puberteit immers ligt de verwijzing naar de volwassenheid, die zich
tijdens de adolescentie al enigermate realiseert. Wij mochten verwachten
dat bij volwassenen met te meer stelligheid zou te voorschijn treden, wat
wij hoopten bij de adolescenten, in tegenstelling tot de jongere pubers te
ontdekken.
Een onderzoek onder b.v. fabrieksarbeiders, bij wie een vergelijking
tussen pubers en volwassenen mogelijk zou zijn geweest, werd niet alleen
op praktische gronden verworpen, het was ons in de eerste plaats te doen
om pubers met een genuanceerde puberteit en wel in het bijzonder om
middelbare-scholieren voor wie wij ons speciaal interesseren; bovendien
zochten wij vooral naar de wezenlijke trekken die ook gelden voor jonge
arbeiders.
De procedure
Alvorens aan de leerlingen vragen werden voorgelegd, werden zij op het
onderzoek voorbereid met de volgende woorden:
'Beste meisjes en (of) jongens, het is mijn bedoeling jullie mede
werking te vragen in een psychologisch onderzoek waarmee ik bezig ben.
Jullie wordt gevraagd op een drietal vragen eerlijk antwoord te geven.
Je kunt dat zonder bezwaar doen, want je hoeft je naam niet te ver
melden.'
Deze toelichting werd met opzet kort gehouden. Er werd gepoogd niets
in te suggereren, maar de j ongelui tot serieuze medewerking uit te nodigen.
Voorafgaande aan de eigenlijke vragenreeks werd als opdracht gegeven:
'Schrijf eerst o p : je leeftijd, je klasse, je godsdiensten het beroep van je
vader'.
Daarna werden de volgende vragen aan alle proefpersonen klassikaal
voorgelegd (op bord geschreven) 4 3 :
Vraag ι : Verveel je je wel eens ?
Je moet antwoorden met een van de volgende woorden :
a. Altijd b. Vaak c. Soms d. Bijna nooit e. Nooit.
Vraag 2: In welke gevallen verveel je je het meest?
Antwoord met:
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a. in de vrije tijd of b. in de vakantie of с. op school of d. onder
het huiswerk of e. in de kerk of/, in andere gevallen. (Als je dit
laatste antwoord geeft, zeg dan in welke gevallen).
Vraag 3 : Hoe voel je je eigenlijk, als je je verveelt?
Beantwoord deze vraag niet met één woord, maar probeer te
beschrijven, hoe je je dan voelt.
Kort vooronderzoek
Alvorens wij nu punt voor punt onze enquête gaan bespreken, wijden wij
een enkel woord aan ons vooronderzoek, dat wij hebben ingesteld in een
eerste en een vierde klas van een stads-h.b.s. Wij stelden in dit vooronderzoek nog een vierde vraag, en wel na vraag 2. Deze luidde:
'Kun je verklaren, waarom je je juist in die omstandigheden(heid), het
meest verveelt?'
Deze vraag hebben wij uit het definitieve onderzoek geschrapt om verscheidene redenen. Vooreerst is de vraag niet exact genoeg ; beantwoording met alleen 'ja' of 'neen' is mogelijk; in dit opzicht lijkt ze op vragen
die leraren op middelbare scholen soms bij proefwerken geven, zonder
overigens zo'n exact antwoord te verwachten. Vervolgens wordt het
antwoord op deze vraag door veel proefpersonen gegeven als aanvulling
op de tweede of op de laatste vraag. Ten slotte biedt dit antwoord meestal
geen verrassend nieuws. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken:
Jongen van 13 jaar, ie klas: Vraag 2: in vrije tijd; op school; Vraag 3: 'Dan heb ik meestal
niets omhanden' ; 'door sommige leraren'.
Jongen van 14 jaar, ie klas: Vraag 2: in de vakantie; Vraag 3 : 'Omdat ik niets te doen heb'.
Jongen van 14 jaar, ie klas: Vraag 2: in vrije tijd; Vraag 3 : 'Omdat ik graag lees' (Sic!).
Jongen van 19 jaar, 4e klas: Vraag 2 : in vrije tijd; Vraag 3 : 'Omdat ik juist in deze omstandigheid niet bepaald iets om handen heb'.
Jongen van 15 jaar, 4e klas: Vraag 2: in vrije tijd; Vraag 3: 'Omdat ik dan niet meer weet,
wat ik doen moet. Vooral als je dan geen afleiding hebt (b.v. als de radio geen afwisseling
brengt)'.

Uit deze voorbeelden blijkt wel dat deze vraag weinig oplevert. Het
weinige wat naar voren komt (zoals in het laatste voorbeeld : niet weten
wat te doen), verschijnt toch weer als antwoord op de laatste vraag. Heel
vaak wordt het antwoord op vraag 3 uit het vooronderzoek al als motivering van het antwoord op vraag 2 gegeven. Wij meenden daarom ter
vereenvoudiging van de enquête deze vraag te moeten laten vervallen.
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Een bijzonderheid die wij bij de bestudering van het vooronderzoek
hebben geconstateerd, mogen wij niet onvermeld laten. Ze is voor het
verloop van de rest van het onderzoek van het grootste belang. Wij
hebben de antwoorden op de laatste vraag: 'Hoe voel je je, als je je verveelt?' in diverse categorieën gerangschikt door synonieme antwoorden
bijeen te groeperen 44 en kwamen toen tot een merkwaardig resultaat. In
de in het tabellarium opgenomen tabellen ia en ib zijn de resultaten van
resp. de eerste en vierde klas opgenomen.
Wat nu bij vergelijking van de beide klassen opvalt, is het volgende:
a. een grotere genuanceerdheid bij de vierde-klassers,
b. een teruggang in de vermelding der agressieve neigingen,
c. een vooruitgang in de categorieën: nergens-zin-in, weet-niet-wat-tedoen, gevoel van leegte, die samen in de fenomenologische analyse
(zie het model op ρ. ι ο ί ) de kemcomponent der verveling vormden,
die het gevoel van nergens door gegrepen, nergens door vervuld zijn
of nergens greep op hebben representeert, dat slechts een enkele maal
als 'leegte' wordt aangeduid overigens.
Wat is de betekenis hiervan? De grotere genuanceerdheid der gevoe
lens bij oudere pubers is een teken van hun psychische ontwikkeling.
Volgens Remplein hebben wij de psychische ontwikkeling te zien als
'eine nach immanenten Gesetzen {einem Bauplan) sich vollziehende fortschreitende
{unumkehrbare') Veränderung eines ganqheitlichen Gebildes, die sich als Differenzierung {Ausgliederung) einander unähnlicher Teilgebilde bei zunehmender
Strukturierung {gefügehafter Ordnung) und funktioneller Zentralisierung {Unterordnung der Glieder und Funktionen unter beherrschende Organe) darstellt'i5.
Niet alleen worden de gevoelens zelf dus meer gedifferentieerd, maar
ook is het kind, en is dus ook de puber, steeds meer in staat zijn gevoelens
te verwoorden, doordat hij ze beter leert objectiveren.
Strasser kan het met deze 'biologische' visie op de ontwikkeling niet
eens zijn. 'Volgens onze dialogische beschouwing speelt zich de ontwikkeling van het kind', zegt hij (ι 15,5 3), 'voornamelijk afin confronta
ties, die normaliter tot toenemende bewustwording van zijn Umwelt en
van zichzelf leiden'. De verschillende vormen die deze confrontaties
aannemen, zijn: 'communicatie, ontmoeting?* en tweespraak (of gesprek).'
Deze vormen 'drie verschillende fasen resp. trappen van het evoluerende
dialogische leven van het kind' (115,54). Maar juist ook volgens de op
vatting van Strasser, die aan het bovenstaande toevoegt, dat hij 'het dialo
gische samenleven van het kind met het andere en de anderen als het alfa
en omega van zijn specifiek menselijke ontwikkeling' beschouwt, moet
worden verwacht, dat adolescenten er beter in zullen slagen hun gevoe
lens onder woorden te brengen, d.w.z. genuanceerder gevoelens zullen
'hebben'. Objecties tegen deze laatste formulering leggen wij voorlopig
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terzijde, om er in onze kritische beschouwingen over de resultaten op
terug te komen, met verwijzing naar een onderzoek van Van de Geer en
Frijda 47 .
In de categorie der gevoelens van prikkelbaarheid en agressieve en
destructieve neigingen zien wij teruggang. In de eerste plaats is de
prikkelbaarheid van oudere pubers vaak van andere aard dan die van de
jongere. Zijn de laatsten prikkelbaar, doordat ze niet weten wat zij moeten doen, de eersten zijn humeurig, omdat zij belemmerd worden (b.v.
door de ouders) te doen waar zij zin in hebben (b.v. gaan dansen, met een
meisje uitgaan), een ervaringsgegeven dat bovendien verderop met voorbeelden uit de tweede enquête zal worden toegelicht. De prikkelbaarheid
van de pubers neemt veel meer de vorm aan van opstandigheid, die zich
uit in mokken. De prepubers trachten aan de verveling te ontkomen door
iets te doen en uiten daarbij hun prikkelbaarheid, doordat dit reageren
de vorm aanneemt van plagen, kwellen, sarren, de boel kort en klein
(willen) slaan, etc. Richt de prepuber zich bij de bedreiging der verveling
naar buiten, de puber trekt zich terug in zichzelf, waardoor juist de echte
verveling zich realiseert.
Over het gevoel van onvervuldheid ('niets te doen hebben', maar vooral 'nergens-zin-in-hebben') dat in de verveling zo centraal is, zullen wij
nog uitvoerig spreken. Hier zij er voorlopig op gewezen, dat de duidelijke vooruitgang in deze groep een teken is van de voortschrijdende
ontwikkeling, omdat in deze kerncomponent de verveling zich eigenlijk
pas echt als zodanig manifesteert, zodat daardoor dit gevoelen zich
duidelijk differentieert van andere, eventueel verwante gevoelens als
loomheid, vermoeidheid, etc. waarvoor naar de fenomenologische
analyse verwezen zij.
Zo schijnt het vooronderzoek bij de studie van de verveling der pubers
al te duiden in de richting van de hypothese, dat deze een toenemende
nuancering en differentiëring van het gevoelsleven, en daarmee een
toenemende ontwikkeling demonstreert. Wij konden in 1954, toen deze
hypothese door ons voor het eerst gesteld werd, niet voorzien dat
Linschoten (70) in aansluiting bij diverse onderzoekers, vooral van
Amerikaanse origine, gevoelens en emoties 'spraakgewoonten' zou
noemen. Daarom zullen wij in onze kritische kanttekeningen bij het
onderzoek van 1964 nagaan of hij gelijk heeft, als hij beweert: 'Al die
fijne gevoelsnuancen die wij gewoonlijk voor uitdrukkingen houden van
innerlijke differentiatie, zijn artefakten. Zij 'bestaan' wel in de taal, maar
niet in het innerlijk' (70,294). Nu wordt het er voor ons niet duidelijker
op, als hij elders zegt: 'Het innerlijk is een verbale konstruktie' (70,290).
Enerzijds immers schijnt hij een onderscheid te willen maken tussen taal
(uiting) en innerlijk, anderzijds stelt hij dat het innerlijk alleen bestaat in
de taal.
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Hoe het zij, het lijkt verstandig, mede op grond van een eigen onderzoek 48 met de opmerkingen van deze auteurs rekening te houden; inzover de objectiviteit van het onderzoek daardoor vergroot werd, kan
dat als een winstpunt beschouwd worden, ook al kunnen wij het in lang
niet ieder opzicht eens zijn met deze reductionisten en empiristen. Hun
materialistisch postulaat - ook een visie, zoals Linschoten terecht opmerkt (70,390) - kunnen wij niet aanvaarden.
HET ONDERZOEK (1954)
De procedure was, zoals wij boven al gezien hebben, met uitzondering
van een vraag gelijk aan die bij het vooronderzoek. Wij zullen de resultaten in drie gedeelten bespreken aan de hand van de drie vragen die werden voorgelegd. Wij zullen daarbij eerst de resultaten nagaan van het
onderzoek der h.b.s.'ers en daarmee dan telkens de antwoorden der
lagere-scholieren vergelijken.
A. D E FREQUENTIE D E R V E R V E L I N G IN D E PUBERTEIT

Uit de ontwikkelingspsychologische literatuur en uit eigen ervaringen
met middelbare-scholieren hadden wij menen te moeten vooronderstellen, dat er tussen de antwoorden van de echte pubers en van de prepubers en lagere-schoolkinderen een duidelijk aanwijsbaar verschil zou
bestaan, ook wat de frequentie der verveling betreft. Wij werden in deze
mening aanvankelijk gestijfd door het vooronderzoek. Om dit aan te
tonen geven wij hier de antwoorden van de 21 eerste-klassers en de 16
vierde-klassers :
ie klas:

c. soms
d. bijna nooit
e. nooit
Totaal

8;
12 ;
1;
21.

4e klas: c. soms
d. bijna nooit
e. nooit
Totaal

14;
1;
1;
16.

In de eerste plaats zien wij dat de antwoorden 'altijd' en 'vaak' in het geheel niet voorkomen; wat het antwoord 'altijd' betreft geldt dit voor de
gehele school. De 'ennui métaphysique', waarin alles zinloos, alles verveling is, komt op deze leeftijd waarschijnlijk niet echt voor. De puber
verwacht, ondanks zijn neiging tot pessimisme, toch nog te veel van het
leven dan dat het geheel zinloos zou lijken. Wat ons frappeerde was
echter, dat in de eerste klas 4 3 % het antwoord 'nooit of bijna nooit'
hadden gegeven (en 5 7% het antwoord 'soms'), in de vierde klas echter
slechts 12^% het antwoord 'nooit of bijna nooit' (en 87^% 'soms').
Dit opmerkelijk verschil vroeg om een mterpretatie. De conclusie dat de
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prepubers van de eerste klas zich minder zouden vervelen dan de pubers
uit de vierde klas scheen voor de hand te liggen.
Een drietal zaken dreigt hier echter over het hoofd te worden gezien.
Vooreerst werd met te kleine aantallen gewerkt (wie de literatuurgegevens er nog eens op naslaat zal bemerken, dat dit bij anderen vaak niet
tot het vooronderzoek beperkt blijft). Vervolgens is het de vraag, die in
het volgend hoofdstuk nader wordt bezien, of het nogal subtiele onderscheid tussen 'bijna nooit' en 'soms' vooral door de jongere leerlingen
wel gevoeld werd. En bovendien liepen de leeftijden van de leerlingen
per klasse te veel uiteen om die van de eerste klas prepubers en die van
de vierde pubers te kunnen noemen. Ontwikkelingspsychologisch beginnen wij immers weinig met verschillen tussen eerste en vierde klas dat zou eventueel de pedagogisch psycholoog kunnen interesseren, slechts het in de vorige volzin genoemde onderscheid regardeert de
ontwikkelingspsycholoog. Bij nader onderzoek bleken de leeftijden van
de eerste-klassers te variëren van 12 tot 17 jaar en die van b.v. de vijfdeklassers van die school van 15 tot 21 jaar. Verder onderzoek wees ook
uit dat de parallelle eerste klas vrijwel het tegengestelde beeld gaf.
Wij pakten de vergelijking nu op andere wijze aan. Wij deelden alle
leerlingen in plaats van naar klasse naar leeftijd in en vergeleken toen hun
antwoorden. Het resultaat wordt overzichtelijk weergegeven in tabel m
(zie tabellarium).
Deze cijfers bieden geen duidelijk houvast. Een wat betere indruk
krijgen wij door een groepering in drie 'Stufen': prepubers (12 en 13 j.),
pubers (14,15 en 16 j.) en adolescenten (17, 18 en 19 j.). Bij deze Stufenverdeling steunen wij op Remplein (89,396), ervan uitgaande dat het
merendeel der leerlingen uit jongens bestaat; wegens hun kleine aantal
lieten wij de 20- en 21-jarigen buiten bespreking. In de categorie 'nooit
of bijna nooit', de enige die voldoende aanknopingspunten biedt voor
een frequentie-onderzoek, vinden wij dan resp. gemiddelden van:
32,97%, 49,11% en 42,16%, hetgeen zou aanduiden dat prepubers zich
het meest, pubers zich het minst vervelen, hetgeen geheel tegen onze
verwachting is.
Vooral het op de tabel af te lezen percentage der 16-jarigen blijft
opmerkelijk, omdat dit veruit het hoogst is en een merkwaardig contrast
vormt met dat der 17-jarigen, die zich het meest van allen zouden vervelen, de 12-jarigen uitgezonderd.
Toch blijft het feit bestaan dat zich, althans volgens de mededelingen
van de pubers, slechts 50% zelden (nooit of bijna nooit) verveelt. Het
heeft dus zeker zin te zoeken naar een samenhang van deze betrekkelijk
hoge frequentie en de omstandigheden waaronder die optreedt. Daaruit
kunnen wellicht nog aanwijzingen met betrekking tot de frequentie
worden afgeleid.
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Wij zullen echter eerst de antwoorden van de pubers gaan vergelijken
met die van de lagere-scholieren. De leeftijden van deze jongens variëren
tussen i i en 14 jaar. In tabel iv (zie tabellarium) worden de absolute
gegevens verstrekt.
Berekent men nu de percentages voor: 'nooit' en 'bijna nooit' samen,
en ook voor 'soms' en 'vaak' samen, dan komt men bij de h.b.s.'ers resp.
tot 40,71% en 58,70% (een antwoord was ongeldig), met een standaardafwijking van resp. 9,06 en 9,49, en bij de lagere-scholieren resp. tot
30,77% en 69,23% (om het zeer betrekkelijk belang van deze groep werd
hier geen standaardafwijking berekend). Ging men op deze gegevens af,
dan zou men moeten concluderen, dat de leerlingen van de lagere school
zich meer vervelen dan de h.b.s.'ers. Opvallend is dat ook het percentage
van de twaalfjarige h.b.s.'ers hoog is. De rest van onze gegevens moet
duidelijk maken, of de 'verveling' op deze leeftijd wel hetzelfde is als
bij de echte pubers, of zelfs van een echt zich-vervelen wel sprake is.
De gegevens die de eerste vraag ons ter beschikking stelt, leveren ons
dus geen materiaal ter verificatie van onze uit overweging gewonnen
onderstellingen. De geringere taalontwikkeling van vooral de jongere
leerlingen uit de lagere klassen van de h.b.s. en uit de lagere-schoolklas
zal de moeilijkheid van een juist aanvoelen van het analoge begrip
'verveling' en van het verschil tussen nuances als 'bijna nooit' en 'soms'
hebben vergroot. In hoeverre deze veronderstelling gerechtvaardigd is,
zal de rest van het onderzoek moeten uitwijzen.
Als voorlopige conclusie uit dit frequentie-onderzoek mogen wij wel
aanvaarden, dat verveling, zeker als men afgaat op de mededelingen van
de leerlingen zelf, in de puberteitsfase bij middelbare scholieren nogal
eens voorkomt en beslist geen zeldzaamheid genoemd mag worden. De in
onze inleiding geïmpliceerde vraag, of de verveling wellicht als een ontwikkelingsverschijnsel beschouwd kan worden, is door het bovenstaande
deel van het onderzoek bevestigd noch verworpen. Een variabele als het
schoolleven van deze pubers maakt het vooralsnog onmogelijk om in
dit opzicht tot dwingende conclusies te komen. Des te klemmender
dringt de vraag naar de omstandigheden der verveling bij deze pubers,
die in vraag 2 van de enquête aan de leerlingen werd voorgelegd. In de
volgende paragraaf moet daaraan aandacht besteed worden.
B. D E O M S T A N D I G H E D E N DER V E R V E L I N G

Op grond van de gegevens uit literatuur en fenomenologische analyse
waagden wij de veronderstelling dat de omstandigheden der verveling
bij de lagere-scholieren en h.b.s.'ers grotendeels zouden zijn onder te
brengen onder de categorieën: a. vrije tijd (niets-te-doen); b. vakantie
(idem); с school (repetitie; monotonie; geen-zin-in); d. kerk (monotonie,
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geen-zin-in) ; e. huiswerk (idem). Om andere mogelijkheden niet uit te sluiten, voegden wij er een zesde categorie: 'andere gevallen' aan toe.
Omdat wij er echter zeker van wilden zijn, dat wij hier werkelijk met
andere gevallen te doen zouden krijgen, vroegen wij de proefpersonen
erbij te vermelden, welke gevallen dat waren. Uit de antwoorden bleek
dat ons vermoeden niet ongegrond was. De meeste antwoorden hierop,
zoals " s zondagsmiddags', 'na het huiswerk', 'op zon- en feestdagen',
'als het regent' e.d. waren namelijk terug te brengen tot de categorieën
'vrije tijd' en 'vakantie'. Na het uitkammen van dit soort antwoorden
hielden wij slechts enkele 'andere gevallen' over, die wij verderop apart
zullen vermelden en bespreken. Voor het overzicht verwijzen wij naar
tabel V (zie tabellarium).
In de eerste plaats valt het op, dat er meer antwoorden (192) dan leerlingen (167) zijn. Verscheidene leerlingen gaven namelijk op niet te
kunnen kiezen tussen twee categorieën en daarom beide maar op te noemen.
Verder springt direct in het oog, dat de meeste leerlingen zich schijnen
te vervelen in vrije tijd en vakantie. Dat is namelijk het geval volgens 150
van de 192 antwoorden, of in 78,12% der gevallen. Hieruit volgt overtuigend dat volgens de beleving der pubers verveling te maken heeft met
veel vrije tijd. Revers zou zeggen: 'Langeweile haben' voert tot 'Langeweile leiden'. Wij zullen ons in elk geval de vraag dienen voor te leggen,
of de hoge frequentie der verveling in de puberteitsjaren niet het gevolg
kan zijn van de overvloed aan vrije tijd onder de middelbare-scholieren.
Wij zijn ons er ten volle van bewust, dat dit onderzoek vele tekortkomingen heeft. Onze studie heeft de pretentie een bijdrage te leveren
tot de psychologie van de ontwikkeling, vooral in de puberteit. Onze
onderzoekingen houden zich echter alleen bezig met scholieren. Voor de
volledigheid zou het zeker juister zijn geweest ook niet-scholieren in het
onderzoek te betrekken. Door dit niet de doen bevinden wij ons echter
in het gezelschap van vele auteurs, die zich ook slechts met deze pubers
uit de 'hogere milieus' hebben beziggehouden 49 . Bleek vrije tijd een conditie tot verveling, een oorzaak daarvan is deze zeker niet. De meeste
leraren hebben evenveel 'vrije tijd' als hun leerlingen; toch vervelen zij
zich nooit, daar zij hun vrije tijd weten te gebruiken. Anderzijds is het
zeker juist, dat de vrije tijd tot de omstandigheden moet worden gerekend,
waarin bij iedereen verveling het meest optreedt. Wanneer geen plicht
ons tot 'gedwongen' bezig zijn roept, ontstaat het gemakkelijkst de
mogelijkheid dat wij geen greep 'verkiezen' te hebben op de dingen die
ons omringen, op onze 'Umwelt', of beter: op onze wereld. De overvloedige vrije tijd zal, juist wanneer iemand licht tot verveling neigt,
zeker medewerken tot het ontstaan van de verveling. Bij pubers althans
schijnt dit volgens hun eigen mededelingen het geval te zijn, evenals
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trouwens, zoals wij zullen zien, bij de leerlingen van de lagere school.
Opmerkelijk is een vergelijking van de percentages 'vrije tijd', gerekend op het totaal aantal antwoorden. Deze zijn resp. :
12 jaar: 84,62; 13 jaar: 85,71; 14 jaar: 83,33; I 5 j a a r : 80,77; 16 jaar:
8 3,97 ; maar verder :
17 jaar: 69,56; 18 jaar: 64,71; 19 jaar: 67,67; 20 jaar: 57,14; 21 jaar: 50
(telt men het kleine aantal 20 en 21 jaar samen, dan is het percentage:
55,56).
Wij zien dus een vrijwel gelijk blijven van het percentage t/m 16 jaar
en te beginnen met 17 jaar, de leeftijd waarop Remplein de adolescentie
laat aanvangen (89,396), een duidelijke teruggang die zich ook geleidelijk nog voortzet. Dit lijkt ons van groot belang voor ons onderzoek.
Wordt deze bevinding door het onderzoek van 1964 bevestigd, dan
mogen wij zeggen, dat ook in de omstandigheden der verveling zich de
ontwikkeling manifesteert, doordat adolescenten een beter gebruik
weten te maken van hun vrije tijd dan jongere pubers.
Merkwaardig is ook dat de school zo gunstig afsteekt en slechts betrekkelijk zelden genoemd wordt als omstandigheid, waarin verveling
optreedt. Bij de h.b.s.'ers was dit in slechts 7,29% het geval, bij de lagerescholieren is het percentage 15,4 dus meer dan het dubbele. Van de veertien gevallen op de h.b.s. konden wij in twaalf gevallen nagaan met wat
voor soort jongen of meisje wij te doen hadden. Nu bleek dat er in elf
van deze twaalf gevallen sprake was van zeer intelligente jongens of van
leerlingen die verscheidene malen hadden gedoubleerd. Voor de eersten
ging het waarschijnlijk te langzaam - de leraar had voor speciale taken
moeten zorgen - , bij de laatsten was de herhaling van de stof een factor
van belang, al kan ook de gebrekkige interesse van minder intelligente
leerlingen een rol hebben gespeeld. De twaalfde was een middelmatigintelligente leerling, die eenmaal gedoubleerd had, maar die zich voor het
onderwijs in het geheel niet interesseerde. Hij maakte het er zich zo gezellig mogelijk en was dan ook een van de grootste woelwaters van de
school.
De kerk brengt het er ook goed af! Vergelijking met het onderzoek
van 1964 is hier interessant. Wij moeten echter niet vergeten, dat de
enquête in 1954 werd gehouden op een openbare h.b.s. Het merendeel
der leerlingen gaat nooit of zelden naar de kerk en dan nog vooral op
hoge feestdagen of als ze 'er echt zin in hebben'. In het laatste geval kan
de verveling uiteraard niet optreden. Het percentage der rooms-katholieken onder deze jongens stemt ongeveer overeen met het percentage
katholieke tegenover protestantse leerlingen op deze school. De verhouding katholiek-protestant was in 1954 ongeveer 1:2.
Dat het huiswerk weinig als omstandigheid der verveling wordt genoemd is vrij begrijpelijk. Dit betekent niet dat er uitstekende huiswerk"5

gewoonten bestaan onder de leerlingen van deze h.b.s. Integendeel, bij
het maken van huiswerk hebben zij in het algemeen (te) veel afleiding. In
de huiskamer de afleiding van televisie en radio, op hun eigen kamer van
hun boeken, platen, knutselwerk. Van het huiswerk dwalen zij af naar de
hobby of het amusement in plaats van aan de verveling ten prooi te
vallen, juist wanneer zij het huiswerk vervelend vinden. Het ontbreken
van de categorie huiswerk zou een aanwijzing kunnen zijn, dat de leerlingen uit de vragen goed hebben begrepen, dat het niet gaat om een
'het-verveelt-mij', maar om een 'ik-verveel-mij'.
Wij wenden ons ten slotte tot de groep 'andere gevallen'. De twaalfjarige jongen geeft als explicatie: 'als ik me niet goed voel'. Lichamelijke
gevoelens van loomheid en slapte zijn inherent aan de verveling, geen
wonder dat deze gevoelens er omgekeerd ook gemakkelijk toe bijdragen
om de verveling te doen ontstaan. De veertienjarigen geven resp. op:
'in alle gevallen, tijdens lusteloze buien' en 'met moeder wandelen'. Het
laatste bevreemdt weinig: een veertienjarige jongen wil niet meer met
zijn moeder wandelen, hij is 'geen kind meer', hij geneert zich ervoor en
ergert zich dood. Het eerste geval is interessant, daar het aanduiden kan,
dat de 'lusteloze buien' die in de puberteit voorkomen een gerede aanleiding tot verveling kunnen vormen. De 15-jarige jongen geeft op 'in
alle gevallen' zonder daar iets aan toe te voegen. Hij zal niet bedoelen dat
hij zich altijd verveelt, want dat antwoord komt, zoals gezegd, niet voor,
maar dat bij hem verveling kan voorkomen zowel in de vrije tijd als in de
vakantie, alsook in de kerk, op school en tijdens het huiswerk. Gevallen
zoals dit zijn in ons materiaal heel zeldzaam, hetgeen ook geldt voor het
tweede onderzoek. Het is overigens de vraag of aan dit antwoord veel
waarde moet worden gehecht.
De leerling van 16 jaar geeft op: 'tijdens ziekte'. Dit geeft een ervaring
weer van vele zieken (32,26 e.V.). De gebondenheid aan het ziekbed, de
onmogelijkheid om te doen wat men graag zou willen, kan een gevoel van
leegte, onmacht en onrust met zich meebrengen dat gemakkelijk tot verveling kan leiden. 'Tijdens een lange reis' en 'op de catechisatie' zijn de
motieven die de 17-jarigen opgeven. Het eerste antwoord geeft een ervaring weer die uitvoering door Luijpen geanalyseerd is. Men is uitgekeken op het landschap en de medereizigers, er doet zich niets nieuws
voor, de gerichtheid op het te bereiken doel doet de tijd lang vallen (74,
120 e.a.). De leerling die bezwaar maakt tegen de catechisatie voegt eraan
toe : 'omdat ik het zo saai verteld vind. Zo hyper-schoolachtig. En bovendien vind ik, dat het onderwerp dan zo rot wordt, dat er niets meer in is
dat je boeit.' Dit spreekt voor zichzelf en duidt bovendien aan waardoor de
'school' tot verveling aanleiding kan geven.
Onder de 18-jarigen treffen wij aan : 'zeer verschillend' en 'in alle gevallen', waarvoor naar boven zij verwezen. De derde leerling noemt als
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omstandigheid 'lang wachten'. Ook dit is door Luijpen ampel besproken.
Het is hier weer vooral de onmogelijkheid iets te doen en de gerichtheid
op het doel die de tijd lang maakt.
Interessant zijn de opmerkingen der 19-jarigen. De een zegt: 'als ik
graag iets doe en ik mag het niet'. Het onbevredigde verlangen doet een
innerlijke leegte ontstaan die tot verveling voert. Het tweede antwoord
geven wij weer voluit: 'in de tijd dat ik een astma-aanval krijg'. In zijn
antwoord op vraag 3 licht hij dat nader toe: 'als ik me verveel, dat bij een
astma-aanval gebeurt, loop ik me zelf in de weg. Ik kan niet rustig op een
stoel zitten gedurende die tijd. Ben ontzettend kriebelig en tot niets in
staat, zowel geestelijk als lichamelijk'. Heel duidelijk komt hier tot uiting,
hoe deze belemmering van psychosomatische aard, deze in zekere zin
existentiële crisis niet slechts tot radeloosheid en onrust, maar ook tot
verveling voert, door het verlies van de greep op de wereld, of wellicht
omgekeerd (5 5).
In het bovenstaande hebben wij gezien, dat de pubers allerlei omstandigheden opgeven waaronder zij zich vervelen. Wij constateerden dat
verveling optrad bij lichamelijke (ziekte) of psychische belemmeringen
(wachten; een verbod), waarbij men zijn greep op de wereld verliest; hoe
de verveling het gevolg kon zijn van een niet-geboeid-worden (school,
huiswerk, kerk, catechisatie), waarbij men door de wereld niet gegrepen
wordt; dat meestal vrije tijd of vakantie aanleiding gaven tot verveling.
Dit laatste is een typisch kinderlijk aspect van de verveling: het hebben
van een lange tijd voert tot het lijden aan een langetijd (tot 'Langeweile').
Wij noemen dit een kinderlijk aspect in deze verveling, omdat dit bij
jonge kinderen en pubers optreedt en bij de gemiddelde ontwikkelde
volwassene niet. Het kind moet beziggehouden worden, de volwassene
kan zichzelf bezighouden, kan de vrijheid van de hem geschonken vrije
tijd aan. Wanneer hij dat niet kan, is hij in dit opzicht niet volwassen.
Dat het beschikken over een goede tijdsindeling een kenmerk der volwassenheid is, wordt terloops ook door Wijngaarden opgemerkt (123,
104 e.V.). Dit 'Langeweile leiden' (Revers) behoeft nog niet de verveling
in de door ons beschreven zin te zijn. Verveling is er pas, als men berust
in dat 'leiden', niet als men zich eraan onttrekt door b.v. te plagen, te
vechten, de boel op stelten te zetten. Doet men het laatste, dan blijft het
een verveling-in-knop, een kinderlijke verveling, de echte verveling
treedt niet op.
Een vergelijking met de mededelingen van de lagere-scholieren over
'wat men voelt' tijdens de verveling zou nog wel vruchtbare gegevens
kunnen opleveren voor het onderscheid tussen verveling op kinderlijk en
puberaal (eventueel volwassen) niveau. Alvorens daartoe over te gaan,
geven wij eerst nog een overzichtje van de uitingen van de lagere-schoolleerlingen:

"7

ι. Vrije tijd
(13)
2. Vakantie
( 7)
3. School
( 4)
4. Andere gevallen ( 1), namelijk: 'bij het schoonmaken van de ko
nijnenhokken'. Het laatste geval spreekt voor zichzelf, de jongen zal dit
zo vaak hebben moeten doen, dat hij het werk vervelend is gaan vinden;
het is vrijwel overbodig op te merken, dat hier eer sprake is van een
'het-verveelt-mij' dan van de echte verveling. Een jongen geeft op zich
nooit te vervelen. Voor een beoordeling van het ontbreken der opgave
'in de kerk' is het materiaal te klein, al zou het statistisch eenmaal moeten
voorkomen (bij pubers 9 op 192 antwoorden).
C. D E BELEVING V A N D E V E R V E L I N G IN D E PUBERTEIT
De derde vraag die wij onze proefpersonen voorlegden, was, zoals wij
boven al hebben vermeld: 'Hoe voel je je, als je je verveelt?' Alvorens tot
een nadere beschouwing over de belevingen der pubers over te gaan,
waaruit onze conclusies zullen moeten volgen, verwijzen wij hier naar de
tabellen vi en v u in het tabellarium, waar de antwoorden van h.b.s.'ers
en lagere-scholieren in volgorde van leeftijd worden gecategoriseerd.
Het model voor deze categorisering moet gezocht worden in de samen
vatting van onze fenomenologische analyse op p. 100 e.v. Er blijven
echter een aantal antwoorden over, die schijnbaar niet aan deze analyse
beantwoorden en die wij voorlopig op grond van synonymie der ant
woorden in bepaalde categorieën samenbrachten. In een kritische bespreking zullen wij moeten zien, in hoeverre de hier gewonnen gegevens
werkelijk overeenstemmen met onze analyse. Deze volgt verderop in dit
hoofdstuk, maar vooral in het volgende hoofdstuk.
Vergelijking en commentaar
Een vergelijking tussen h.b.s.'ers en lagere-scholieren ligt voor de hand.
Men zou van oordeel kunnen zijn, dat wij een te klein aantal lagerescholieren in ons onderzoek hebben betrokken. Zeker zijn er ook o.i.
te weinig voor een verantwoorde vergelijking met de h.b.s.'ers, zodat wij
zullen volstaan met de conclusie dat er op zijn hoogst een zekere aanwijzing in te vinden is, die wij al voorlopig formuleerden in ons vooronderzoek: de veel grotere genuanceerdheid der gevoelens bij de ouderen. Zoeken wij namelijk een vergelijking met die leeftijdsgroepen der
h.b.s.'ers die ongeveer een zelfde aantal leerlingen bevatten als de groepen
der lagere-scholieren, dan valt dat wel heel duidelijk o p :
de elf twaalfjarige lagere-scholieren gaven 5 verschillende antwoorden
(45,45%), bij de dertien twaalfjarige h.b.s.'ers vonden wij er 7 (53,84%);
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de zeven elfjarigen (L.O.) gaven 4 gevarieerde antwoorden, de zes negentienjarigen (h.b.s.) leverden er 8 ;
de vijf dertienjarige leerlingen van de L.S. kenden 4 gevoelsnuances, de
vijf twintig jarigen (h.b.s.) daarentegen 9;
terwijl de drie veertienjarige lagere-scholieren 2 verschillende antwoorden gaven, leverde de enige 21-jarige er ook 2.
Maar hier zou men nog kunnen beweren, dat naast de factor der leeftijd
ook die van het milieu meespreekt (h.b.s. in een betrekkelijk grote gemeente, lagere school in een klein stadje, een typische plattelandsgemeente). Dat echter met stijgende leeftijd ( = ontwikkeling) de gevoelens steeds genuanceerder worden, schijnt duidelijk te constateren uit de
antwoorden der jongere en oudere pubers. Een blik op de overzichten
doet de toenemende nuancering bij toenemende leeftijd dadelijk opmerken; voor de berekende percentages verwijzen wij naar tabel vin in
het tabellarium (de enige 21-jarige zal in het vervolg bij de twintigjarigen worden geteld).
Behalve het hoogtepunt der twaalfjarigen en de sterke stijging bij de vijftienjarigen, daarna weer door een teruggang gevolgd, vertoont dit overzicht het beeld van een steeds toenemende stijging die vooral bij de adolescenten zeer sterk is. Van de negentien-, twintig- en éénentwintigjarigen
kan worden gesteld dat zij hun gevoelens genuanceerder uiten dan de
jongere pubers, maar hun aantal is gering - samen 12 op 167 totaal - , zodat wij wat meer aandacht zouden willen schenken aan de achttienjarigen,
die ook aanmerkelijk hoger scoren dan de anderen. Van een geleidelijke
stijging kan men, jaar met jaar vergeleken niet spreken; vergelijken wij
echter de prepubers, volgens de indeling van Remplein die wij verderop
zullen bespreken: 12- en 13-jarigen: gemiddeld: 43,59 met de pubers:
14-, 15- en 16-jarigen: 44,85 en adolescenten, met uitsluiting van de 19-,
20- en 21-jarigen: 55,88, dan vertoont zich die geleidelijke stijging wel.
Daar dit onderzoek een oriënterend karakter draagt, zullen wij ons hier
niet afvragen of deze verschillen significant zijn; wij willen nagaan of de
hier gevonden stijging zich ook voordoet in het herhaald onderzoek van
1964, alvorens wij tot conclusies gaan komen. Wat ons echter in de eerste
plaats interesseert, is niet of adolescenten hun gevoelens genuanceerder
kunnen verwoorden dan jongere pubers, maar of de gevoelens bij toenemende ontwikkeling een genuanceerder karakter hebben. Voordat wij
ons daartoe gerechtigd achten, zullen wij een zeer strenge semantische
kritiek moeten toepassen op de gegevens van het toetsingsonderzoek
van 1964.
Het model van onderzoek, gewonnen uit onze fenomenologische analyse heeft blijkbaar zijn predictieve waarde bewezen. Immers de diverse
facetten door onze analyse in de verveling aangewezen, vinden wij in dit
onderzoek terug. Nergens-zin-in-hebben en niets-te-doen-hebben (1)
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worden als zodanig vermeld; ook het gevoel van leegte (i) wordt meermalen genoemd. De loomheid (4) vinden wij meermalen terug onder wat
wij voorlopig als lichamelijke gevoelens hebben bestempeld; ook lusteloosheid (5) troffen wij aan. Het onaangename (2) der verveling werd op
allerlei wijzen onder woorden gebracht: gekweld, saai, verlangen naar
verlossing, e.d. Het alleen-zijn (3) wordt als eenzaamheid weergegeven;
ook de rusteloosheid (6) vinden wij als zodanig aangegeven. Verder
vinden wij nog een aantal gevoelens vermeld, die wij voorlopig geen
plaats willen geven, daar het hier een oriëntatie geldt; bij het herhaald
onderzoek zullen wij daarbij wel moeten blijven stilstaan. Het zijn:
neerslachtig, hulpeloos, besluiteloos, doelloos, moedeloos, ongelukkig,
afgeleid. Al geven wij deze gevoelens voorlopig nog geen plaats, wij wijzen er wel op dat ze, behalve het laatste, veel overeenkomst met elkaar
vertonen. In ons definitief onderzoek komen wij erop terug.
Merkwaardig is, dat wij het Langeweile-aspect niet vertegenwoordigd
vinden. Ook Luijpen merkt voor zijn proefpersonen iets dergelijks op.
Wij willen er de aandacht op vestigen, dat de vraagstelling een antwoord
in deze richting min of meer uitsloot ; de proefpersoon werd nl. gevraagd :
Hoe voel je je? Zelfs als hij daarop had geantwoord: langwijlig, gesteld
dat hij dat woord kende, dan zou zijn antwoord nog weinig adequaat zijn
geweest, daar 'langwijlig' eer betrekking heeft op 'the feeling of being
boring' 60 . Wij mochten dit antwoord dus ternauwernood verwachten.
In de tabellen zijn behalve de besproken gevoelens nog twee andere te
ontdekken, nl. gevoelens van prikkelbaarheid en allerlei agressieve en
destructieve neigingen, en gevoelens van ontevredenheid over zichzelf.
Men zou kunnen veronderstellen dat de eerste met toenemende ontwikkeling zouden afnemen, op grond van een grotere beheersing van die
neigingen, en dat de ontevredenheidsgevoelens daarentegen zouden
toenemen, omdat men het als een bewijs van ontwikkeling kan zien dat
men zichzelf steeds meer verantwoordelijk acht voor zijn daden, en ook
voor zijn niets-doen.
Agressief en destructief gedrag is een wat primitieve uiting van niets-tedoen hebben. 51 Buikhuizen heeft er meermalen, vooral op het eind van
zijn dissertatie op gewezen, dat provo's zich meer vervelen dan de
controlegroep en de criminelen en dat ze zeer vechtlustig zijn, althans
doen (18). Beets wijst erop dat 'grote jongens' zich vechtend een plaats in
een jongensgemeenschap veroveren' (6,168). Ook Remplein spreekt van
een verhoogde agressiviteit in de prepuberale fase (89,447). Dit alles was
voor ons een overweging te verwachten, dat de top van de prikkelbaarheidsgevoelens in de situatie der verveling in de prepuberteit zou liggen,
waarmee echter de gegevens van tabel ix niet in overeenstemming zijn
(zie tabellarium).
Gaan wij nu over tot de gevoelens van ontevredenheid over zichzelf,
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dan zij hier eerst de opmerking gemaakt, dat wij hier voornamelijk de
vermelding aantroffen, dat men zich Overbodig' of 'nutteloos' achtte.
Dit is nu typisch een uiting van reflectie op hoger niveau : men verwerpt
de verveling, omdat men het jammer vindt van de tijd die men verliest.
Een dergelijke nuttigheidsopvatting over de besteding van de tijd, en
wel voornamelijk van de vrije tijd - want die betreft het gewoonlijk,
zoals wij in de paragraaf over de omstandigheden der verveling hebben
gezien - is het jonge kind, de prepuber en de beginnende puber vreemd.
Als wij de percentages van de ontevredenheidsgevoelens berekenen,
krijgen wij het beeld van een geleidelijke stijging te zien, waarvoor verwezen zij naar tabel x. Vooral als wij letten op de gemiddelden voor
prepubers (12 en 13 jaar), pubers (14, 15, 16 jaar) en adolescenten (totaal:
vanaf 17 jaar; of alleen 17 en 18 jaar) is de stijging overtuigend.
Dat wij alle facetten van onze fenomenologische analyse in het onderzoek terugvonden, met uitzondering van het Langeweile-aspect, en
daarnaast bovendien gevoelens van prikkelbaarheid - een zekere ergernis en geïrriteerdheid kwam ook wel in onze analyse tot uiting - en gevoelens van ontevredenheid over zichzelf - die eigenlijk al de aanzet
vormen van een verzet tegen de verveling - , bevredigt ons nog onvoldoende. Wij hebben immers een model voor onderzoek gevonden,
waarin het gevoel van leegte (nergens-zin-in; niets te doen) een centrale
plaats innam. Luijpen spreekt namelijk van het gevoel van leegte, maar de
leerlingen drukken dit in het algemeen uit met de woorden : 'Ik weet niet
wat ik moet doen' of: 'Ik heb nergens zin in'. Als 'gevoel van leegte'
wordt het slechts bestempeld door een jongen van 13 jaar, een van 15
jaar, twee van 18 en twee van 20 jaar.
Als onze veronderstelling juist is, dat de pubers bij voortschrijdende
ontwikkeling steeds meer in staat zijn de echte verveling te ondergaan,
zal met stijgende leeftijd dit gevoel van zinloosheid, doelloosheid en
leegte steeds meer moeten voorkomen temidden van de gevoelens die in
de verveling worden beleefd. Daartoe zullen de percentages gerekend op
het totaal aantal antwoorden (P.A.) en gerekend op het totaal aantal leerlingen per leeftijdsgroep (P.L.) berekend worden. Voor een juiste vergelijking is het laatste gemiddelde het bruikbaarst, omdat dit aangeeft,
hoeveel leerlingen van de betreffende leeftijdsgroep het genoemde gevoel hebben vermeld. In tabel xi vinden wij de gegevens ; met die van de
lagere scholieren kunnen wij weer niet veel beginnen. De P.L. der h.b.s.'ers vertoont een stijging met de leeftijd, die vooral groot blijkt van de
prepubers naar de pubers, zoals de gemiddelden voor deze groepen laten
zien. Het onderzoek van 1964 moet laten zien, of deze uit de fenomenologische analyse gewonnen veronderstelling, die na dit oriënterend onderzoek toch wel kracht van hypothese heeft gekregen, wordt bevestigd.
Tot slot willen wij nog een enkele opmerking maken over de catego121

rie: 'lichamelijke gevoelens'. Hierin werden zeer heterogene gevoelens
opgenomen, aangeduid door woorden als loom (dit komt wel het meest
voor), lui, lamlendig, sloom, slaperig, moe, bijna ziek, hangerig, hongerig, melig, flauw, akelig, etc. Een vermeldt er zelfs een gevoel van
jeuk. Percentsgewijs komen deze gevoelens vrij veel voor, zoals uit de
overzichten wel viel op te maken. Al deze gevoelens duiden op een
terugvallen op het corporele, dat als een last wordt ervaren, als het lichaam niet gedepasseerd wordt (zie analyse en laatste hoofdstuk).
Vooral loomheid wijst op een verlies van de beschikking over het lichaam
(ik heb mijn lichaam niet meer, ik ben het). Het gevoel van honger dat
wel optreedt in de verveling, zou voor psychoanalytic! een aanleiding zijn
om te spreken van een nauwelijks verhulde uiting der verdrongen orale
drift. Men kan echter ook aannemen dat bij een terugval op het corporele
in de puberteit (groeiperiode) vaak zo sterk aanwezige hongergevoelens
zich melden, wanneer de puber 'niets te doen heeft'. Hiervoor verwijzen
wij naar een aanwijzing in deze richting in ons opstelonderzoek.
CONCLUSIES

Onze analyse van het fenomeen der verveling heeft doen uitkomen,
dat hier van een menselijk gevoelen moet worden gesproken. Ontwikkelingspsychologisch doet zich de vraag voor of het mogelijk is na te gaan,
welke ontwikkeling dit fenomeen doormaakt en aan te tonen, dat zich
hier, naar de opvatting van Remplein, een toenemende differentiatie en
structurering voordoet. Vergelijking tussen de (vroege) kinderleeftijd
en de puberteitsjaren zou hier ongetwijfeld het duidelijkste beeld
hebben gegeven. Maar een onderzoek dat systematisch nagaat of de
belevingen van het kleine kind anders geaard zijn, stuit op onoverkomelijke moeilijkheden, daar het zijn gevoelens in onvoldoende mate kan
verwoorden. Pogingen om wat te weten te komen omtrent de belevingen
van zesde-klassers van de lagere school, bleken in dit onderzoek al tot
mislukking gedoemd.
Ook in de puberteitsjaren doet zich, zoals ontwikkelingspsychologen
als Ch. Bühler, Calon, Mendousse, Remplein e.a. aangeven, een ontwikkeling van het psychisch leven voor. Wanneer zelfs in een betrekkelijk
korte periode als de puberteit zich een differentiëring en nuancering van
het gevoelsleven manifesteert, dan mag dit zeker als een ontwikkelingsverschijnsel gezien worden. Daarom stelden wij het boven beschreven
onderzoek in, waarvan de resultaten tot de hier volgende conclusies
schijnen te leiden:
Zelfs in de loop der puberteitsjaren blijkt de genuanceerdheid der gevoelens met de ontwikkeling toe te nemen. Vervolgens blijkt bij stijgende
leeftijd de volgens onze fenomenologische analyse dominante beleving
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in de verveling, ni. het zich-niet-betrokken-voelen-op, een steeds belangrijker plaats in te nemen. Als wij prepubers, pubers en adolescenten
als ontwikkelingsgroepen zien, is hier sprake van een geleidelijke stijging.
De vraag of de verschillen significant zijn, hebben wij ons nog niet
gesteld (al is dat tussen prepubers en pubers overduidelijk), daar wij
eerst de gegevens van het onderzoek van 1964 willen bezien om na te
gaan, of deze een bevestiging vormen van wat hier werd gevonden.
De juistheid van onze analyse kunnen wij bevestigd achten door het
boven geconstateerde feit, dat alle door ons in de verveling gevonden
facetten in de antwoorden der pubers zijn terug te vinden en wel in genuanceerder vorm, schijnt het wel, naarmate de pubers ouder worden.
Op grond o.m. van Rempleins uitspraak: 'Die Unsicherheit und
Labilität des Selbstgefühls bekundet sich in dem hohengrad von Empfindlichkeit, Verlet^barkeit, Kränkbarkeit und Irritiertheit' (89,447) (de cursivering
is van Remplein zelf), t.a.v. de prepubers, werd door ons verwacht dat in
de prepuberteit zich juist in de situatie der verveling, die het zelfgevoel
aantast - o.a. omdat men geen raad weet met zichzelf (niet weten wat te
doen) - de prikkelbaarheid zich het sterkst zou manifesteren en dat deze
daarna geleidelijk zou afnemen, vooral in de adolescentiejaren met de
toename van het zelfgevoel. Onze gegevens gaven zelfs een toename van
de prikkelbaarheid te zien, vooral in de adolescentiejaren. Nader onderzoek hieromtrent is dus nodig. Opmerkelijk is wel de duidelijke stijging
die de gevoelens van ontevredenheid over zichzelf bij toenemende ontwikkeling te zien gaven, hetgeen als een bewijs van de versterkte zelfkritiek der adolescenten kan worden beschouwd.
Ook ten aanzien van de vaak vermelde lichamelijke gevoelens zal
nader onderzoek dienen uit te wijzen, of de opgedane indruk juist is, dat
met stijgende ontwikkeling het gevoel van loomheid in de beleving der
verveling meer naar voren treedt dan andere lichamelijke gevoelens, die
naar onze indruk meer bij prepubers en pubers voorkwamen.
Zo heeft dit onderzoek in verschillende opzichten bijgedragen tot
hypothesevorming voor het nieuw in te stellen onderzoek, dat tien jaar
later in 1964 plaats had. De naoorlogse'generatie' - wat de Duitse werknemersjeugd betreft beschreven door Schelsky (102) - is intussen door
een andere opgevolgd. Eventuele typisch eigentijdse trekken van de
middelbare schooljeugd van 1954 kunnen zijn verdwenen; daarom leek
ons zo'n betrekkelijk lange tussenperiode voor een vergelijking zinvol.
Dat is ook de reden, waarom wij na het onderzoek van 1954 liever nog van
voorlopige conclusies spreken die als hypotheses zullen gelden voor het
herhalingsonderzoek.
Behalve de aard van de beleving der verveling werden ook de frequentie daarvan in de puberteit en de omstandigheden onderzocht. In het
bovenstaande werd geconcludeerd dat de nuancering der gevoelsaspec123

ten in de verveling in de loop der ontwikkeling toeneemt. Onze fenomenologische analyse deed zien dat de verveling tegelijkertijd een openbaring en een bedreiging der menselijke vrijheid is. Omdat het beschikken over die vrijheid in de puberteit voor het eerst werkelijk
in een crisisfase verkeert - want in de eerste Trotzfase kunnen wij daarvan ternauwernood spreken - ligt de gedachte voor de hand, dat de verveling in de puberteit frequenter zal voorkomen dan in andere ontwikkelingsfasen. Het frequentie-onderzoek kan deze veronderstelling
vooralsnog niet bevestigen, al kan men de frequentie der verveling op
grond van onze gegevens tamelijk hoog noemen. De vraag is echter
gewettigd, of niet juist de omstandigheden dat verklaren. We konden
immers constateren, dat volgens de opgaven der pubers in 78,12% der
gevallen vrije tijd en vakantie als omstandigheden der verveling moeten
worden beschouwd. Het kleine aantal lagere scholieren wettigt ternauwernood tot een vergelijking, maar toch mag even vermeld worden, dat
door hen op 25 gevallen 20 keer, dat is in 80% der gevallen, vrije tijd en
vakantie als omstandigheid worden genoemd. In elk geval wijzen deze
percentages er wel op, dat de gedachte als zou de verveling in de puberteitsjaren frequenter voorkomen dan daarvoor met de grootste voorzichtigheid moet worden gehanteerd, zo niet worden verworpen.
Behalve als informatiebron beschouwen wij het onderzoek van 1954
vooral als exploratie die tot hypothesevorming heeft geleid. Het zijn
de volgende hypotheses die wij aan een nader onderzoek willen onderwerpen:
I.

De verveling is een complexe beleving(gevoelen), waarin als dominante factor
naar voren treedt: bet ^ich-niet-betrokken-weten{yoelen)-op, {waardoor %e
tegelijk een openbaring en een bedreiging der menselijke keuzevrijheid is).
II. In de hop der ontwikkeling vertoont de beleving der verveling een rijkere
structuur, waaruit een toenemende nuancering van het gevoelsleven bij toenemende ontwikkeling blijkt.
in. Vrije tijd moet bij relatief ontwikkelde cultuurpubers als middelbarescholieren als de belangrijkste, maar niet als de enige conditie der verveling
worden beschouwd.
iv. Bij stijgende leeftijd, vooral in de adolescentiejaren, ^al vrije tijd als omstandigheid der verveling een geringer rol gaan spelen.

De eerste hypothese achten wij door dit exploratief onderzoek nog
onvoldoende bevestigd, maar wel van een dergelijk dwingend karakter
als veronderstelling, dat ze als een der uitgangspunten van het herhaalde
onderzoek kan dienen.
De tweede hypothese werd in dit oriënterend onderzoek al zo duidelijk
ondersteund, dat wij deze daardoor al bewezen zouden kunnen achten,
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ware het niet, dat op onze categorisatie aanmerkingen gemaakt kunnen
worden, zodat eerst na een kritisch onderzoek daarvan tot een eventuele
bevestiging van deze hypothese kan worden besloten. Juist deze hypothese lijkt ons van zoveel belang, omdat bij ons weten nog nimmer door
een speciaal daarop gericht onderzoek werd aangetoond, dat het gevoelsleven een toenemende nuancering vertoont in de loop der ontwikkeling.
Onze derde hypothese is zo weinig opzienbarend, dat men zich de
vraag zou kunnen stellen, of deze de moeite van nader onderzoek loont.
Maar in de eerste plaats dient opgemerkt te worden, dat ze als hypothese
pas uit het onderzoek naar voren is gekomen. De literatuur noemt,
zoals uit ons literatuuroverzicht blijkt, een zo rijke gevarieerdheid van
omstandigheden: vermoeidheid, monotonie, teleurstelling, verzadiging,
soms ook oorzaken genoemd: verdrongen driften, gesuspendeerde
neigingen of strevingen, soms als enige conditie gezien, dat er op grond
daarvan geen aanleiding was om juist aan deze omstandigheid te denken,
zeker niet die als belangrijkste te beschouwen. De door diverse auteurs
besproken en in onze fenomenologische analyse nader uitgewerkte
samenhang tussen verveling en tijdsbeleving, gaf ons aanleiding te veronderstellen dat de vrije tijd, vooral lange perioden van vrije tijd, zoals
de vakanties, omstandigheden der verveling zouden kunnen zijn. Pas het
onderzoek toonde aan, dat er zelfs bij pubers die over zoveel rijke
mogelijkheden tot allerlei activiteit beschikken als middelbare-scholieren,
een vrijetijdsprobleem bestaat in die zin, dat vrije tijd meer dan andere
condities tot verveling aanleiding geeft. Dat pubers zich frequent vervelen - gesteld al dat dit kan worden aangetoond - kan een gevolg zijn
van hun overvloed aan vrije tijd. Het laatste wordt nu in onze hypothese,
op grond van ons eerste onderzoek, gesteld. Toetsing van deze hypothese
en van de vierde die daarmee samenhangt, zal dunkt ons een nieuw licht
doen vallen op het vrijetijdsprobleem onder de studerende jeugd.
Wordt namelijk de vierde hypothese bevestigd, dan menen wij daardoor te hebben aangetoond, hoe de ontwikkeling zich ook daarin
manifesteert, dat de jonge mens geleidelijk meer greep gaat krijgen op
zijn vrije tijd en deze op den duur beter weet te besteden. Wat dan als
verveling resteert, zal meer en meer de echte verveling zijn, die niet in
de eerste plaats door uiterlijke omstandigheden wordt beïnvloed.
Behalve deze hypotheses leverde het oriënterend onderzoek een aantal veronderstellingen op, die wij wel nader willen onderzoeken, maar nog
niet als hypothese willen formuleren, nl. dat de frequentie der verveling in de puberteit hoger is dan in andere ontwikkelingsfasen, en vervolgens dat onder de vermelde lichamelijke gevoelscomponenten vooral
de loomheid als uiting van echte verveling moet worden gezien (en dus
het meest frequent zal voorkomen bij wie zich verveelt). Deze vragen
bleven voor ons interessant genoeg om ze ook bij het herhaald onderzoek
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onder de loep te nemen. Alleen al ter bevestiging van onze fenomenologische analyse is het onderzoek ook van deze en andere niet-dominante
gevoelscomponenten der verveling van belang.
Uit het bovenstaande is dunkt ons gebleken, dat wij het onderzoek van
1954 wensen te beschouwen als exploratie en het nu volgend, van 1964,
als toetsingsonderzoek. Toch zal in het nu volgende daaraan gewijde
hoofdstuk blijken, dat aan het onderzoek nog enige uitbreiding is gegeven om het terrein verder te exploreren, met name door een onderzoek
naar het verzet tegen de verveling. Wij hebben de corresponderende
gedeelten van de beide onderzoeken zo opgezet, dat een vergelijking
tussen 1954 en 1964 goed mogelijk zal blijken.
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H O O F D S T U K IV

Het Enquête-onderzoek van 1964

In het vorige hoofdstuk kondigden wij het onderzoek van 1964 aan als
een uitgebreider onderzoek. Dat is in verscheidene opzichten het geval,
zoals hieronder zal worden aangetoond. Vooraf willen wij echter trachten te motiveren, waarom er in de opzet van het onderzoek zo weinig
wijzigingen zijn opgetreden, hoewel de hypothesevorming wellicht een
nadere toespitsing zou hebben mogelijk gemaakt.
Uitgangspunten voor dit onderzoek waren de vier op p. 124 geformuleerde hypotheses. Nu betreffen beide eerste hypothesen de beleving der
verveling; dat de enquêtemethode bij het onderzoek daarnaar een der
meest geëigende methoden is, hebben wij in onze inleiding verdedigd.
De nadrukkelijke wijze van vragen achtten wij aanvankelijk een bezwaar, toen wij in 1964 een hernieuwd onderzoek wilden instellen.
Daarom wilden wij dat bezwaar op tweeërlei wijze trachten te elimineren:
door het gebruik van de opstelmethode naast de vragenlijstmethode en
vervolgens door bij de laatste de oude vragen uit te breiden met verscheidene voor ons probleem vrij indifferente vragen, zodat het minder
nadrukkelijk zou blijken, waar het ons om te doen was, met het verhoopte gevolg dat de proefpersonen vrijer en opener zouden antwoorden.
De opstelmethode pasten wij metterdaad toe; de resultaten daarvan
zullen in het eerste gedeelte van het volgende hoofdstuk worden besproken.
De uitbreiding van de vragenlijstmethode hadden wij ons aldus
gedacht :
Vraag

1. Vind je dat je veel ofte veel huiswerk moet maken?
Antwoord met: a. niet veel of b. veel off. te veel.
Vraag 2. Heb je door school en huiswerk voldoende vrije tijd over?
Antwoord met: a. weinig of b. vrij veel oíc. veel.
Vraag 3. Lees je veel?
Antwoord: a. veel of b. vrij veel of e. weinig.
Vraag 4. Welke andere hobby heb je?
"Τ

Vraag

5.

Vraag 6.

Vraag 7.

Vraag 8.
Vraag 9.

Vraag 10.

Antwoord: a. geen of è
hobby invullen, mogelijk meer
dan een.
Verveel je je wel eens?
Antwoord met: a. dikwijls of b. soms off. bijna nooit.
In welke gevallen verveel je je het meest?
Antwoord met: a. in de vrije tijd of b. in de vakantie of c. op
school of d. in de kerk of e. in andere gevallen (als je dit laatste
antwoord geeft, zeg dan in welke gevallen).
Hoe voel je je eigenlijk, als je je verveelt?
Beantwoord deze vraag niet met een enkel woord, maar
probeer te beschrijven, hoe je je dan voelt.
Probeer je iets tegen de verveling te doen?
Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet?
Men denkt over de invoering van een wat langere zomervakantie van twee hele maanden. Hoe is je oordeel daarover?
Antwoord met: a. Ik ben ervoor of b. Ik ben ertegen of c.
Het is mij onverschillig. Zeg ook waarom.
Wat denk je van een vrije zaterdag voor scholieren?
Antwoord met: a. Ik ben ervoor b. Ik ben ertegen c. Het is mij
onverschillig. Zeg ook waarom.

In de vragen 5, 6, en 7 herkent men de vragen naar frequentie, omstandigheid en aard van de beleving der verveling, zoals ze in het onderzoek
van 1954 gesteld waren, met kleine wijzigingen, waarover hieronder
wordt gesproken. No. 8 is een vraag die naar de houding van de puber
tegenover het verschijnsel informeert en die ons laat zien hoe de distantie
en gedragssuspensie die de emotie volgens Linschoten (70,297 e.v.) zou
zijn, door een activiteit wordt doorbroken.
Bij nader inzien hebben wij dit plan opgegeven op grond vooral van
de volgende drie overwegingen:
De beide eerste zijn van praktische aard. Zulk een in lengte meer dan
verdrievoudigde enquête namelijk kost veel onderwijstijd - buiten onderwijstijd is op praktische gronden vrijwel onmogelijk, daar nogal wat
leerlingen met trein of bus mee moeten en daarvoor soms zelfs wat eerder
de school mogen verlaten - ; dat zou voor rector (of directeur) en leraren
een bezwaar kunnen zijn om in te stemmen met mijn verzoek hun leerlingen te onderzoeken. Maar wat belangrijker is, ook de leerlingen zelf
zouden zo'n lange vragenlijst als een bezwaar kunnen zien en (of) hun
aandacht vooral kunnen besteden aan die vragen die voor hen interessant,
maar voor ons betrekkelijk irrelevant zijn, zoals de vragen 1, 2, 9 en 10.
Daarmee zouden wij ons doel voorbij streven.
Ons belangrijkste argument is van onderzoektechnische aard: door de
context waarin de oude vragen zouden worden geplaatst zou een nieuwe
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variabele worden ingevoerd, die een vergelijking der gegevens minder
valide zou maken. Wij besloten daarom met enige wijziging de oorspronkelijke vragen te stellen, met alleen vraag 8 van de bovenstaande reeks als
vierde vraag eraan toegevoegd. De genoemde wijzigingen mochten natuurlijk niet essentieel zijn, zij zijn bijkomstig, maar houden o.i. een verbetering der vraagstelling in.
Van twee uitbreidingen van het onderzoek werd hiervoor al gewaagd;
uitbreiding van de enquêtemethode met de opstelmethode en de uitbreiding van het aantal vragen van drie tot vier. Ook het aantal onderzochte leerlingen werd groter. Het was wat de pubers betreft in 1954 in
het totaal 167, thans 331, dus bijna verdubbeld. Bovendien werden de
leerlingen nu niet alleen gekozen van een h.b.s., maar van een h.b.s.,
dezelfde als in 1954, en van een gymnasium, grotendeels internaat, in een
kleine plaats in het zuiden des lands. Dit gymnasium werd gekozen,
omdat daarop leerlingen uit het gehele land afkomstig studeren, zodat de
geringe variatie in het aantal scholen deels werd opgevangen door de
grote spreiding in de herkomst der leerlingen.
Verder werd met een aantal leerlingen uit de beide hoogste klassen van
genoemde h.b.s. een soort experimenteel onderzoek opgezet om te
pogen althans een facet der verveling experimenteel te benaderen. De
resultaten van dat onderzoek, alsmede de naar aanleiding daarvan door de
proefpersonen opgeschreven introspecties worden in een aparte paragraaf besproken (zie hoofdstuk v, deel 11).
Voor een kritische beoordeling van de resultaten van het enquêteonderzoek waren nog een paar nevenonderzoeken wenselijk of noodzakelijk. Deze worden in dit hoofdstuk apart bekeken.
HET E N Q U Ê T E - O N D E R Z O E K V A N
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De Procedure
Ook deze keer werden de vragen van het onderzoek ingeleid door een
korte toelichting, die als volgt luidde:
'Beste meisjes en (of) jongens, jullie rector (directeur) en jullie leraar voor
(ingevuld werd het vak dat op dat ogenblik werd gedoceerd) waren
zo goed mij toestemming te verlenen om in deze les jullie medewerking
te vragen in een psychologisch onderzoek waarmee ik bezig ben. Een
soortgelijk onderzoek is door mij verricht in 1954; het is mij veel waard
de resultaten daarvan te kunnen vergelijken met die van het onderzoek
waaraan jullie, als je zo vriendelijk wilt zijn, gaat deelnemen. Jullie wordt
gevraagd op een viertal vragen eerlijk antwoord te geven. Je kunt dat
zonder bezwaar doen, want je behoeft je naam niet te vermelden.'
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Ook in deze toelichting, die op2ettelijk kort werd gehouden, werd gepoogd niets te suggereren, maar de jongelui tot serieuze medewerking
uit te nodigen. Er deden zich geen gevallen voor, waarin de leerlingen
niet met volle toewijding gepoogd hebben de vragen te beantwoorden,
al lieten zij, zoals blijken zal, individueel wel eens een enkele vraag onbeantwoord. Daar de namen van de leerlingen niet vermeld waren, kon
de reden van het niet beantwoorden van die vragen niet worden nagegaan.
Werden bij het vorige onderzoek de vragen op het bord geschreven, in
1964 kreeg elke leerling afzonderlijk een gestencild blaadje. Aan de
bovenvermelde inleiding werd dan ook toegevoegd: 'Ik leg nu voor
iedereen een blaadje met vragen omgekeerd op de bank. Als ik klaar ben
met ronddelen, verzoek ik je gezamenlijk de blaadjes om te keren en de
vragen te beantwoorden. Eerst is er echter plaats om je leeftijd, de klasse
waarin je zit en het beroep van je vader in te vullen; dat moet je dus eerst
doen, voor je de vragen gaat beantwoorden'.
Na het ronddelen werd het teken gegeven dat de leerlingen het blaadje
konden omkeren. Dat werd opzettelijk gedaan om contact met buurtjes
zo veel mogelijk te vermijden. In het algemeen hielden de leerlingen zich
goed aan dit deel van de opdracht; een enkele maal kwam het voor dat
een buurjongen tegen een 'zondaar' zei: 'Jo, je moet wachten, tot ze
allemaal een blaadje hebben'.
In de laagste klassen kwam het, zoals dat ook met schriftelijk proefwerk wel het geval is, wel eens voor dat een leerling individueel nog een
kleine toelichting vroeg die steeds berustte op onvoldoende lezen van de
tekst. Deze werd dan met nadruk nog eens gelezen, zodat het kind begreep, wat bedoeld was.
Het gestencild blaadje, dat de leerlingen voor zich kregen, zag er als
volgt uit:
LEEFTIJD:
KLASSE,

waarin je zit:

BEROEP V A N V A D E R :
VRAGEN:

I.

Verveel je je wel eens?
Onderstreep wat voor jou geldt:
a. dikwijls of b. soms of c. bijna nooit

2. In welke gevallen verveel je je het meest?
Onderstreep wat voor jou geldt:
a. in de vrije tijd of b. in de vakantie of c. op school of
d. in de kerk of e. in andere gevallen (als je dit laatste antwoord geeft, zeg dan in welke gevallen:
)
IJO

3· Hoe voel je je eigenlijk, als je je verveelt?
Beantwoord deze vraag niet met een woord, maar probeer
te beschrijven, hoe je je dan voelt.
4. Probeer je iets tegen de verveling te doen?
Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?
Als men deze vragen vergelijkt met die van 1954, valt het volgende op:
Evenals in 1954 werd bij het tweede onderzoek in de beide eerste
vragen de multiple choice-methode toegepast. Dit heeft het nadeel, dat
wellicht iets gesuggereerd zou kunnen worden, maar het bijzonder belangrijke voordeel, dat men duidelijk vergelijkbaar materiaal krijgt. Wij
achten het een voordeel, dat de leerlingen, doordat zij een gestencild
blad voor zich kregen, bij het tweede onderzoek alleen het voor hen geldende antwoord behoefden te onderstrepen. Daardoor was alle tijd beschikbaar voor de belangrijke derde vraag en voor de nieuwe vraag 4,
die ook nogal wat tijd vraagt. Doordat wij geen tijdslimiet stelden,
kon elke leerling op zijn gemak schrijven. Meer dan een kwartier nam de
beantwoording van het geheel nooit in beslag.
In 1954 werd bij de eerste vraag de keuze gelaten tussen vijf antwoorden. Wij hebben dat indertijd gedaan om de keuze zo breed mogelijk te
doen zijn en daardoor het gevaar van suggestie in een bepaalde richting te
bezweren. Het antwoord 'altijd' werd echter op 167 gevallen geen enkele
maal gegeven, het antwoord 'nooit' slechts driemaal. Daarom meenden
wij deze keuzen ter vergemakkelijking van de beantwoording te kunnen
laten vallen. Wij geloofden, dat leerlingen, als zij zich nooit vervelen, dat
toch wel in hun antwoorden zouden laten uitkomen. De resultaten zullen
uitwijzen, dat dit inderdaad verscheidene malen het geval was. Wij hebben nog overwogen in plaats van de term 'bijna nooit' de term 'zelden' te
bezigen, zodat ook hier evenals in beide andere gevallen slechts een
woord onderstreept behoefde te worden. Deze vereenvoudiging is echter
schijnbaar; het is ons meermalen gebleken, dat 'zelden' in de lagere
klassen geen gangbaar woord is en wat plechtig klinkt voor deze jonge
kinderen. Wij zochten om het onderzoek zo exact mogelijk te maken naar
termen met gelijke gebruikswaarde. Daarom vervingen wij ook het in
1954 gebruikte woord 'vaak' door 'dikwijls', daar het merendeel der
ondervraagde leerlingen afkomstig is uit het zuiden des lands, zodat voor
hen het noordelijke 'vaak' geen spreektaal is.
Wij hebben oog voor de eventuele opwerping, dat taalmoeilijkheden
de exactheid der antwoorden bemoeilijkt hebben. Men weet inderdaad
nooit precies, wat anderen onder woorden verstaan of erin aanvoelen.
Woorden zijn geen wetenschappelijke begrippen en wie ermee werkt,
zoals wij in onze enquête moet daarmee rekening houden. Nu hadden wij
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wellicht 'dikwijls' kunnen vervangen door 'vele malen', 'soms' door
'enkele malen' en 'bijna nooit' door 'bij uitzondering', maar in de eerste
plaats blijft het dan de vraag waar de grens ligt tussen 'vele' en 'enkele' en
tussen 'enkele malen' en 'bij uitzondering', en vervolgens verliest de
formulering dan aan hanteerbaarheid. Dat de keuze van het woord een
enkele maal moeilijkheden heeft opgeleverd blijkt uit de tabellen x n a en b
(zie tabellarium) : een enkele maal wordt namelijk 'soms' doorgestreept
en door 'bijna nooit' vervangen of omgekeerd. Slechts in een geval
wordt 'soms' vervangen door 'dikwijls,' namelijk door een proefpersoon
van 15 jaar. Een 16-jarige leerling vervangt 'dikwijls' door 'soms'; een
18-jarige onderstreept en verbindt 'soms' en 'bijna nooit', wat dus zoveel
wil zeggen als : 'bij uitzondering' ( = bijna nooit) is iets te veel beweerd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de keuze tussen 'dikwijls' en 'soms'
geen probleem opleverde, immers slechts 3 van de 3 31 leerlingen hebben
er moeilijkheden mee. De keuze tussen 'bijna nooit' en 'soms' bleek
moeilijker, 12 van de 331 leerlingen geven blijk van hun aarzeling, wat
niet betekent dat andere leerlingen geen moeilijkheden zouden hebben
gekend, maar slechts dat zij er geen blijk van geven. In het totaal blijken
dus 4,53% der leerlingen manifest te hebben geaarzeld bij hun keuze.
Dat is toch wel een heel klein deel.
Ook in vraag 2. is een kleine wijziging aangebracht; vervallen is
namelijk de term 'onder het huiswerk' als aparte keuze. Dit antwoord
kwam in 1954 slechts г χ voor op 192 antwoorden, dus in slechts 1%
der gevallen. Wij zouden het in dit herhaalde onderzoek dus slechts drie
of vier keer mogen verwachten. Daartoe geeft de rubriek 'in andere ge
vallen' ruimschoots de gelegenheid. Wordt metterdaad in drie of vier
gevallen huiswerk ab omstandigheid genoemd, dan duidt dat tevens aan
dat de suggestie door de 'multiple choice'-methode niet zo groot is, dat
de proefpersoon daardoor niet meer tot een persoonlijke keuze zou
kunnen komen. Zo werd ook de tweede vraag enigszins gewijzigd, zon
der dat een essentiële verandering optrad ; wel betekent de verandering
als vereenvoudiging o.i. een verbetering.
De derde vraag bleef precies gelijk en de vierde werd er, zoals wij zagen
aan toegevoegd. Het bezwaar dat het antw. op de derde vraag beïnvloed
zou kunnen worden door de suggestie door vraag 4. .dat verveling namelij к
iets is, waartegen men blijkbaar wat zou moeten doen, willen wij niet ver
onachtzamen, maar wij menen dat dit toch wel grotendeels ondervangen
wordt door de plaatsing van de wat suggestieve vraag als laatste. Was deze
vraag voorafgegaan dan was de invloed waarschijnlijk groter geweest.
BESPREKING

VAN

HET O N D E R Z O E K

(1964)

Evenals in het vorige hoofdstuk zullen wij door categorisering de
resultaten van vraag 3. trachten te kwantificeren. Wij menen echter dat
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er behoefte zou kunnen bestaan aan een verantwoording van die categorisering. Daarom zullen wij aan de hand van een groot aantal voorbeelden - die tegelijkertijd een beeld kunnen geven van de kwalitatieve
kant der zaak - laten zien, hoe wij tot die categorisering zijn gekomen.
Daarop geven wij een voorlopige indeling van alle genoemde gevoelens,
ingedeeld volgens dezelfde uitgangspunten als in 1954, waardoor de
resultaten dus met die van destijds vergelijkbaar zijn. In een kritische
bespreking en een daarbij aansluitend nevenonderzoek zal gepoogd
worden tot een verbetering van de indeling in categorieën te komen.
Pas daarna zullen ter verificatie van onze hypotheses definitieve conclusies worden getrokken.
Onze hypotheses 1 en 11 hebben betrekking op de derde vraag; wij
hopen dat ook de vierde daarop nog een bepaald licht heeft geworpen.
De hypotheses i n en iv worden getoetst door vraag 2. De eerste vraag
heeft niet tot hypothesevorming geleid; wel bleek de veronderstelling als
zou verveling in de puberteit frequenter zijn dan in andere ontwikkelingsfasen daardoor niet te zijn afgewezen. Men zou kunnen stellen, dat deze
vraag daar ook wel weinig geëigend voor is. Wij willen dat toegeven,
maar menen nochtans dat juist een verdeling van de frequentie over de
verschillende leeftijden van de prepuberteit en puberteit daarop enig
licht zou kunnen werpen. Daar wij geen andere methode konden ontwikkelen om daar met meer zekerheid achter te komen, handhaafden wij
de enquêtevorm voor deze vraagstelling. Dat wij in tegenstelling tot
1954 geen pogingen meer gedaan hebben om ook gegevens van lagerescholieren te verzamelen, berust op de weinig vruchtbare gegevens die
de vorige enquête onder deze jonge kinderen heeft opgeleverd.
Wij handhaven, vooral in het belang van een vergelijking met 1954,
dus de verdeling naar de gestelde vragen, niet naar de hypotheses.
A. D E FREQUENTIE D E R V E R V E L I N G IN D E PUBERTEIT

Wij zullen de resultaten eerst afzonderlijk voor h.b.s. en gymnasium naar
leeftijd en klasse, daarna apart per klasse en ten slotte alleen per leeftijd
weergeven. Alleen het laatste overzicht levert vergelijkingsmateriaal op
met 1954. Om te zien of er tussen h.b.s. en gymnasium verschillen zijn,
is een aparte bespreking echter ook van belang.
Voor ons onderzoek hebben wij uitgekozen:
h.b.s.: twee eerste klassen; een tweede klas; twee derde klassen;
twee vierde en twee vijfde klassen. Dat maar een tweede klas werd
gekozen, berustte voornamelijk op praktische overwegingen.
Gymnasium: twee eerste; een vierde; een vijfde en een zesde klas.
Het verkrijgen van een naar leeftijd zo homogeen mogelijke verdeling is
niet eenvoudig, als men moet uitgaan van een steekproef uit de school13З

bevolking van middelbare scholen. Onze keuze is zo uitgevallen dat wij
in het totaal 7 laagste klassen (1, 2, 3) en 7 hoogste klassen (4, 5, 6) hebben
genomen. Omdat het aantal doubleurs vooral in de lagere klassen het
hoogst is, moesten wij verwachten dat vooral de puberteitsleeftijd iets
sterker vertegenwoordigd zou zijn (14 t/m 16 jaar). Uit tabel xvi zal
blijken dat de 16-jarigen wellicht iets te sterk, de 15-jarigen wat te zwak
vertegenwoordigd zijn. Wij konden daarvoor geen tweede klas meer
nemen, want uit het overzicht van tabel xiii valt op te maken dat dan
niet alleen de vijftienjarigen, maar ook de veertienjarigen sterk zouden
zijn toegenomen; door de keuze van nog een derde klas zou met het
aantal der vijftienjarigen dat der zestienjarigen nog meer zijn toegenomen
(zie tabel xiii). De leeftijden 19, 20 en 21 komen er begrijpelijk slecht af;
op deze leeftijd behoort men gymnasium, maar zeker een vijfjarige h.b.s.
te hebben verlaten. In het algemeen blijkt dat voor de door ons uitge
nodigde proefpersonen te gelden.
Hoe de verdeling der frequentie is in de verschillende klassen en op ver
schillende leeftijden, laat tabel xiir duidelijk zien. Dit overzicht zou voor
namelijk betekenis kunnen hebben voor een vergelijking van de resultaten
op gymnasium en h.b.s. Het heeft daarom zin de getallen nog anders te
groeperen en wel naar de totalen per klas, waarbij gymnasium- en h.b.s.klassen apart worden opgegeven. Tabel xiv geeft daarvan een overzicht.
Daar van het gymnasium de derde en vierde klas niet is vertegenwoordigd
en omdat er op een vijfjarige h.b.s. nu eenmaal geen zesde klas is, wordt
het zinvol vooral aandacht te schenken aan de resultaten in overeen
komstige klassen van gymnasium en h.b.s. Op grond van onze gegevens
is dat mogelijk t.a.v. de klassen 1, 4 en 5. Daar de absolute aantallen
echter verschillen, kan alleen een vergelijking van de percentages ons
wellicht iets leren. Hiervoor zij verwezen naar tabel xv in het tabellarium.
Uit de gemiddelden voor D. en s. 6 2 voor resp. gymnasium en h.b.s.
valt op te maken, dat de frequentie der verveling volgens de mededelin
gen bij gymnasiasten hoger is dan bij de h.b.s.'ers (x D. gymn.: 5,21;
χ s. gymn.: 58,95 tegenover χ D. h.b.s.: 1,95; χ s. h.b.s.: 51,27).
Omdat wij dat verschil vooral met betrekking tot D. nogal opmerkelijk
vonden, hebben wij de leiding van het gymnasium gevraagd, hoe het
oordeel der lerarenvergadering was omtrent de drie hoogste klassen.
Het antwoord luidde dat over de vierde klas nog geen duidelijk algemeen
oordeel bestond (het onderzoek had in het eerste trimester plaats); over
de vijfde klas was de vergadering zeer verdeeld - de klasseleraar voegde
daaraan toe dat de samenvoeging van twee vierde klassen tot een vijfde
de sfeer niet had verbeterd - ; het oordeel over de zesde klas was over
wegend ongunstig. Berekenen wij nu de percentages van D., S. en B.N.
voor 6 gymnasium, dan vinden wij resp. 13,64, 59,08 en 27,28; D. en s.
liggen dus hoger dan het gemiddelde van de eerste, vierde en vijfde
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klassen, D. zelfs aanzienlijk hoger. Weliswaar is S.-5 gymn. hoger dan het
gemiddelde voor s. en zelfs hoger dan s.-6 gymn., maar als indicatie voor
een hoge frequentie der verveling moet toch vooral D. worden gezien.
Is een hoge frequentie der verveling een aanwijzing voor een gebrekkige
sociabiüteit? Op grond van onze analyse zou men daartoe moeten besluiten, immers nergens-zin-in-hebben heeft ook betrekking op de omgang met anderen. Ook met het oordeel der leraren komt deze opinie
overeen. Wij zullen de antwoorden van de бе klassers van het betreffende
gymnasium op de andere vragen met grote aandacht moeten bekijken om
te beoordelen of deze vraag ook door de feiten kan worden bevestigd,
waardoor ook langs deze weg steun voor het kernpunt van onze analyse
gevonden zou zijn.
De eerste klas gymnasium blijft niet alleen onder de gemiddelden
voor D. en s., maar ook onder de percentages voor 1 h.b.s. (zie tabel).
Opmerkelijk is dat ook de gemiddelde leeftijd in 1 gymnasium lager ligt.
Het aantal 13-jarige leerlingen is percentsgewijze voor beide klassen
vrijwel gelijk; het aantal 12-jarigen onder de gymnasiasten is percentsgewijs veel hoger, nl. gymn.: 48,21, h.b.s.: 37,73; boven 13 jaar ligt het
percentage op het gymnasium slechts op 10,71, op de h.b.s. echter op
24,5 3·
Deze laatste bevinding zou er dus op kunnen duiden dat de frequentie
der verveling in de puberteitsjaren een hausse beleeft, een veronder
stelling die door het eerste onderzoek niet kon bevestigd worden, maar
als veronderstelling gehandhaafd bleef, omdat ze door het onderzoek
evenmin werd verworpen. Daarom volgt nu het overzicht van de frequ
entiegetallen per leeftijd, dus afgezien van school of klasse. Eerst wordt
het totaal aantal leerlingen per leeftijdsgroep gegeven, waarna de
frequentiegetallen voor elke categorie worden vermeld; in een aparte
tabel daaronder worden de percentages, die vergelijking mogelijk
maken meegedeeld (zie tabellarium, tabel xvi).
Uit de absolute aantallen valt weinig op te maken. Toch is het op
merkelijk, dat de totaalsom voor B.N. lager ligt dan die voor s., en dus
vanzelfsprekend lager dan die van D. en s. samen. Opmerkelijk is ook dat
D. maar in ruim drie procent der gevallen wordt vermeld, waaruit dus
kan worden geconcludeerd dat werkelijk frequente verveling zich ook in
de puberteitsjaren, althans volgens de mededelingen der pubers zelf niet
voordoet. In 1954 kwam het antwoord 'vaak' in 4 van de 167, dus in
2,39% der gevallen voor. Het percentuele verschil tussen de uitkomsten
van beide jaren is zo gering, dat men kan zeggen dat de uitkomsten
elkaar dekken. Noch volgens de proefpersonen uit het jaar 1954, noch
volgens die van 1964 is verveling in de puberteitsjaren een zeer frequent
verschijnsel. Nu hebben wij echter wel een zeer grove maat gebruikt
door de periode van 12 tot 21 jaar als geheel te bezien. Uit de tabel valt
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namelijk het merkwaardige feit afte lezen dat van de io D.-antwoorden
er 7 liggen in de jaren 15 t/m 18, die men als de puberteitsjaren in engere
zin mag beschouwen. De behoefte aan beter vergelijkbare percentages
doet zich gevoelen; wij verwijzen daarvoor naar tabel xvri.
Deze tabel is om verscheidene redenen opmerkelijk. Zien wij af van
de 20- en 21-jarigen, niet alleen vanwege het geringe aantal, want dat
geldt ook van de 19-jarigen, maar vooral omdat hier twee leeftijden
werden samengenomen - elk van beide apart levert een te gering aantal
voor vergelijking - , dan komen wij tot de volgende bevindingen.
Bij de 12- en 13-jarigen ligt B.N. hoger dan de helft van het aantal proefpersonen, wat betekent dat deze groep kinderen zich volgens hun eigen
mededeling relatief het minst verveelt. Toch leveren D. en s. samen nog
het respectabel percentage van resp. 47,82 en 40,81 op. Bedenken wij dat
de categorie B.N. het voorkomen van verveling, ook volgens de bevinding, althans mededeling der leerlingen zelf, niet uitsluit, dan kan verveling in deze jaren een betrekkelijk frequent verschijnsel worden genoemd.
De 14-jarigen zijn om meer dan een reden interessant. In de eerste
plaats valt D. weg, waarin zich een tendens schijnt voort te zetten, die
zich van 12 op 13 jaar al in lichte mate voordeed. Vervolgens zien wij s.
stijgen tot een hoogte die, behalve bij de moeilijk vergelijkbare 20- en 21jarigen niet meer voorkomt. Afgezien van laatstgenoemde groep, die wij
in het vervolg steeds bij de vergelijking uitsluiten, is B.N. hier dus het
laagst. Bekijken wij de B.N. voor de leeftijden 14 t/m 18 dan is 42,86
(15 jaar) de mediaan en 41,82 het gemiddelde. Zowel van dit gemiddelde
als van de mediaan wijkt B.N. op 14-jarige leeftijd het meest af, resp. 7,61
en 8,65. Een tweede toppunt vormt 16 jaar met afwijkingen van resp.
6,57en5,53.
De kolom s. vertoont het beeld van een schommeling rond het gemiddelde 55, waarin zich met uitzondering van de 17-jarigen toch een
licht afnemende tendens voordoet. De kolom D. daarentegen vertoont
een geleidelijke stijging van 15-18 jaar. Nu is het vooral de laatstgenoemde kolom die de duidelijkste aanwijzing is voor een hoge frequentie
der verveling. Volgens hun eigen mededelingen vervelen pubers van 15
tot 18 jaar zich dus het meest. N u stelt Remplein de Vorpubertät, althans
bij jongens - en aangezien het aantal meisjes onder de onderzochte pubers
gering is, mogen wij dat wel als uitgangspunt nemen - op 12-14 jaar,
Pubertät en Jugendkrise, die wij samen de puberteit s.S. hebben genoemd, op 14-17 jaar, en hij laat de Adoleszenz beginnen op 17-jarige en
eindigen op 21-jarige leeftijd (89,396). Wij treffen de hoogste frequentie
niet aan in de periode van 14 tot 17, maar van 15 tot 18 jaar, hetgeen een
verschuiving van een jaar naar de adolescentie toe betekent. De overeenkomst is frappant genoeg om bij het verschil nog even stil te staan.
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Moeten wij in ons materiaal denken aan het verschijnsel van een ver
traagde adolescentie, waarop ook door Van den Berg (8) en De Klerk
(61) is gewezen? Trachten wij daar een beeld van te krijgen, dan zijn de
volgende overwegingen van betekenis. Van de 43 achttienjarigen zitten er
negen in 5 h.b.s. en negen in vi gymnasium, samen dus 18 of 41,86%.
Van de 28 leerlingen van 5 h.b.s. zijn er vier 16 jaar, tien 17 jaar, negen
18 jaar, drie itjjaar, een 20 en een 21 jaar; de mediaan ligt dus op de grens
van 17 en 18 jaar. Van de 22 leerlingen van vi gymnasium zijn er vijf van
17 jaar, negen van 18 jaar, twee van 19 jaar, vijf van 20 en een van 21 jaar;
de mediaan ligt dus in de groep der achttienjarigen naar de kant van 19
jaar toe. Voor beide groepen samen - want daar hebben wij hier mee te
maken - ligt de mediaan in de groep der achttien jarigen, naar de kant der
zeventienjarigen toe. De gemiddelde leeftijd der hoogste klassers ligt
iets beneden 17,6. Dat achttien jarigen in een eindklasse zitten kan als
vrijwel normaal worden beschouwd, zoals ook uit deze gegevens blijkt.
Nu zat het merendeel der achttienjarigen (58,12%) echter in een lagere
dan de eindklasse; het zijn dus overwegend leerlingen die een- of twee
maal hebben gedoubleerd. Nu stelt Langeveld, dat vooral de fase der
puberteit 'in hoge mate afhankelijk is van voorafgaande levensgeschie
denis en vorming' (66,255). Voor deze gemiddeld minder dan eindklassers (adolescenten) 'gevormde' achttienjarigen, althans voor 58,12%
van hen, kan dus worden geconstateerd - als Langevelds opinie juist is dat zij nog behoren tot de pubers s.S., anders gezegd: dat zij een ver
lengde puberteit of vertraagde adolescentie hebben.
Vergelijken wij nu de gegevens van 1954 en die van 1964, dan staan wij
voor de moeilijkheid, dat die niet helemaal vergelijkbaar zijn, omdat de
keuzen die in de beantwoording werden gelaten niet geheel dezelfde
waren. Het best vergelijkbaar zijn van tabel i n de Kolom 'nooit of bijna
nooit' en van tabel xvii de kolom 'bijna nooit'. Op de leeftijd van 15,16
en 17 jaar correleren die aardig, maar vergelijkt men op basis van alle
gegevens uit deze kolommen de beide onderzoeken, dan komt men
slechts tot een correlatie van .08, zodat de veronderstelling - die voor
ons overigens geen kracht van hypothese heeft gekregen - dat de ver
veling in de puberteit een hausse beleeft door dit onderzoek geen
noemenswaardige steun heeft ontvangen. Het frequentie-onderzoek
heeft dus weinig steekhoudends opgeleverd, tenzij dit negatieve resultaat.
B. DE OMSTANDIGHEDEN

DER

VERVELING

Het onderzoek van 1954 als explorarief onderzoek gebruikend hebben
wij hier de categorie 'huiswerk' laten vervallen, omdat deze destijds
slechts in 2 van de 192 gegeven antwoorden werd genoemd. Wij
spraken de verwachting uit, dat dit geen verlies behoefde te betekenen.

ЧУ

omdat de groep 'andere gevallen' de gelegenheid bood dit antwoord te
vermelden, zoals ook uit de resultaten is gebleken. Wij geven de uitkomsten meer geanalyseerd weer dan bij het vorige onderzoek, omdat het
interessant kan zijn te bezien óf, en zo ja op welke wijze er verschillen
bestaan tussen hogere en lagere klassen en tussen gymnasium en h.b.s.
Voordat wij het met 1954 vergelijkbare totaalresultaat tonen, geven wij
in tabel xvin eerst overzichten gegroepeerd naar leeftijd en klasse (zie
tabellarium).
Algemeen overwicht
In tabel x v m a valt het eerst op, dat bij de twaalfjarigen het aantal antwoorden groter is dan het aantal leerlingen; sommige hebben dus meer
dan een antwoord gegeven. Drie gymnasiasten noemen de vakantie
naast de vrije tijd; twee h.b.s.'ers vermelden andere gevallen. Wat zoal
onder de laatste groep valt, zal bij het totaaloverzicht bekeken worden.
Bij deze kinderen is het dus vooral de vrije tijd, en dan meer in het bijzonder de vakantie, die als omstandigheid der verveling genoemd wordt.
Opmerkelijk is het ontbreken van de school als conditie. Men zou kunnen zeggen, dat voor kinderen die pas op de middelbare school zijn - het
onderzoek werd immers in het eerste trimester van het schooljaar ingesteld - alles op school nog interessant is en dat het van belang zou zijn
geweest dezelfde vraag eens in het laatste trimester voor te leggen.
Nodig was dat echter niet, daar de leerlingen van de andere klassen de
school al langer kennen, en wij zullen zien, dat de school het er, volgens
de mededelingen der leerlingen althans, niet slecht afbrengt, tot verbazing
en troost wellicht van leraren die er wel eens anders over denken,
wanneer zij zich ergeren aan de openlijke blijken van ongeïnteresseerdheid van bepaalde leerlingen, die als dissonerend element opvallen.
In tabel xvin b blijkt dat ook bij de dertienjarigen het aantal antwoorden groter is dan het aantal leerlingen; meermalen werd meer dan een
antwoord gegeven. Het heeft weinig zin de combinatie voor ieder geval
na te gaan. Hier is eveneens het aantal leerlingen dat vrije tijd als conditie
aangeeft het grootst; toch zijn er zoveel 'andere gevallen', dat het van
belang kan zijn daar aandacht aan te schenken, al was het maar om te
ontdekken in hoeveel gevallen toch vrije tijd, zij het met een speciale
beperking, als conditie is opgegeven. School en kerk slaan hier weer een
goed figuur. Opmerkelijk is dat de school meer door de gymnasiasten
dan door de h.b.s.'ers wordt genoemd. Als dat een ook in andere
vergelijkbare klassen (of leeftijden) voorkomend verschijnsel zou zijn,
behoeft het nog niets te zeggen over dè gymnasiasten en dè h.b.s.'ers,
het kan een aanwijzing betekenen betreffende deze h.b.s. en dit gymnasium.
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Bij de veertienjarigen vertoont, zoals tabel xvrii с laat zien, de vrijetijdsconditie een zelfde beeld als bij de twaalf- en dertienjarigen. Op
merkelijk is hier vooral de grote stijging van 'kerk' als omstandigheid
der verveling. De school maakt weer een heel goed figuur.
Op het tot nu toe geconstateerde beeld maken de vijftienjarigen blij
kens tabel XVIII d geen uitzondering. Vrije tijd is de voornaamste om
standigheid der verveling. Ook hier zijn er, zoals in alle voorgaande
gevallen meer antwoorden dan leerlingen, wat betekent dat sommige
meer dan een omstandigheid vermelden. De school neemt wederom een
bijzonder gunstige positie in; voor de kerk geldt dat nu toch wel in
duidelijk mindere mate. Is het nu zo dat de kerk, naarmate de leerlingen
ouder worden een steeds problematischer positie gaat innemen? Wij
moeten wel bedenken, dat kerk hier 'kerkdienst' betekent. Het totaal
overzicht zal ons daaromtrent wellicht een duidelijker beeld geven.
De zestienjarige leerlingen vormen de grootste en naar klasse-indeling
ook de meest gespreide groep. In menig opzicht is deze opmerkelijk.
Als voornaamste conditie der verveling verschijnt hier nog wel de vrije
tijd, maar v.t. en vak 6 3 , samen vormen toch ruim de helft der gegeven
antwoorden (de juiste percentages volgen bij het totale overzicht). Telt
men de 8 gevallen, waarin in het geheel geen antwoord werd gegeven
bij het totaal op, dan kan zelfs gezegd worden, dat in minder dan de
helft der gevallen vrije tijd als conditie werd genoemd. Behalve het grote
aantal 'andere gevallen', dat verderop nader onderzocht moet worden
alvorens een definitief oordeel geveld kan worden, vormt 'kerk' hier een
belangrijke conditie. Ook is jx de vermelding 'school' relatief niet
gering, al moeten wij bedenken dat een vergelijking alleen mogelijk
wordt op grond van de percentages. De verhouding met de vijftienjari
gen is in schijn 7 : 3 , maar het beeld ziet er heel anders uit, als men be
denkt dat het aantal leerlingen van 16 jaar in onze steekproef meer dan
tweemaal zo groot is als dat van 15 jaar. Toch bereikt ook percentsgewijs het aantal school-antwoorden op zestienjarige leeftijd na dat op de
leeftijd van achttien jaar de hoogste waarde. Wij hebben boven al gezien
dat Remplein tussen het 16e en 17e jaar een 'Jugendkrise' introduceert.
Hij handhaaft deze mening ook in het tweede hoofdstuk van Strunz'
Pädagogische Psychologie für höhere Schulen (ι 16), dat hij voor zijn
rekening nam. Zoals Busemann op deze leeftijd bij de werkende jeugd
een 'Berufskrise' meent te constateren, zo stelt Remplein dat bij de school
gaande jeugd op deze leeftijd een 'Schulkrise 'optreedt, waarvan hij zegt:
'manche Jugendliche wollen jetzt die Schule verlassen, weil sie sich
vortäuschen, im praktischen Leben zu arbeiten und zu wirken sei viel
befriedigender, als immer bloss hinter Büchern zu sitzen'. Wij vragen ons
af, of dat 'manche' niet wat overdreven is. Op grond van een éénentwintigjarige ervaring bij het middelbaar onderwijs weten wij, dat er na
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de derde klas - de mediaan van onze derdeklassers ligt in de groep der
zestienjarigen - betrekkelijk weinig bevorderde leerlingen de school verlaten, hoewel deze leerlingen een bewijs van overgang hebben naar de
vierde klas, dat maatschappelijk gelijkgesteld is met het oude diploma
driejarige. Bij degenen die de school verlaten, zijn er dus ook nog die
naar andersoortig onderwijs gaan: kweekschool, zeevaartschool, hotelschool, hogere land- of tuinbouwschool, u.t.s., een enkele zelfs h.t.s., etc.
Om hier niet geheel op indrukken af te gaan, hebben wij dit van drie
opeenvolgende jaren onderzocht aan de h.b.s. waar ons onderzoek geschiedde, aan de hand van de bevorderingslij sten; ruim 84% van de
bevorderde derde-klassers was de volgende zomer - dus na een jaar - nog
steeds leerling van de school. Nu is het zeker mogelijk, dat de leerlingen
zelf het plan hebben van school te gaan, maar daarvan door de ouders
weerhouden worden, maar het is moeilijk aan te nemen dat dit aantal
bijzonder groot is.
Ook de zeventienjarigen vormen een grote groep, zoals blijkt uit
tabel xvinf. Hier springt de vrije tijd als voornaamste conditie der verveling weer duidelijker naar voren dan bij de zestienjarigen. De school
neemt zijn gunstige positie weer in. De kerkdienst wordt hier nu al in
bijna 20% der gevallen als omstandigheid der verveling vermeld. Het
beeld wordt nog ongunstiger, als men bedenkt dat het hier om 47 leerlingen gaat, van wie er 12, d.i. ruim 25%, de kerkdienst als conditie
vermelden. Het vermoeden begint op te komen, dat de kerkdienst als
conditie belangrijker gaat worden, naarmate de leerlingen ouder zijn;
het vervolg van het onderzoek zal moeten uitmaken of dit vermoeden
juist is.
Het beeld der achttienjarigen is opmerkenswaard (zie tabel xving).
K. en a.g. benaderen v.t. en overtreffen zelfs vak. als condities. Het totaal
aantal antwoorden waarin de vrije tijd als conditie wordt genoemd is 22;
voor het eerst is dat minder dan de helft van het aantal gegeven antwoorden. Gaan wij niet van de antwoorden, maar van het aantal leerlingen uit - sommige geven immers meer dan een antwoord - , dan bemerken wij dat het aantal dat vrije tijd als conditie opgeeft (22 op 43) nog
juist boven 50% ligt, zelfs zonder nadere analyse van a.g., die verderop
zal moeten plaats hebben. De conclusie lijkt gewettigd dat met het klimmen der jaren pubers beter raad weten met hun vrije tijd, als ten minste
de leerlingen van negentien, twintig en eenentwintig de gevonden
resultaten niet weerspreken. De school brengt het er nog steeds goed af.
Met de kerkdienst is het anders; 25% der antwoorden noemt deze als
omstandigheid der verveling of bijna een derde deel der achttienjarige
leerlingen. Het is nog te vroeg om te beoordelen of de schijn dat het
merendeel daarvan tot de gymnasiasten behoort, bevestigd wordt.
Bij de negentienjarigen neemt blijkens tabel x v i n h vrije tijd weer een
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overheersende positie in met 7 op twaalf antwoorden of 7 op 9 leerlingen.
Voorlopig vinden wij hier dus geen bevestiging van de veronderstelling
die bij de achttienjarigen werd geopperd. Voor een andere veronderstelling lijkt dat wel het geval. Niet alleen is het drietal k.-antwoorden
25% van het totaal, maar bovendien is het hier precies een derde deel der
leerlingen dat dit antwoord geeft, en ... alle drie deze leerlingen zijn
gymnasiasten. Wij stoten hier dus op een gegeven dat wij nauwlettend in
het oog zullen moeten houden. Ook hier brengt de school het er weer
bijzonder goed af.
Zoals gewoonlijk hebben wij de leerlingen van 20 en 21 jaar weer samen genomen om deze groep althans enigszins vergelijkbaar te maken,
b.v. met de negentienjarigen (er zijn in het totaal maar 2 eenentwintigjarigen). De vergelijking met de negentienjarigen wordt nu mogelijk,
daar er zowel negen leerlingen van negentien jaar als van twintig en eenentwintig jaar samen zijn. Het aantal antwoorden is in de laatste groep
twee hoger. Afgezien van wat onder a.g. verscholen is, en waarvan nog
nader onderzoek zal moeten volgen, vormt vrije tijd hier een heel
geringe conditie. Vooral het sterk gestegen aantal sch.-antwoorden valt
hier op. Wij merken echter op, dat alle leerlingen die sch. als conditie
vermelden hoogste klassers zijn, die op zijn minst tweemaal gedoubleerd
moeten hebben; het is invoelbaar dat zij genoeg hebben van de school.
Het aantal k.-antwoorden is hier wel zeer hoog, meer dan een derde deel
der antwoorden; meer dan de helft der betreffende leerlingen vermeldt
dit als conditie. Er is een h.b.s.'er bij, verder zijn het gymnasiasten. De
behoefte aan een totaaloverzicht begint zich wel sterk te doen gevoelen.
Daarvoor zij verwezen vooreerst naar tabel xix (zie tabellarium).
Wat er boven als opmerkelijks is geconstateerd valt uit deze tabel
gemakkelijk af te lezen. Voor het trekken van conclusies, die om verschillende onder te noemen redenen nog voorlopig moeten zijn, is het
echter nodig de percentages te vergelijken, die men totaal en per leeftijd
aantreft in tabel xx. Wij willen de diverse condities nu met elkaar vergelijken en ieder afzonderlijk bespreken, te beginnen met wat overtuigend
de voornaamste opgegeven conditie is: vrije tijd (v.t. -)- vak. samen
genomen).
Vrije tijd als voornaamste conditie der verveling
Houden wij eerst de twee hiertoe behorende categorieën: v.t. en vak.
nog even gescheiden, dan zien wij op de leeftijd van twaalf en veertien
jaar een hoger percentage voor de conditie vakantie. Dat deze onderscheiding niet helemaal irrelevant is, blijkt uit het teruglopen van het
percentage antwoorden vakantie op hogere leeftijd, meestal vergezeld
van een stijging in het aantal sch.-antwoorden. Het is niet zonder belang
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hier naar een verband te zoeken. Men zou kunnen veronderstellen, dat de
vakantie van de moderne schooljeugd door allerlei omstandigheden heel
wat meer gevuld is dan in de jaren voor de laatste wereldoorlog. Heel
wat kinderen gaan met hun ouders of op later leeftijd alleen verre
reizen maken, heel vaak ook naar een watersportcentrum, waar de jeugd
zich bijzonder pleegt te vermaken. Merkwaardig blijft zo gezien het
groter percentage verveling in de vakantie der jongere middelbarescholieren. De veronderstelling dat kinderen allèèn op vakantie zich
meer vermaken dan wanneer zij nog met vader en moeder meegaan, is
misschien niet van alle grond ontbloot, maar kan toch uit dit materiaal
niet worden afgelezen. De Block zegt dat jonge mensen met hun ouders
op reis geen echte reiservaringen opdoen, want ze lezen een boek, luisteren naar transistors, e t c ; volgens hem zou men hier eer van een
collectie waarnemingen (onze 'débris' - zie fenomenologische analyse)
moeten spreken. Hij vermeldt er niet bij aan welk onderzoek hij deze
opvatting ontleent (13, 156).
Vakantiewerk als middel tegen verveling
Tegen werken in de vakantie zijn wel bezwaren aan te voeren. Een
voordeel ervan is ongetwijfeld, dat de leerling zijn tijd niet verslijt met
niets-doen. Ter verklaring van bovenvermelde discrepantie tussen de
waardering van de vakantie bij jongere en oudere scholieren, mag in
elk geval aan deze factor gedacht worden. Kinderen die niet meer leerplichtig zijn, dus kinderen boven veertien jaar, mogen in de vakantie
arbeid verrichten, waarvoor zij bezoldiging ontvangen. Wanneer zij dat
verscheidene weken gaan doen, wordt hun vakantie sterk gecomprimeerd, de nog overgebleven tijd wordt veelal besteed aan reizen en
andere vakantiegenoegens, die zij zich kunnen permitteren van het zelf
verdiende geld. Een onderzoek naar dit vakantiewerk, vooral ook naar de
gemiddelde duur en de aard ervan - want ook werk kan tot verveling aanleiding geven -, zou op dit punt meer licht kunnen werpen.
Nu zou een uitvoerig onderzoek hieromtrent een aparte studie vereisen, hetgeen i.v.m. het zeer betrekkelijke belang voor ons onderwerp
weinig ter zake zou zijn. Toch hebben wij gepoogd een zekere indruk te
krijgen van het onderhavige probleem door in de door ons onderzochte
derde klassen en een der vierde klassen van de h.b.s. te vragen, hoeveel kinderen in een of andere vorm vakantiewerk gingen verrichten.
In de ene derde klas deelden 21 van de 26 leerlingen mee, dat zij
vakantiewerk gingen verrichten, in de andere derde klas waren het er
22 van de 24, in het totaal dus 43 van 50 leerlingen of 86%. In de onderzochte vierde klas zouden volgens hun opgave 'slechts' 14 van de 25
leerlingen een deel van hun vakantie aan vakantiewerk besteden, wat
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toch nog altijd een percentage oplevert van 56. Nu is het bekend dat
meisjes minder echt vakantiewerk verrichten dan jongens om allerlei
redenen, waarvan er een is, dat zij vaak een beetje meer dan gewoonlijk
moeten bijspringen in de huishouding thuis. Geen van de drie in deze
klas aanwezige meisjesleerlingen ging dan ook buitenshms werken.
Aangezien de beide derde klassen slechts uit mannelijke leerlingen bestaan, mag voor een juiste vergelijking der beide klassen het aantal meisjes wel worden verwaarloosd. In dat geval wordt het aantal werkende
leerlingen dus 14 op 22 of 63,64%.
Dit kleine zeer onvolledige onderzoekje zegt niet meer dan dat er door
heel wat middelbare scholieren in de vakantie wordt gewerkt en dat deze
bij heel wat van deze kinderen boven veertien jaar dus korter is dan bij
de meeste der jongere leerlingen. Over de omvang van het vakantiewerk
zegt het onderzoekje weinig. Pas wanneer wij precies zouden weten hoeveel weken de kinderen aan vakantiewerk besteedden, zouden wij een
zekerder aanwijzing gevonden hebben voor het boven gesignaleerde verschijnsel dat door de oudere pubers de vakantie in mindere mate als
conditie der verveling wordt vermeld dan door de jongere. Dat het vakantiewerk soms van lange duur is, blijkt uit het geval van een der vierdeklassers, dat wij om bijzondere redenen nauwkeurig konden nagaan.
Deze werkte gedurende vijf volle weken, voordat hij aan de in 1965 door
omstandigheden wat langere, nl. acht weken durende vakantie ging
deelnemen. Dat bij deze achttienjarige jongen voor verveling weinig
gelegenheid resteert, is dunkt ons vanzelfsprekend.
Na deze korte uitweiding komen wij op het punt van uitgang terug :
de belangrijkste conditie der verveling is de vrije tijd. Dit geldt in nog
sterker mate dan uit tabel xx op het eerste gezicht blijkt, wanneer wij de
percentages v.t. en vak. samenteilen, immers ook vakantie is vrije tijd
(zie tabel xxi).
Het gemiddelde percentage 57,63 schijnt weliswaar al een duidelijke
bevestiging van onze derde hypothese, dat vrije tijd bij middelbarescholieren (cultuurpuberteit) als belangrijkste, maar niet als enige
conditie der verveling moet worden beschouwd. Wanneer wij dit percentage namelijk vergelijken met dat der andere condities: sch. x: 7,27;
k. x : 15,98 en a.g. x: 19,12, is de conclusie duidelijk: vrije tijd komt als
conditie ruim driemaal zoveel voor als de hoogste andere conditie
(a.g. x: 19,12). Maar het gemiddeld percentage voor vrije tijd was in
1954 hoger, namelijk 78,12. Eigenlijk ging het daar nog bovenuit, daar
in 1954 bij het totaal aantal antwoorden ook viermaal 'geen antwoord' is
meegeteld, wat wij in 1964 niet hebben gedaan. Verdisconteert men dat,
dan komt men voor 1954 tot een percentage van 79,79.
Wij moeten voor een juiste vergelijking echter bedenken, dat het gemiddeld aantal 'andere gevallen' veel hoger blijkt dan in 1954. Destijds
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was het 13 op 188 of 6,91%, in 1964 daarentegen 19,12% of bijna driemaal zo groot. Als men nu de 'andere gevallen' van 1954 bekijkt, dan
blijkt men daar werkelijk met iets anders dan bovenstaande condities
te doen te hebben. Is dat ook in 1964 het geval of schuilen daar onder de
categorie a.g. wellicht toch nog gevallen die feitelijk onder vrije tijd
gerangschikt hadden moeten zijn? Juist het betrekkelijk hoge percentage a.g. op 12- en 13-jarige leeftijd brengt ons op deze gedachte. Het
is van belang dat nader te onderzoeken door alle 'andere gevallen' te
analyseren.
'Andere gevallen"
Bekijken wij daartoe eerst de twaalfjarigen. In het totaal komen daaronder
tien 'andere gevallen' voor, naar wij eerder hebben gezien, viermaal in
h.b.s. 1 en zesmaal in gymnasium 1.
Wij beginnen met de zes gymnasiasten. De eerste geeft op: 'Pauze
tussen de lessen, 's avonds bij het kwartiertje pauze'. In feite hebben wij
hier dus inderdaad te doen met de categorie v.t., die hier alleen nader
gespecificeerd wordt. Op zichzelf is deze nadere specificatie interessant;
daaruit blijkt namelijk, hoe moeilijk het voor de bewuste leerling is
vulling te geven aan een korte spanne tijds waarin niets bijzonders, niets
groots kan worden ondernomen, zodat het zinloze van deze tijd wordt
beleefd. De tweede leerling vermeldt: 'Thuis (soms)' een antwoord
waarmee wij niet veel kunnen beginnen, omdat het weinig met zekerheid
uitdrukt, daarnaast geeft hij als conditie op 'vakantie'. Het is niet
onmogelijk dat wij hier met een nadere specificatie te doen hebben, maar
daar zekerheid ontbreekt, zullen wij dit geval niet meetellen in de vrijetijdscategorie. De derde zegt 'Vaak wanneer mijn vriend niet kan of
wanneer ik alleen thuis ben en soms na m'n huiswerk'. Het is duidelijk,
dat wij ook hier te doen hebben met een nadere specificatie van v.t. Wel
blijkt hieruit, wat ook bij de behandeling van de derde vraag duidelijk in
het oog zal springen, hoe belangrijk het samenzijn en samen doen met
anderen is voor de vulling van de (vrije) tijd. Dat blijkt ook bij de volgende knaap die beweert:'Als ik geen speelkameraadje heb in vrije tijd'
(Wij hebben de spelling zo nodig steeds gefatsoeneerd). Ook hier gaat
het in feite om v.t. De vijfde jongen merkt op: 'Als ik alleen thuis ben en
mijn huiswerk heb ik af en ik moet thuisblijven'. Naast v.t. speelt hier
weer het alleen zijn en nog een frustratiecomponent een rol. Die frustratiecomponent die door psychoanalytic! en ook door Luijpen zo benadrukt
wordt, treffen wij in ons materiaal betrekkelijk zelden aan. Nummer
zes geeft onder a.g. op: 'zondagsmorgens'. Naast v.t. is hier mogelijk
een frustratiecomponent aanwezig. Men hoort kinderen vaker beweren,
dat zij de zondag geen prettige dag vinden, 'omdat je dan niks mag'.
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Wij kunnen hiervan dus zeggen, dat in vijf van de zes gevallen de
'vrije tijd', hoewel vaak nader gespecificeerd, een rol speelt.
Hoe is het nu bij de h.b.s.'ers ?
Het antwoord van de eerste leerling blijft onduidelijk; naast v.t. geeft
hij o p : 'of als ik 's avonds te laat naar bed ben gegaan'. O p onze derde
vraag: 'Hoe voel je je, als je je verveelt?' worden verscheidene malen ge
voelens van slaperigheid als antwoord vermeld. Is het omgekeerde ook
waar? Wekt slaperigheid verveling op? Als mogelijkheid moet deze
conditie ongetwijfeld worden overwogen; in onze analyse van het
geeuwen hebben wij immers ook de slaap leren zien als een geen-greepmeer-hebben op de wereld. Is het door deze leerling zo bedoeld, dan kan
hier van een 'ander geval' worden gesproken. Een tweede vermeldt als
conditie de kerk en bovendien 'bij het afwassen'. Dit lijkt ons meer een
geval van 'het-verveelt-mij' dan van 'ik-verveel-mij'. Van v.t. kan in
geen geval gesproken worden. Een derde, wiens vader volgens zijn mede
deling expediteur is, geeft als condities o p : ' ι Soms, met tractor rijden,
ii Soms, met paardrijden'. Men zou hier aan herhaling, in de literatuur,
vooral de bedrijfspsychologische, meermalen als conditie vermeld, als
omstandigheid der verveling kunnen denken. Wat men vaak doet, ver
veelt; het heeft immers geen zin meer, omdat het geen vervulling meer is.
De vierde h.b.s.'er voegt aan v.t. als conditie onder a.g. nog toe: 'als ik
alleen thuis zit en het huiswerk al af heb'. Naast de vrijetijdscomponent
treffen wij hier dus weer het alleen zijn als conditie aan.
Uit het voorafgaande moeten wij dus concluderen dat alle vier de
12-jarige h.b.s.'ers inderdaad 'andere gevallen' dan vrije tijd als conditie
vermelden. Van de 10 antwoorden zijn er dus vijf die in feite bij v.t. ge
voegd dienen te worden.
Van de 17 dertienjarigen zitten er 8 in gymn. 1, 6 in h.b.s. 1 en 5 in
h.b.s. 2. Wij beginnen weer met de gymnasiasten.
De eerste vermeldt als enige conditie: 'op m'n bed'. Als antwoord op
vraag drie deelt hij mee: 'Als ik me verveel, voel ik me ellendig, heb vaak
slaap, terwijl ik 't niet kan, ook lijkt m'n hoofd dan zwaarder'. Wij
kunnen hier verwijzen naar het boven over slaperigheid opgemerkte.
In elk geval is dit een aparte conditie. Wat nummer twee meedeelt:
'Als ik niets te doen heb en mijn boek uit is', valt duidelijk onder v.t.
De derde gymnasiast geeft als eerste conditie de school op en zegt ver
volgens onder a.g. : 'in de pauzes tussen de studies en de lessen', waarvoor
wij naar de eerste twaalfjarige gymnasiumleerling kunnen verwijzen; het
is een nadere specificatie van het geval v.t. D e vierde jongen uit deze
groep somt vier condities op : v.t. ; sch. ; k. en onder a.g. : 'in de studie'.
Dat is een duidelijk 'ander geval', dat echter bij het onderzoek van 1954
een plaats zou hebben gekregen onder 'huiswerk'. Deze jongen is een
typische verveelde, die zich in vrijwel alle omstandigheden verveelt.
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Nummer vijf beweert het volgende: 'als ik niet kan biljarten, maar als ik
niet kan biljarten, dan ga ik knutselen of een ander spel doen'. Uit de
toelichting blijkt, dat wij hier weer te maken hebben met de conditie
v.t., ofschoon er ook een frustratiecomponent aanwezig is. Merkwaardig
is het door de volgende jongen opgemerkte: 'nl. als ik door m'n vriend(en) in de steek gelaten word; en als jongens niet met me mee willen
spelen; dan voel ik me eenzaam en verveel ik me'. De afhankelijkheid van
anderen bij de besteding van de vrije tijd - want ook hier gaat het weer
om deze conditie - treedt hier duidelijk naar voren. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor de beide anderen die resp. opmerken: 'als veel jongens zijn
gaan fietsen dan is er bijna niemand in de recreatie en dan verveel ik me'
en 'als ik vakantie heb en m'n broer naar school moet'. In zes van de acht
gevallen blijkt v.t. de belangrijkste conditie, ook al wordt deze onder a.g.
vermeld.
De eerste klas h.b.s.'ers vertonen het volgende beeld: de eerste zegt
behalve v.t. nog: 'Als ik in de vrije tijd mijn huiswerk af heb en niets
meer te lezen of te maken heb'. Dit is een toelichting, geen nieuwe
conditie, daarom moet hij als a.g. vervallen zonder weer bij v.t. geteld
te worden. De volgende knaap beweert: 'als ik op iemand wacht'. Wij
hebben gezien dat Luijpen de verveling ziet 'als een speciaal geval van
'wachten', gezien als psychische werkelijkheid' (74, 169). Wachten kan
lang duren en daardoor vervelend worden. Omdat de vervulling, nl. het
(de) verwachte uitblijft, treedt verveling op, wanneer niet gevoelens als
teleurstelling, ontmoediging e.d. de boventoon gaan voeren 54 . Wij kennen allen dunkt ons wel de verveling in de wachtkamer en voor het loket
in een eindeloze rij. Hier zal inderdaad van een ander geval moeten
gesproken worden. De derde jongen vermeldt naast v.t. onder a.g.:
' 's avonds en 's middags als we vrij hebben van school, want dan duurt
die tijd zo lang'. Ook hier hebben wij slechts een toelichting, ook dit
moet dus als a.g. vervallen zonder bij v.t. opnieuw geteld te worden.
Nummer vier zegt: 'Als er niets te doen is, of als er geen boeken zijn'.
Een duidelijk geval van v.t. als conditie. De vijfde h.b.s.'er deelt mee:
'Als het regent of als mijn vrienden er niet zijn' naast vak. als conditie.
Wij kunnen hier dus weer van een nadere specificatie spreken; het vervalt als a.g. zonder bij v.t. geteld te worden. De laatste leerling uit h.b.s,1 die a.g. opgeeft, vermeldt naast v.t. : 'Wanneer ik ziek ben of niets te
doen heb'. Naast v.t. wordt hier dus inderdaad een nieuwe conditie
opgesomd. Ziekte kan een conditie tot verveling zijn, juist omdat men
geen medespeler is. Alleen wie aan zijn ziek zijn een zin weet te geven,
vindt de bezigheden die voor hem een nieuwe vervulling betekenen.
De drie tweede-klassers van de h.b.s. beweren resp. : 'Wanneer ik een
lesuur vrij heb en 't huiswerk al af heb. Met mijn moeder winkelen.
Als ik alleen thuis zit' en 'in de vakantie, als ik al een hele tijd thuis ben'
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en 'Af en toe tussen de middag als de pauze anderhalf uur is'. Het eerste
antwoord bestaat eigenlijk uit drie delen: v.t., met moeder winkelen, ook
in 1954 door een knaap als een gruwel gezien - er zijn maar heel weinig
jongens (en volwassen mannen!) die winkelen leuk vinden - en het alleen
zijn. Naast v.t. dus ook inderdaad andere condities. Het tweede antwoord
is een modificatie van v.t., wat ook van het derde beweerd kan worden.
Was bij de gymnasiasten in zes van de acht gevallen sprake van v.t.
als conditie, bij de h.b.s.'ers in vijf van de negen gevallen, wat in het
totaal dus 11 op 17 gevallen betekent.
Bij de veertienjarigen komt a.g. slechts viermaal voor en wel tweemaal in gymn. 1, eenmaal in h.b.s. 2 en eenmaal in h.b.s. 3.
Van de twee gymnasiasten beweert de ene 'soms in de studie. Vaak heb
ik niet veel te doen in de studie'. Dit is dus het geval 'huiswerk' uit 1954.
Hebben wij hier met een begaafde te doen of met een knaap die zichzelf
overschat? Hoe het ook zij, in elk geval is dit een nieuwe conditie.
Nummer twee vormt met zijn antwoord: "smiddags in de recreatie'
slechts een modificatie op de groep v.t.
De tweede-klasser van de h.b.s. zegt naast k. als conditie onder a.g.
'soms thuis', waaruit weinig valt op te maken. De enige derde-klasser die
hier in aanmerking komt, noemt als conditie de vakantie en zegt onder
a.g. 'Alleen als we net weer naar school moeten verveel ik me niet, dan
weet ik net weer iets wat ik zou kunnen doen'. Deze toelichting kan
doen veronderstellen, dat de leerling in kwestie zich altijd verveelt, behalve als de school weer pas is begonnen. Van een duidelijk ander geval
naast v.t. en eventueel sch. is geen sprake.
De conclusie is dat bij de veertienjarigen slechts in een van de vier
'andere gevallen' aan de categorie v.t. gedacht moet worden.
Hoe zit het nu bij de zes a.g. onder de vijftienjarigen? Deze komen voor
bij een leerling van de tweede klas h.b.s., vier leerlingen van de derde
h.b.s. en een leerling uit iv gymn.
De tweede-klasser noemt vier condities, nl. v.t. ; sch. ; k. en onder a.g. :
'Als ik 's avonds thuis moet blijven'. Dit is een geval van frustratie en als
zodanig inderdaad een 'ander geval'.
De eerste derde-klasser geeft een heel merkwaardig antwoord : 'b.v. als
je je huiswerk gauw en goed afhebt, en je meestal een uur langer erover
doet, dan moet je iets doen, om niet te veel op te vallen anders vragen de
ouders: 'Heb je het nou al af' en dan begint het gevoel in hen op te
komen van 'hij doet zijn best niet, hij doet het maar half'.' Het antwoord
is vooral typerend voor de gezinsverhoudingen. Uit ervaring weten wij
dat heel wat kinderen tegenover hun ouders een houding van schijnbare
ijver aannemen. Het betreft dan gewoonlijk kinderen die matig of weinig
begaafd zijn en wier ouders een ongezonde belangstelling tonen voor hun
schoolprestaties. Hoe het zij, hier kan inderdaad wel van een speciaal
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geval worden gesproken, al verveelt de jongen zich in feite in een tijd die
niet door school of kerk wordt in beslag genomen. Door de pressie der
ouders kan hier echter moeilijk van vrije tijd worden gesproken. Wij
moeten veeleer aan een frustratiecomponent denken. De tweede merkt
op : 'Na een schooldag als je om 4 uur thuiskomt en nog geen zin hebt om
je huiswerk te maken. Hieronder vallen dus niet woensdagmiddag en het
weekend'. Dat deze laatste toevoeging niet helemaal met de werkelijk
heid overeenstemt, blijkt uit zijn antwoord op vraag 4: 'Probeer je iets
tegen de verveling te doen?' Dit antwoord luidt: 'Door veel boeken te
lezen en lang uit te slapen'. De laatste toevoeging wijst erop, dat ook in
het weekend verveling optreedt. Wij kunnen dit dus wel beschouwen als
een speciaal geval van v.t. Nummer drie voegt aan de vermelding vak.
onder a.g. toe 'tijdens vakantiewerk'. Wij kunnen hier dus inderdaad van
een 'ander geval' spreken. De vierde knaap voegt aan v.t. en k. toe onder
a.g. : 'scheikundeles'. Dat is dus een specificatie van de categorie sch., die
er zoals wij al zagen vrij goed afkomt. Wij moeten daar verder nog nader
op ingaan. De enige vijftienjarige leerling van gymnasium vier zegt onder
a.g. : " s Avonds, als mijn vrienden er niet zijn, thuis is het dan niet zo
gezellig, want dan staat de τ.ν. aan en pa werkt nog'. Wat het laatste
betreft, uit eigen ervaring weten wij, hoe heerlijk de kinderen het vinden,
als pa niet 'behoeft' te werken. De τ.ν. wordt door heel wat kinderen
op deze leeftijd vervelend gevonden. De sociale factor speelt hier in de
v.t. weer een woordje mee; de mens is ook in zijn vrije tijd op de ander
aangewezen.
Maar in twee van de zes gevallen heeft a.g. in feite de betekenis van
v.t.
Bij de zestienjarigen is het aantal a.g. wel erg hoog, nl. 16 op 79 of
20,25%, wat evenals bij de twaalf-, dertien-, achttien- en twintig- en
eenentwintigjarigen boven het gemiddelde (x = 19,12) ligt. Wij treffen er
een in twee h.b.s., zes in drie h.b.s., een in rv gymn., vier in vier h.b.s.,
twee in ν gymn. en twee in vijf h.b.s.
De enige tweede-klasser noemt als conditie "s avonds thuis na het
huiswerk', wat als een speciaal geval van v.t. kan worden gezien. Van
de zes derde-klassers beweert de eerste : 'op vrije dagen, die er zo tussendoorlopen', een bijzonder geval van v.t. dus. De tweede jongen zegt:
'Als ik vrij heb, en het weer is slecht.' Een geval van v.t. met een frustra
tieverschijnsel. Van frustratie is echt sprake, zodat wij hier dus werkelijk
met a.g. te doen hebben, bij de volgende knaap die opmerkt : 'Wanneer
ik de benodigdheden voor hetgeen ik doen wil niet heb'. Nummer vier
noemt als enige conditie : 'Soms op een zondagmiddag', weer een speciaal
geval van v.t. De vijfde leerling zegt: 'als ik helemaal alleen ben zonder
boek of zonder dat ik me bezig kan houden met mijn hobby'. Wij moeten
dit weer beschouwen als een combinatie van v.t. met een frustratie148

component. De laatste derde-kksser schrijft: 'Als ik m'n gedachten
nergens bij kan houden'. Dit geeft wel goed aan hoezeer het niet-betrokken-zijn op iets verveling betekent; een speciale conditie wordt hier
eigenlijk niet genoemd, zodat a.g. hier in feite geen antwoord inhoudt.
De enige leerling uit iv gymn. deelt mee naast v.t. : 'onder de studie',
wat dus in 1954 onder de groep 'huiswerk' zou zijn gevallen; hier is het
werkelijk een a.g.
De vierde klas h.b.s. levert de volgende gevallen op: 'Als ik alleen ben.
Meestal ga ik dan naar iemand toe of pak een boek.' Uit de beschrijving
blijkt dat dit een geval is van v.t., waarin weer de sociale factor meespeelt. De tweede leerling schrijft: 'Bij avond, als ik een korte tijd vrij
heb', ook hier dus weer een speciaal geval van v.t. De derde jongen
merkt op: 'In het geval dat i k ' s avonds ergens naar toe moet, en dan de
tijd tussen het klaar hebben v.h. huiswerk en het tijdstip, waarop ik weg
moet'. Ook hier weer meer een geval van 'lege' dan van vrije tijd. Hier
hebben wij dus het verschijnsel van het 'wachten', waarover boven in
aansluiting bij Luijpen werd gesproken. Nummer vier beweert: 'Als er op
de bloemisterij bijna geen werk is; dus in de winter.' Ook hier hebben wij
dus met een geval van v.t. te maken.
De eerste leerling van vijf gymn. noemt als condities : v.t. ; vak ; sch. ;
k. en onder a.g. 'in de studiezaal'. Dat deze knaap inderdaad nogal eens
onder verveling gebukt gaat, blijkt uit zijn antwoord op vraag 1 ;
aanvankelijk had hij daar 'dikwijls' staan, hetgeen hij doorstreepte en
verving door 'soms'. In elk geval behoort dit antwoord als 'huiswerk' tot
a.g. De tweede noemt als condities k. en onder a.g. 'studie', ook hier dus
een echt 'ander geval'. Zoals men kan nagaan, komt bij de gymnasiasten
'studie' vaker als conditie voor dan bij de h.b.s.'ers. Dit behoeft niet te
verbazen, als men bedenkt dat die voor het merendeel internen zijn die
een verplichte studietijd hebben. Wie klaar is met de studie, zal zich
daarin gemakkelijk kunnen vervelen, omdat er te weinig tijd overblijft
voor nieuwe serieuze bezigheden.
De eerste h.b.s.'er vijfde klas voegt aan v.t. en vak. toe onder a.g.:
'soms na schooltijd, als ik thuiskom'. Wij hebben hier dus het al meer
voorgekomen speciale geval van v.t. De tweede vijfde-klasser vermeldt
a.g. zonder nadere verklaring.
Van de zestien leerlingen van zestien jaar die a.g. als conditie vermelden, blijken er dus zeven een speciaal geval van v.t. op het oog te
hebben; in de negen overblijvende gevallen is werkelijk van een 'ander
geval' sprake.
Bij de zeventienjarigen komt a.g. als conditie negenmaalvoor, nl. bij drie
leerlingen van drie h.b.s., bij een leerling van rv gymn., bij een leerling
van vier h.b.s., driemaal in de vijfde klas h.b.s. en eenmaal in vi gymn.
De eerste derde-klasser vermeldt naast k. als conditie onder a.g. :
149

'onder de tekenles', een speciaal geval van sch.; de tweede beweert
onder a.g. als enige conditie: 'Als ik alleen ben of iets moet leren, wat me
niet interesseert'. De sociale factor is hier weer in het geding, ook het
'huiswerk' wordt terecht als a.g. aangemerkt. Van een echt ander geval,
voor een jongen op deze leeftijd merkwaardig, kan bij de derde knaap
gesproken worden die aan v.t. onder a.g. als conditie toevoegt: 'fuiven
of dansavondjes en dergelijke dingen, dan kan ik me soms stierlijk ver
velen'. De leerling uit vier gymn., die zich dikwijls zegt te vervelen,
noemt behalve de vakantie alle voorgestelde condities, namelijk v.t.;
sch.; k. en onder a.g.: 'tijdens m'n huiswerk'. Wij zien dat studie en
huiswerk toch nog al eens worden vermeld, zodat men zich kan af
vragen of het wel juist was deze groep bij het nieuwe onderzoek te laten
vallen. Wij zullen aan dit antwoord in vergelijking met 1954 nog een
aparte beschouwing wijden.
De enige h.b.s.'er vierde klas die hier in aanmerking komt, schrijft:
' 's avonds, als 't huiswerk af is, en je niets te doen hebt', een speciaal
geval van v.t. dat wij al meer zagen vermeld.
Bij de drie h.b.s.'ers uit de vijfde klas treffen wij de volgende gevallen.
De eerste vermeldt naast к. onder a.g. 'thuis', een antwoord dat ons niet
verder brengt. Ook nummer twee is bijzonder onduidelijk, naast v.t. en
sch. zegt hij onder a.g. : 'ligt aan stemming (volgens mij), wel of niet op
dat moment'. Hij schijnt te bedoelen dat verveling minder afhankelijk is
van bepaalde condities dan van de stemming. Daar wij de verveling
geanalyseerd hebben als een geen-greep-(verkiezen)-te-hebben op de
wereld kunnen wij het met hem wel eens zijn. Dat sommige mensen zich
nooit vervelen, ligt niet aan hun omstandigheden, maar aan hun wijze
van in en tot de wereld zijn. Van een nieuwe conditie kan men hier dus
niet spreken. De derde reactie is heel typerend voor de bewuste jongen,
hij schrijft: 'Als ik me ooit verveel dan is het alleen op m'n kamer. Als
met verveling ook de eenzaamheid bedoeld wordt dan voel ik me een
zaam op alle momenten dat ik hier aan denk. Dat je er aan gaat denken
heeft misschien een externe oorzaak'. Eenzaamheid verdraagt deze
jongen blijkbaar niet; zelden werd in ons materiaal de sociale factor zo
sterk benadrukt als door deze knaap.
De enige jongen uit zes gymn. vermeldt als condities v.t.; vak. en k.;
aanvankelijk had hij ook sch. onderstreept, maar dat maakt hij ongedaan
en zegt dan met een verwijzing naar a.g.: 'alleen bepaalde lessen'; wij
hebben hier dus met een nadere specificatie van sch. te doen.
Uit het bovenstaande volgt dat van de negen zeventienjarigen die a.g.
als conditie vermelden slechts een leerling in feite v.t. bedoelt. Wij be
ginnen de indruk te krijgen dat de oudere leerlingen met meer juistheid
onderscheid maken tussen de als zodanig genoemde condities en a.g.
Als deze indruk over het geheel bevestigd zou worden door de resultaten
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van dit onderzoekje, zou dit een nieuwe aanwijzing kunnen betekenen
van een rijping en ontwikkeling op hogere leeftijd.
Zien wij dus eens hoe de achttienjarigen het eraf brengen. Twaalf
leerlingen van die leeftijd vermelden a.g. als conditie en wel een leerling
van de derde klas h.b.s., een leerling van vier h.b.s., drie jongens uit vijf
gymn., vijf leerlingen van vijf h.b.s. en twee jongens uit zes gymn.
De enige achttienjarige derde-klasser die in aanmerking komt, schrijft:
'Als ik moet gaan zitten wachten dit is vooral het geval bij de dokter of
toen ik b.v. gekeurd moest worden'. Als geval van wachten, boven nader
vermeld, kunnen wij het inderdaad tot a.g. rekenen. De leerling uit vier
h.b.s. merkt op als enige conditie: 'als 'k even moet wachten voor iets, 'n
tijd die te klein is om ergens aan te beginnen'. Ook dit zouden wij als een
geval van wachten en dus als een a.g. willen beschouwen.
Vijf gymn. levert het volgende beeld. Nummer een schrijft: 'vooral in
de korte vakanties of vrije dagen; deze zijn te kort om iets te ondernemen'. Het is een duidelijke specificatie van de groep v.t. De tweede
jongeman vermeldt naast vak. onder a.g.: 'in saaie lessen', een speciaal
geval van sch. dus. Interessant is de derde leerling, zoon van een fabrieksarbeider zoals hij opgeeft, op school wellicht niet ten volle geaccepteerd, in zijn eerste milieu niet begrepen. Hij zegt als antwoord op
vraag i. zich dikwijls te vervelen. Als conditie vermeldt hij onder a.g.:
'als je voelt dat er geen belangstelling voor je is'. Het antwoord op vraag
3. luidt: 'Dan denk ik aan de zin die mijn leven eigenlijk heeft en dan
voel ik me echt levensmoe'. Op vraag 4. antwoordt hij : 'Als ik me verveel dan probeer ik of ik tegen deze verveling misschien iets kan doen.
Meestal zie ik geen oplossing'. Hier hebben wij dus de verveling in
optima forma.
Van vijf h.b.s. zegt de eerste leerling onder a.g. : 'Als ik over iets aan
het 'denken' ben dat toch niet mogelijk is (meestal zondags)'. De toevoeging tussen haakjes doet de bedoeling verstaan, de toelichting bij
vraag 3 verduidelijkt dat nog: 'Niet veel zin om iets te doen, voordat ik
tot een overeenstemming ben gekomen met mijn gedachten'. Het overkomt hem vooral op zondag (frustratie?) dat hij zijn vrije tijd niet weet te
besteden. Nummer twee vermeldt onder a.g.: 'In geen van de gevallen
verveel ik me het meest, wel eens op school, als er iets verteld wordt wat
mij niet interesseert.' Men kan dit dus een speciaal geval van sch. noemen. De derde leerling beweert onder a.g. : 'Als ik ziek ben (ten minste
als ik langer dan 2 dagen ziek ben).' Wij hebben eerder gezien dat het aan
bed gekluisterd zijn tot verveling kan leiden; het is vooral bij iemand die
zegt zich anders nooit te vervelen inderdaad een a.g. De volgende leerling schrijft onder a.g.: 'Als ik alleen thuis ben en op moet passen,
meestal 's avonds. Dit komt nogal eens voor, in de meeste gevallen moet
ik huiswerk maken'. Ook deze leerling voelt zich dus sociaal gefrustreerd.
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De laatste toevoeging kan doen vermoeden dat de factor v.t. onder bepaalde condities ook in het spel is. De vijfde leerling vermeldt naast k.
ook a.g., maar zegt niet welke dat zijn.
In zes gymn. is het beeld als volgt: de eerste vermeldt als enige
conditie onder a.g. : 'dat hangt van allerlei omstandigheden af, er is altijd
en overal wel iets te doen, maar op een gegeven moment heb je nergens
zin in'. De omstandigheid wordt dus eigenlijk niet nader vermeld.
Nummer twee zegt: 'Als ik alleen ben en 't stil is', waarin de sociale
factor weer meespreekt.
In twee, hoogstens drie, van de twaalf gevallen is dus sprake van v.t.
in plaats van een werkelijk 'ander geval'.
Wij gaan nu over tot de leerlingen van negentien jaar. Hier doet zich
maar een geval voor, nl. bij een vierde klas h-Rs-'er. De jongeman had
aanvankelijk v.t. onderstreept, maar dat weer ongedaan gemaakt om
onder a.g. op te merken: 'Vooral tijdens feestdagen, zoals verjaardag van
vader en moeder. Eerste Kerstdag, Paasdag, Pinksterdag door bezoek
van ooms en tantes'. Frustratie en waarschijnlijk ook ergernis spelen
hier een rol; wij kunnen dus inderdaad wel tot een a.g. concluderen.
Bij de twintig jarigen komen drie, bij de eenentwintigjarigen komt een
a.g. voor, en wel resp. bij een leerling uit 4 h.b.s., een leerling uit vi
gymn. en tweemaal een leerling uit 5 h.b.s. De vierde-klasser geeft als
enige conditie onder a.g. op : 'misschien als er dingen worden behandeld
of als er iets is dat me niet interesseert en er zijn dan mensen in mijn omgeving die me ook weinig interesseren, of weinig interessant zijn, maar
ik denk dat dat maar bij uitzondering voorkomt'. Zo luidt dit wijdlopige,
maar weinig scherpe antwoord, waaruit wel blijkt, hoezeer deze jongeman door zijn omgeving beïnvloed wordt. De leerling uit zes gymn.
noemt k. als conditie en daarnaast merkt hij onder a.g. op : 'thuis, maar
het woord vakantie heeft hier geen invloed op'. Zeker is dit dus een a.g.
De twintigjarige leerling van vijf h.b.s. noemt naast sch. onder a.g. als
conditie : ' 's avonds laat, als het huiswerk af is en ik geen leesboeken
of gesprekspartners heb'. Naast v.t. speelt hier de sociale factor een rol.
De éénentwintigjarige zoon van een bouwvakarbeider vermeldt als
condities sch., k. en onder a.g. zegt hij : 'bijv. concert, opera of bij 'n
spreker'. Ook hier kan men dus spreken van een a.g.
In slechts een van de vier gevallen kan de a.g. voor een v.t. worden
aangezien.
Overzien wij het geheel nu nog eens, dan komen wij tot het overzicht
van tabel xxn, waar naast elkaar staan hoeveel a.g. per leeftijd worden
vermeld en hoeveel daarvan in feite v.t. blijken te zijn.
De indruk dat het aantal echte a.g. met de leeftijd toeneemt, kan op
grond van de gegevens van bovengenoemde tabel in het algemeen wel
bevestigd worden geacht.
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Nog eens vrije tijd als conditie
Op grond van deze analyse zou men nu tot een nieuwe verdeling kunnen
komen van de condities, door nl. bij v.t.+vak. 30 op te tellen en deze af
te trekken van a.g. Daarbij stuiten wij nog op verschillende bezwaren,
zelfs bij een zuiver kwantitatieve verwerking, want verscheidene a.g.
bleken in feite ook sch. te zijn. Een verdere analyse zal dus noodzakelijk
zijn. Bovendien moeten wij bedenken dat door het samentellen van v.t.
en vak. verscheidene dubbeltellingen optraden, doordat zowel v.t. als
vak. als conditie werden opgegeven. Voor een zuivere vergelijking van
de diverse condities is het dus noodzakelijk die dubbeltellingen uit te
schakelen, zodat een nieuwe telling zal moeten gehouden worden, waarvan wij alleen het eindresultaat zullen weergeven. Bij het oriënterend
onderzoek van 1954 geschiedde dat niet, zodat voor een vergelijking met
1954 de oude telling moet worden aangehouden. Wij komen dan tot
137 + 101 + 30 = 268 op 413 of 65,15%. In 1954 was het percentage
79,79. Het verschil is nog wel aanzienlijk, maar in beide onderzoeken
treedt dezelfde tendens naar voren: als omstandigheid der verveling
moet bij middelbare scholieren in de puberteitsleeftijd het eerst aan
vrije tijd gedacht worden. Wij achten onze hypothese echter pas bewezen,
nadat wij opnieuw de verhouding hebben bekeken tussen vrije tijd (v.t.
+ vak., maar dan slechts eenmaal geteld voor elke leerling) enerzijds en
de andere omstandigheden anderzijds, waarbij ook opnieuw moet
worden bezien hoeveel sch. en eventueel k. schuil gaan onder de a.g. (zie
tabel х х ш en correctietabel xxvi).
Tellen wij die gevallen waarin zowel vrije tijd als vakantie worden ver
meld als condities slechts eenmaal mee, dan vermindert het aantal met
20 van 268 tot 248 - maar hetzelfde geldt dan voor het totaal aantal van
alle antwoorden, dat dus nu in plaats van 413 vermindert tot 393 - of
procentsgewijs van 65,15 tot 63,10%, zeker geen wezenlijke vermin
dering.
Wij vergelijken nu het aantal antwoorden 'school' met 'andere ge
vallen' om na te gaan, hoeveel sch.-antwoorden in feite onder de a.g.
verscholen zitten, ervoor zorgend geen dubbeltellingen tot stand te
brengen. Er blijken volgens tabel xxiv 5 'andere gevallen' onder de sch.antwoorden te schuilen.
Trekken wij nu deze schijnbare a.g. van de eerder genoemde af, dan
komen wij, daar zich geen k.-antwoord meer onder de 'andere gevallen'
bevindt, tot een nieuw totaal van 79 — 30 — 5 = 4 4 . Willen wij dit
totaal vergelijken met de gegevens van 1954, dan moeten wij eerst de
gevallen van 'huiswerk' die zich hieronder bevinden eraf trekken, daar
'huiswerk' in 1954 een aparte categorie vormde.

ИЗ

De conditie 'huiswerk?
Onder a.g. worden 7 gevallen genoemd die in 1954 onder de groep
'huiswerk' een plaats zouden hebben gevonden. Toch wordt de term
'huiswerk' maar eenmaal gebruikt, nl. door een jongen uit rv gymn.,
zoals uit zijn toelichting blijkt een extern. Een derde-klasser van de h.b.s.
zinspeelt op huiswerk, zonder het woord zelf te gebruiken. Alle andere
gevallen in deze zin betreffen gymnasiasten, twee eerste- en twee vijfdeklassers en een zesde-klasser. Wij behoeven echter niet te vrezen dat
huiswerk voor gymnasiasten een groter bron van verveling zou be
tekenen dan voor h.b.s.'ers. De bewonderaars der oudheid gebruiken op
de genoemde vierde-klas ser na nl. allen de term 'de studie', wat op dit
internaat, zoals op vele andere, niet alleen een aanduiding is van studie in
de zin van het studeren, dus van 'huiswerk', maar ook van vaste studie
tijden in de studiezaal. Een van de jongens schildert de situatie duidelijk,
als hij zegt vrij vlug met zijn studie klaar te zijn en toch te moeten blijven
zitten. Men kan zich de frustratiegevoelens voorstellen die daaruit voort
vloeien.
Voorlopige conclusie
Het wordt nu mogelijk een nieuw en definitief overzicht van de om
standigheden der verveling te geven, zoals het onderzoek van 1964 ze
doet zien. Voor een vergelijking met de gegevens van 1954, voornamelijk
te vinden in tabel ν en p. 113 e.v. is tabel xx van belang. Een vergelijking
doet zien, dat de percentages 'vrije tijd' (v.t. -f vak.), 'school', 'kerk' en
'andere gevallen' (in 1954: a.g. + 'huiswerk') voor 1954 waren, resp.
78,12; 7,29; 4,69; en 7,81, volgens tabel ν berekend. Voor 1964 waren
ze resp. 57,63; 7,27; 15,98 en 19,12, volgens tabel xx. Bij nadere, ten dele
al voltrokken analyse bleek het percentage a.g. wat verminderd te moeten
worden ten voordele van de percentages vrije tijd en school, maar de
onderzoeken komen toch tot overeenkomstige resultaten: vrije tijd is
veruit de belangrijkste conditie der verveling, het percentage kinderen
dat zich op school zegt te vervelen, is gering, en voor 1954 en 1964 bijna
gelijk; a.g. neemt in beide jaren de tweede plaats in onder de condities,
hetgeen weinig verwondering wekt, omdat allerlei niet onder de grotere
categorieën vallende condities hierin samengebracht zijn. Het opmerkelijke bij vergelijking tussen 1954 en 1964 is wel, dat het aantal gevallen
waarin pubers zich in de kerk zeggen te vervelen in tien jaar sterk is
gestegen. Alvorens te komen tot conclusies in de geest van: middelbare
scholieren staan in 1964 kritischer tegenover de kerkgang dan in 1954,
is het noodzakelijk de omstandigheid 'kerk' aan een nadere analyse te
onderwerpen, hetgeen verderop zal geschieden.
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Met de op de a.g.-antwoorden toegepaste correctie kan het in de
tabellen xxv en xxvi genoemde overzicht dienen ter toetsing van de
laatste hypothese : bij stijgende leeftijd, vooral in de adolescentiejaren, t(al vrije
tijd als omstandigheid der verveling een geringer rol gaan spelen.
In de tabellen valt te zien, hoe bij een nog gelijk gebleven aantal
k.-antwoorden - die nog nader geanalyseerd dienen te worden - en veranderingen door correctie van de percentages v.t., sch. en a.g. het beeld
er nu uitziet. De wijziging blijkt meer ten koste van de 'andere gevallen'
dan van 'kerk' te zijn gegaan en wel in overeenstemming met onze verwachtingen meer op de lagere dan op de hogere leeftijden. Vooral een
nadere analyse van de condities 'school' en 'kerk' kan op bepaalde zaken
een nieuw licht werpen. Voor de berekening der totaalpercentages
(tabel xxvib) zijn wij van twee gevallen uitgegaan. Eerst hebben wij de
percentages berekend met inbegrip van de twintig- en eenentwintigjarigen, daarna zonder deze, in de eerste plaats omdat hier, om hen
enigermate vergelijkbaar te maken, o.a. met de negentienjarigen (twee
leeftijden zijn samengenomen) en vervolgens omdat de twintig- en
eenentwintig jarigen in verscheidene opzichten een eigen problematiek
vertonen. Zo wordt de atypische uitschieter van het percentage sch.antwoorden verklaarbaar, als men bedenkt dat deze jongens nogal eens
gedoubleerd hebben, zodat de school voor hen op den duur meer een
kwelling dan een adequate opgave betekent.
Door het in de genoemde tabellen verstrekte overzicht wordt onze
derde hypothese, dat vrije tijd bij schoolgaande pubers de belangrijkste
conditie der verveling moet worden geacht, op overtuigende wijze bevestigd. In bijna tweederde der gevallen wordt ze als belangrijkste
conditie vermeld (in het exploratief onderzoek van 1954 lag dat percentage
zelfs op meer dan driekwart, zoals wij boven hebben geconstateerd);
vrije tijd komt als conditie viermaal zoveel voor als het daarop in aantal
volgende 'kerk'.
Maar om nog vele andere redenen is dit overzicht interessant. Om met
het minst belangrijke te beginnen kunnen wij hieruit opmaken, dat ons
eerder geuite vermoeden, dan het aantal a.g. met de leeftijd zou toenemen hierdoor vooralsnog niet wordt bevestigd.
Veel belangrijker is het beloop der percentages v.t. O p het eertste
gezicht blijkt daaruit - zelfs als wij de twintig- en eenentwintigjarigen
niet meetellen - , dat met het stijgen der leeftijd de vrije tijd in steeds
mindere mate een conditie der verveling gaat worden. Dat stemt geheel
overeen met de verwachtingen door onze analyse geopperd, dat met
toenemende ontwikkeling de verveling in de meest wezenlijke betekenis niet dus als een niets-te-doen-hebben, maar veeleer als een nergens-zin-in
vinden (hebben) - meer naar voren zou treden. Wij menen dit als een
aanwijzing van een werkelijke ontwikkeling te mogen beschouwen: niet
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slechts het niets-te-doen-hebben, is vervelend, ook de taken en andere
levenssituaties waarvoor zij gesteld zijn of waarmee zij geconfronteerd
worden, zijn weinig inspirerend. De zin des levens wordt meer en meer
problematisch voor deze pubers, hetgeen zich ook zal moeten openbaren
in hun houding t.a.v. school en kerk. Nu zien wij het percentage sch.antwoorden stijgen tot ongeveer ю en dan vrijwel op gelijke hoogte
blijven (over de achttienjarigen moet apart gesproken worden; de twin
tig- en eenentwintigjarigen zijn niet meegerekend ; hun resultaten komen
verderop aan de orde). Heel frappant is het percentage k.-antwoorden,
dat geheel in de lijn der verwachtingen stijgt en zelfs tot een hoog per
centage van 30.
Wij zullen de sch.- en k.-antwoorden dus nader moeten analyseren,
o.a. door ze individueel te bekijken. Naast de tabellen xxv en xxvi,
die aangeven, hoeveel van de totaal gegeven antwoorden op elke leeftijd
onder de vier groepen: v.t.; sch.; k. en a.g. vallen, is in de tabellen
xxvii en xxviii nog een ander overzicht gegeven. Het is namelijk ook
zinvol na te gaan, welk percentage leerlingen van een bepaalde leeftijd
een bepaald antwoord geeft. Daar sommige leerlingen meer dan een ant
woord geven, komen de totaalpercentages boven 100% uit. In tabel
xxvi is dus het percentage van het aantal antwoorden uitgangspunt, in
tabel xxviii het percentage van het aantal leerlingen.
Bij de laatste twee overzichten kan men duidelijker zien, hoeveel leer
lingen een bepaald antwoord hebben gegeven. Het boven al gesigna
leerde beeld wordt er nagenoeg niet door gewijzigd; het vormt er in
tegendeel een ondersteuning van. Ook hier zijn de achttienjarigen aty
pisch. De daling is daar in de groep v.t. groter dan verwacht werd; de
stijging bij sch. te fors. In dit opzicht is er overeenstemming met de
twintig- en eenentwintigjarigen. Er is ook in situatie wel een zekere
overeenstemming tussen beide groepen. Van de 43 achttienjarigen
moeten er op zijn minst 15 een of meermalen gedoubleerd hebben 5 5 ,
immers zij zijn leerling van 3 h.b.s. (5), iv gymn. (1) of 4 h.b.s. (9). Bij
deze leerlingen zou men dus meer weerzin tegen de school kunnen ver
wachten. Als deze veronderstelling juist is, moeten de meeste sch.antwoorden van de in totaal zeven bij de achttienjarigen gevonden
worden in klasse drie of vier. 'School' als conditie komt bij de derde- en
vierde-klassers echter in het geheel niet voor. Bij de oorspronkelijke
telling waren er onder de achttienjarigen 5 sch.-antwoorden, waarvan
1 in 5 h.b.s. en 4 in vi gymn. De twee resterende antwoorden werden
aanvankelijk als a.g. geteld, zij luidden nl. letterlijk: 'in saaie lessen'
(v gymn.) en: 'In geen van de gevallen verveel ik me het meest; wel eens
op school, als er iets verteld wordt wat mij niet interesseert' (5 h.b.s.).
Wij constateren hier dus dat 14,29% der sch.-antwoorden van achttien
jarigen in ν gymn. voorkomen, 28,57% i n 5 h.b.s. en 57,14%, dus een
156

duidelijke meerderheid, in vi-gymn. Wij herinneren ons nu het ongun
stige oordeel van de lerarenvergadering over deze klas, waarin wij ook
een hoge frequentie der verveling aantroffen. Het uitschieten van het
aantal sch.-antwoorden der achttienjarigen lijkt ons nu wel voldoende
verklaard. Voor een groot deel is daarmee ook de te grote daling der v.t.antwoorden verklaard, daar k. een normale stijging vertoont. Wel is ook
de stijging der a.g.-antwoorden wat disproportioneel. Nader onderzoek
van de a.g.-antwoorden der achttienjarigen leverde echter geen verder
resultaat op.
De school als conditie
N u wordt het tijd voor een nadere analyse van de sch.-antwoorden in
het algemeen. Het ontbreken van enig sch.-antwoord bij de twaalf
jarigen moge ten dele toeval zijn, wij mogen toch niet vergeten, dat het
onderzoek werd gehouden in het eerste trimester van het schooljaar
1964-1965. Uit ervaring weten wij hoe prettig vrijwel alle pas aange
komen h.b.s.'ers het op school vinden: alles is nog nieuw en interessant,
wat enerzijds moeilijkheden met zich meebrengt (33,3-45), maar van de
andere kant de leerlingen voor verveling behoedt.
Bij de dertienjarigen is de situatie direct aanzienlijk anders; zij steken
zelfs wat boven de veertienjarigen uit. De veronderstelling dat het hier
merendeels doubleurs betreft, zou ondersteund kunnen worden door het
feit dat 3 van de 4 gevallen in gymn. 1 voorkomen. Daar echter ver
scheidene eerste-klassers al in oktober, november en december 13 jaar
worden en het onderzoek in december plaats had op dit gymnasium,
menen wij dat hier op zijn hoogst van een aanwijzing gesproken kan
worden die wij voor de volgende jaren nauwlettend in het oog zullen
moeten houden. Bij de veertienjarigen zitten twee van de drie leerlingen
in 3 h.b.s., het zijn dus zeker geen doubleurs; de derde die in 1 gymn. zit,
is het waarschijnlijk wel. Van de vier vijftienjarigen zit er een in 2 h.b.s.,
dat is dus een doubleur. Van de twee driejarige h.b.s.'ers, was er een aan
vankelijk een a.g.-geval; hij schrijft: 'in de scheikundeles', dat is dus
inderdaad veel beperkter dan school in het algemeen. Wij hebben kunnen
nagaan dat het hier een doubleur betreft. De andere derde klasser is dat
niet, zoals wij op grond van een nog nader te bespreken nevenonderzoek
hebben kunnen nagaan. Nummer vier zit in iv gymn. en is dus geen
doubleur.
Van de zeven zestienjarigen zit er een in drie h.b.s., dat is dus een
doubleur, de andere in hogere klassen: twee in iv gymn., twee in 4 h.b.s.,
twee in ν gymn.; dat zijn dus waarschijnlijk geen doubleurs. (Onder
doubleurs wordt hier verstaan: wie een of meermalen moesten double
ren). Bij de oorspronkelijk 4 gevallen onder de zeventienjarigen voegden
ij?

7ich later de driejarige Lb.s.'er die aangeeft: 'onder de tekenles' - er kan
over getwist worden of hier niet eerder een afkeer van tekenen of van de
betreifende leraar in het spel is -, in elk geval een doubleur, en de zeven
tienjarige leerling van vi gymn., zeker geen doubleur, die beweert:
'alleen in bepaalde lessen'. De oorspronkelijke vier gevallen treffen wij in
iv gymn. (i), in 4 h.b.s. (i) - dit zijn doubleurs -, in 5 h.b.s. (1) en vi
gymn. (1).
Bij de oorspronkelijk vijf achttienjarigen voegden zich de boven bespro
ken twee gevallen uit resp. ν gymn. en 5 h.b.s., beiden doubleurs. Verder
zijn het een leerling uit 5 h.b.s., een doubleur, en de vier leerlingen,
mogelijk geen doubleurs, uit de boven besproken ongunstige VI gymn.klas.
Het enige geval van negentien jaar treffen wij in 4 h.b.s., dat is dus een
doubleur.
Ten slotte zijn er twee twintigjarigen in resp. 5 h.b.s. en vi gymn. en
een éénentwintigjarige in 5 h.b.s., alle drie doubleurs. (Zie tabellen
xxix en xxx).
Uit bovenstaande overzichten valt op te maken, dat 17 op 207 h.b.s.ers of 8,27% de school opgeeft als conditie der verveling, maar 18 op 124
gymnasiasten of 14,51%. Dit wettigt natuurlijk niet tot de conclusie dat
gymnasiasten zich meer zouden vervelen op school dan h.b.s.'ers. Op
zichzelf zou een dergelijke gedachte nog zo dwaas niet zijn; uiteraard
komen onder h.b.s.'ers meer knutselaars voor dan onder de gymnasiasten
en deze typen vinden altijd wel wat te doen, zoals wij ook op grond van
de antwoorden op vraag vier zullen zien. Maar voor een dergelijke
vaststelling zou het nodig zijn veel meer scholen in het onderzoek te
betrekken; voor ons onderzoek is het niet van direct belang. Toch zullen
wij een poging ondernemen de discrepantie tussen de resultaten van beide
scholen op dit punt te verklaren, althans begrijpelijker te maken. Nu valt
het direct op dat van de 18 sch.-antwoorden er 7 voorkomen in de als
ongunstig gesignaleerde vi gymn. Zonder deze antwoorden komt het
percentage der gymnasiasten op 9,40, zodat het nauwelijks afwijkt van
dat der h.b.s..'ers.
Dat het oordeel der lerarenvergadering inderdaad gefundeerd is,
blijkt uit de commentaren van verscheidene van deze jongens uit vi
gymn. (De oorzaken blijven hier uiteraard buiten bespreking; ze werden
door ons trouwens niet uitdrukkelijk onderzocht). Wij zullen de reacties
der jongens, indien aanwezig, bespreken in de volgorde waarin ze in
ons materiaal werden opgelegd; wij nummeren ze en vermelden de
leeftijd er even bij :
1. 17 j . : 'alleen in bepaalde lessen'; onder vraag vier vermeldt hij dat hij
er zich soms wel soms niet tegen verzet, en wat het laatste betreft.
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merkt hij op : 'ik doe er dan niets tegen omdat ik het prettig vind op de
hele boel eens te kankeren of zo, om aan alles de pest te hebben;
zelfs probeer ik dan de verveling te bevorderen'.
(Wij laten de commentaren der leerlingen voor zichzelf spreken, ze
zijn, dunkt ons, duidelijk genoeg).
2. 17 j . : naast sch. noemt hij als conditie v.t. Zijn antwoord op vr. 4
luidt: 'Ik probeer in m'n vrije tijd hobby's te zoeken of op school wat
aantekeningen te gaan maken om met iets bezig te zijn'.
3. 18 j . : geeft geen commentaar dat iets verduidelijkt.
4. 18 j . : zegt onder vraag 4 o.a.; 'Op sommige momenten zeg ik, stik
maar en dan doe ik niets omdat ik dan overal tegenzin in heb' en
verderop : 'In de les lees ik dan ook wel ooit ofwel sla ik 'n paar bladzijden terug of pak een ander studieboek om te herhalen'. (Hij heeft
niet alleen 'school' onderstreept maar daaraan toegevoegd: 'in een
voor mij oninteressante les').
5. 18 j . : geeft geen commentaar dat de zaak duidelijker maakt.
6. 18 j . : als 3 en 5.
7. 20 j . : voegt aan vr. 3 ongevraagd toe: 'Als ik me verveel op school het grootste deel van de dag wordt door school en studie in beslag
genomen - komt dat, omdat ik de tijd dan voor mij zo goed als nutteloos vind.' En bij vr. 4 zegt hij : 'Er is weinig of niets tegen deze verveling te doen voor mij. Min of meer gedwongen volg ik 't gymnasium tot 't eind'.
Voor de volledigheid hebben wij ook nagegaan, welke commentaren
door andere gymnasiasten werden gegeven. De drie dertienjarige en
de ene veertienjarige eerste-klasser geven geen commentaar, evenmin
als de vijftienjarige en een der zestienjarige vierde-klassers. De tweede
daarvan merkt het volgende op naar aanleiding van zijn negatief antwoord op vr. 4: 'Omdat ik van mening ben, dat iedereen zich moet vervelen, zeker jonge mensen. Het is ook goed in bepaalde gevallen, omdat
men na een periode van verveling weer vlugger en frisser kan beginnen.
Van de andere kant kan verveling op school voor de minder-goeden
slechte resultaten opleveren. Persoonlijk ben ik hier niet bang voor en
zolang bij mij deze perioden van verveling slechts incidenteel voorkomen, probeer ik niet iets tegen die verveling te doen!'
De enige zeventienjarige vierde-klasser die zegt zich dikwijls te vervelen en dan ook als condities aangeeft: v.t.; sch.; k. en 'tijdens mijn
huiswerk', laat onder vier weten, wat hij tegen de verveling doet in al
deze gevallen. Over het onderhavige punt zegt hij : 'Op school heerlijk
gaan zitten dromen'. De achttienjarige vijfde-klasser gaat tekenen en
kijken wat zijn buurman doet.
Komen wij nu terug op een gedachte die wij even hebben losgelaten
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voor bovenstaande analyse, nl. of er verband bestaat tussen doublure en
verveling op school. Daarvoor lijkt het ons juist nog eens bij elkaar te
zetten, wat wij boven gevonden hebben om het geheel overzichtelijker te
maken (zie tabel xxxi).
Ook als men de zeer onzekere dertienjarigen als doubleur meetelt,
vindt men geen dwingende correlatie tussen doubleren en verveling, al
is een percentage van 40 (zonder de dertienjarigen 14 van 3 5 antwoorden)
groot genoeg om een eventueel onderzoek naar de relatie tussen verveling en doubleren interessant te maken.
Het verband tussen mentaliteit en verveling kon althans voor klas vi
gymn. op grond van het oordeel der lerarenvergadering en hun eigen
mededelingen als aannemelijk beschouwd worden. Als oud-leraar bij het
v.h.m.o. hebben wij meermalen de verdeeldheid van lerarenvergaderingen t.a.v. allerlei kwesties kunnen ervaren. Wanneer echter een dergelijk
oordeel wordt uitgesproken, mag men aannemen dat de vergadering zich
daaromtrent niet vergist. Dat een ongunstige mentaliteit invloed op de
verveling kan hebben, werd ook aannemelijk gemaakt door onze
fenomenologische analyse van de verveling als een niet-betrokken-zijn
èn zich niet-betrekken op zijn wereld.
Wij geloven reden te hebben althans voor de verveling op school nog
aan een andere relatie te mogen denken, met name de affiniteit tot een
bepaalde leerstof (of leraar). Om dit nader te bekijken lopen wij alle gevallen, waarin het antwoord sch. in herziene vorm gegeven werd nog
even door.
Bij de vier leerlingen van gymn. 1 levert het onderzoek niets op. Ook
de twee leerlingen van 2 h.b.s. brengen ons niets verder.
Een van de twee veertienjarige derde-klassers zegt: 'als het een zeer
vervelende les is'. Een der twee vijftienjarigen uit die klas schrijft: 'in
de scheikunde les'. De ene zestienjarige geeft geen commentaar. De
zeventienjarige merkt echter op: 'in de tekenles'. De enige vijftienjarige
leerling uit iv gymn. maakt geen opmerking over ons punt; de twee
zestienjarigen evenmin; ook de enige zeventienjarige voegt er niets aan
toe over dit punt. Bij de leerlingen van 4 h.b.s. geven de beide zestienjarigen geen commentaar; de enige zeventienjarige merkt op: 'Als ik me
op school verveel, is het uit geïrriteerdheid, omdat een bepaald onderwerp niet vlug genoeg afgehandeld kan worden'; de enige negentienjarige voegt er voor ons punt niets aan toe. De beide zestienjarigen uit ν
gymn. hebben niets naders op te merken, de enige achttienjarige uit deze
klas zegt: 'In saaie lessen'. De enige zeventienjarige h.b.s.'er uit de vijfde
klas geeft geen commentaar; een van de achttien jarigen evenmin, de
andere voegt eraan toe : 'als er iets verteld wordt wat mij niet interesseert'.
Noch de twintig- noch de éénentwintigjarige leerling uit deze klas geeft
nadere toelichting. De ene zeventienjarige leerling uit vi gymn. schrijft :
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'alleen bepaalde lessen', de andere geeft geen commentaar. Van de vier
achttienjarigen uit die klas heeft er maar een een opmerking, nl.: 'in een
voor mij oninteressante les'; ook de enige twintigjarige vermeldt geen
speciale afkeer.
Uit het bovenstaande moeten wij dus concluderen, dat slechts in 8 van
de 35 sch.-gevallen negatieve affiniteit als oorzaak wordt vermeld. Op
grond van de uitspraken der leerlingen moet dus een relatie tussen verveling op school en een bepaalde affiniteit niet overschat worden.
Toch moeten wij alvorens een definitief oordeel te vellen de zaak nog wat
nauwkeuriger onder de loep nemen. Bezien wij nl. eens, hoeveel onderbouwleerlingen sch.-antwoorden geven met of zonder commentaar, dan
krijgen wij het overzicht van tabel xxxii.
Gemakkelijk valt hieruit af te leiden, dat de school vooral als conditie
der verveling wordt beschouwd door leerlingen van de bovenbouw,
waarbij de zesde klas verre de kroon spant. De percentages voor de totalen zijn resp. kl. i : 3,67; kl. 2: 6,89; kl. 3: 11,76; kl. 4 : 12,12; kl. 5:
14,81 en kl. 6: 31,36. M.a.w. hoe hoger de klas, hoe meer leerlingen zich
in school vervelen, en wij hebben gezien dat het hoger aantal doubleurs
dat wellicht de hogere klassen bevolkt daarvan niet de oorzaak kan zijn.
Dat is toch op zijn minst een opmerkelijk resultaat van dit deel van het
onderzoek. Men zal hiertegen willen opwerpen, dat wij eerder 4 van de
zeven gevallen in vi-gymn. als verklaring voor een ongunstige mentaliteit hebben doen gelden. Maar zelfs wanneer wij deze alle vier aftrekken,
komen wij nog tot een percentage van 13,63, dus nog hoger dan in kl. 4
en bijna even hoog als in 5. Maar in opmerkingen als 'In saaie lessen'
(v gymn.) komen ook mentaliteitsfactoren naar voren, zodat men de zaak
ook zo kan stellen: naarmate de leerlingen in hogere klassen zitten,
komen er onder hen meer voor die zich in de klas vervelen, hetgeen ten
dele door hun mentaliteit wordt beïnvloed. 'Commentaar' zoals boven
vermeld vinden wij dan ook in de onderbouw niet, wel in de bovenbouw,
waarbij speciaal in het oog valt dat 3 van 6 sch.-antwoorden in klas drie
van commentaar zijn voorzien. In het algemeen gelden derde klassen
voor moeilijk; volgens het oordeel der leraren bleek dat vooral van die
derde klas gezegd te moeten worden, waarin twee van de drie 'commentators' zitten. Hebben wij niet kunnen aantonen dat negatieve affiniteit
een oorzaak kan zijn voor verveling in school, dat een negatieve mentaliteit hierin een rol speelt, hebben wij, dunkt ons toch wel zeer aannemelijk
kunnen maken.
Nu lezen wij in Strunz c.s. (116) op p. 375 dat volgens Herbart
'Langeweile' dè pedagogische hoofdzonde is. Wanneer dat juist is, moet
men de mogelijkheid overwegen dat de pedagogische situatie op de
beide onderzochte scholen bijzonder gunstig zou zijn, ten gevolge
waarvan verveling op school zelden zou voorkomen, minder dan op
andere scholen. Men zou t.a.v. deze kwestie dus kunnen opmerken
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dat onze steekproef te weinig representatief is voor het middelbaar
onderwijs. Wij menen daar tegenover te mogen stellen, dat de uitslagen
van 1954 en 1964, juist wat deze conditie betreft, elkaar volkomen dekken
(1954: 7,27; 1964: 7,29). Van de 20 leraren echter die in 1964 aan deze
school les gaven, waren er slechts 7 in 1954 al aan die school werkzaam,
terwijl ook de directie geheel gewijzigd was. Wanneer 65% der leraren is
vervangen door anderen, terwijl ook de directie een andere is, kan men
moeilijk aannemen dat het pedagogisch klimaat en de wijze van lesgeven
dezelfde zijn gebleven, te meer niet daar veranderingen veelal door pen
sionering van vijfenzestigjarigen, die door jongere leerkrachten, meer
malen onbevoegden, werden vervangen, zijn opgetreden. Ondanks de
verandering der pedagogische situatie blijft het aantal school-antwoorden
gelijk. Men heeft hier trouwens niet met een variabele te doen: leerlingen
kunnen geboeid worden door een goede leraar en zich vermaken bij een
leraar die geen orde heeft; in geen van beide gevallen vervelen zij zich.
Bekijken wij nu een volgende omstandigheid.
De kerkdienst) ah conditie der verveling
Om hiervan een indruk te krijgen verwijzen wij andermaal naar tabel
xxvi. Daar bleek het percentage k.-antwoorden te stijgen van 6,38 bij de
twaalfjarigen tot 30 bij de negentienjarigen (bij de twintig- en eenen
twintigjarigen samen zelfs tot 35,92). Deze tabel geeft de voorlopige
indruk: met stijgende leeftijd wordt de kerkdienst in toenemende mate
een conditie der verveling. Men kan zich daarover van een kant verbazen,
daar vorderende ontwikkeling een groter religieuze ontwikkeling zal
(kunnen) impliceren en daarmee een bewuster deelname aan de dienst van
God. Anderzijds mag men niet vergeten, dat juist bij een bewuster
stellingname t.a.v. de religie een traditioneel geloof meer te verduren zal
hebben. Bovendien zal juist de rijper wordende jeugd traditionele elemen
ten in de geloofsbeleving en dus in de eerste plaats in de liturgie op de
radicale wijze van deze ontwikkelingsfase verwerpen. Toch willen wij,
alvorens te constateren wat fasetypisch is in dit opzicht, eerst de resultaten
nauwkeuriger analyseren (zie tabel хххш).
Hoewel het aantal h.b.s.-leerlingen veel groter is dan dat van het
gymnasium (124), is het aantal k.-antwoorden bij de gymnasiasten hoger.
De percentages zijn resp. 15,46 en 27,42, gerekend op het totaal aantal
antwoorden van resp. h.b.s.'ers en gymnasiasten. Meer dan een kwart der
gymnasiasten vindt 'kerk' dus de voornaamste conditie der verveling.
Dat de h.b.s.'ers relatief zo gunstig afsteken, vindt zijn verklaring voor
een groot deel in het feit dat deze h.b.s. een openbare school is, (waarvan
echter \ tot \ der leerlingen katholiek is en ook nog een deel belijdend
protestant), het bewuste gymnasium daarentegen een katholiek internaat.
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Merkwaardig is in dit verband het antwoord van een zestienjarige
leerling van drie h.b.s. die schrijft: 'Ik zou me hoogstwaarschijnlijk in de
kerk vervelen, want ik ben buitenkerkelijk'. Toch blijft het hoge per
centage op het betreffende gymnasium opmerkelijk, te meer als wij be
denken dat wij hier met een z.g. open seminarie te doen hebben. De
crisis waarin de priesterroeping al op de middelbare school verkeert,
wordt er dunkt ons wel door gedemonstreerd. Dit wordt te opmerkelij
ker, wanneer wij constateren dat bij de h.b.s.'ers 9 op de 3 2 k.-antwoorden in de onderbouw (klassen 1 en 2) voorkomen en op het gymnasium
slechts 2 van de 34, en dat terwijl de verhouding der totalen van onder
bouw en bovenbouw ongeveer gelijk is, nl. voor de h.b.s. 82/207 = 39>6i
en voor het gymnasium 56/124 = 45,16. Bij de h.b.s.'ers en gymnasiasten
is op grond van deze gegevens de juiste verhouding tussen het aantal
k.-antwoorden in de onderbouw, resp. 11,14 : 2»54· D a t betekent dat de
kerkdienst als voor de verveling gunstige conditie in het algemeen meer
bij de bovenbouw dan bij de onderbouw voorkomt en dat dit op het
betreffende gymnasium in duidelijk sterker mate het geval is.
Zelfs absoluut vallen de getallen voor 4 en 5 gymnasium veel hoger uit
dan voor de vergelijkbare klassen der h.b.s. Weliswaar is het aantal in
3 h.b.s. absoluut nog hoger dan in vi gymnasium, maar geven wij de
percentages op het aantal leerlingen per klas, dan ontstaat het volgende
beeld:
b.b.s.: kl. 1: 11,51; kl. 2: 10,34; kl. 3: 29,41; kl. 4: 10,87; Ы. 5: 10,71.
gymnasium: kl. 1: 3,57; kl. rv: 50; kl. v: 34,61; k i v i : 63,63.
Wij zien hier, dat het percentage op de h.b.s. vrij constant is (spreiding
van 10,34-11,51), met uitzondering althans van de derde klas. In die
derde klas is de leeftijdverdeling: 14 j . 2 antwoorden k.; 15 j . : 3; 16 j . :
5 ; 17 j . 4; 18 j . : 1. Dit lijkt een geleidelijke opklimming tot 16, waarna
een daling optreedt. O m een juist idee te krijgen moeten wij echter het
aantal van de betreffende jongens per leeftijd weten. In kl. 3 zitten er van
14 j . : 7; van 15 j . : 10; van 16 j . : 22; van 17 j . : 7; van 18 j . : 5. Dat levert
I
:
dus de volgende percentages o p : 14 j . : 28,57; 5 Ь 3°; ^ ·: 22,72; 17 j . :
57,14; 18 j . : 20. Hier zien wij dat er op 16 j . geen piek is, maar dat het
toppunt ligt op 17 j . Bedenken wij dat deze leeftijd van 14-17 j . volgens
Remplein precies de puberteitsleeftijd is met de Jugendkrise op de
leeftijd 16-17 j . , dan mogen wij dunkt ons wel constateren, dat de puber
teitscrisis zich bij deze leerlingen ook als een religieuze crisis manifesteert.
Alvorens tot de zo interessante gymnasiumleerlingen over te gaan, zullen
wij eerst geval voor geval nagaan bij de h.b.s.'ers, met bijzondere aan
dacht voor de derde-klassers, om aan een kwalitatieve benadering nog
wat nadere gegevens te ondenen.
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De eerste twaalíjarige uit kl. ι merkt op bij vr. 4: 'Ja, in de kerk om
een beetje te zitten spelen en rond te kijken', een typisch kinderlijke ver
velingsreactie. Nummer twee geeft geen duidelijk commentaar.
De twee dertienjarigen hebben geen opmerkingen die voor ons punt
belangrijk zijn. Bij de twee veertienjarigen is het hetzelfde.
De drie tweede-klassers maken geen opmerkingen die voor ons interes
sant zijn.
Van de twee veertienjarige derde-kJassers zegt de eerste als antwoord
op vr. 4. : 'Neen. In de kerk kun je moeilijk gaan kaarten of ganzeborden'.
Dit antwoord wijst er toch wel op dat het daar geschiedende deze jongen
weinig te zeggen heeft. Het antwoord van de tweede is nog duidelijker ; bij
vr. 3 zegt deze knaap eigenlijk weinig ter zake: 'Als ik me verveel (2d) zal
dat komen omdat ik steeds hetzelfde hoor en zie, zodat je niet meer
luistert'. Deze beleving van monotonie toont duidelijk aan dat er bij deze
jongen weinig echte religieuze ervaringen beleefd worden in de kerk
dienst.
De drie vijftienjarigen leveren geen commentaar. Van de vijf zestien
jarigen zijn er twee die een opmerking maken, nl. een jongen die zowel
school als kerk als conditie opgeeft en bij vr. } aantekent: 'Als ik mij
verveel, dan is dat op een plaats waar ik plichtsgetrouw moet zitten. Ik
verlang dan weer naar het ogenblik waarop ik vrij ben en dingen kan
gaan doen waar ik interesse in heb'. Kerk en school worden hier dus over
een kam geschoren als 'plaatsen' waar men plichtmatig 'zit'. De jongen
geeft duidelijk aan zich in een dergelijke situatie gefrustreerd te gevoelen;
wat men er doet, is voor hem ook niet interessant. De tweede knaap
tekent bij vr. 4 aan: 'In de kerk probeer ik goed op te letten, maar ik dwaal
ook weer gauw met mijn gedachten af'. Hier kan althans van goede wil
gesproken worden. De vier zeventienjarigen maken geen van allen een
opmerking die ons verder brengt, evenmin als de enige achttienjarige.
Bij de vierde-klassers geeft de enige zestienjarige geen nadere inlich
ting, van de beide zeventienjarigen en een der beide achttienjarigen kan
hetzelfde gezegd worden, de andere voegt eraan toe: 'Als je je hoofd er
niet bij kan houden, en de moeilijkheid is, je kan niets anders gaan doen',
waaruit blijkt dat hij voor het religieuze gebeuren weinig belangstelling
heeft. De enige zeventienjarige vijfde-klasser heeft ter zake niets op te
merken, voor de achttien- en de éénentwintigjarige geldt hetzelfde.
Deze gegevens hebben ons dus niet veel verder gebracht. Wij kunnen
echter wel zeggen, dat alle gemaakte opmerkingen de verveling in de
kerk doen zien als een niet-persoonlijk-betrokken-zijn bij het gebeurde.
Van een bewuste religieuze crisis is geen sprake.
Gaan wij nu eens kijken naar de gymnasiasten. De percentages werden
boven al gegeven. Na het lage percentage in klasse 1 volgt de uitschieter
van iv, in ν is het percentage wat minder hoog om dan in vi weer ge164

weldig uit te lopen. In kl. iv is de verdeling in leeftijden: 14 j . : 1 of 50%,
15 j . : 3 of 75%, 16 j . : 4 of 10%, 17 j . : 1 of 33,33% en 18 j . : ι of 100%.
Afgezien van de enige achttienjarige ligt dus ook hier de top in de puber
teitsjaren, echter iets meer naar voren geschoven dan bij de derde
klassers van de h.b.s. De gemiddelde leeftijd der leerlingen van rv gymn.
is 15,85, de mediaan ligt op 16 j . , maar naar de vijftienjarigen toe. In 3
h.b.s. is dat resp. 15, 86 en een mediaan in de groep der 16-jarigen in de
richting van 17 jaar. Qua kalenderleeftijd verschillen beide klassen dus
vrijwel niet. Mentaal liggen de derde-klassers dus een jaar achter en
omdat schoolvorderingen, zoals Langeveld opmerkt (66,255), ook een
ontwikkelingsfactor inhouden, kan het verschil tussen beide klassen
daardoor verklaarbaar geacht worden.
In kl. ν zijn de antwoorden zo onder de leeftijden verdeeld: 16 j . : 3 of
42,86%; 17 j . : 2 of 2 5 % ; 19 j . : 1 of 100%. Afgezien van de ene negen
tienjarige kunnen wij hier een geleidelijke teruggang bespeuren. De
gemiddelde leeftijd is 17,19, de mediaan ligt in de groep der zeventien
jarigen, naar de achttienjarigen toe. Wij treffen hier dus een groep pubers
aan op het einde van de puberteit, na wat Remplein de Jugendkrise
noemt. Het afnemen van k. als conditie zou dus in deze klas op een ze
kere religieuze rijping of ontwikkeling kunnen wijzen. Wellicht werpen
de commentaren hier enig licht op. Daarvoor zij naar onder verwezen;
eerst willen wij nog de verdeling in kl. vi nader bekijken.
Deze is als volgt: 17 j . : 2 of 40%; 18 j . : 6 of 67,67%; 19 j . : 2 of 100%;
20/21 j . : 4 of 67,67%. Bedenken wij echter dat de enige éénentwintigjarige geen antw. k. geeft, dan wordt het percentage voor de twintigjarigen dus 83,33. Wij zien hier dus de top op 19-20 jaar liggen, m.a.w. in
de adolescentiejaren, de periode waarvan Remplein in aansluiting bij
Spranger zegt: 'Deshalb folgt nun auf die Phase der Zweifel eine der
'eigenen, relativ dauernden Stellungnahme'' (89,526). Ook Calón
spreekt over 'de grote godsdienstige crisis' op het einde van de jeugdjaren (27,162).
Vinden wij van de religieuze crisis nu werkelijk iets terug in de antwoorden van de gymnasiasten, vooral van de leerlingen der hogere
klassen? Laten wij alvorens dat nader te bekijken nog even stilstaan bij
kl. 1, waarvan het lage percentage k.-antwoorden opvallend is in vergelijking met de h.b.s. Afgezien van de derde klas kunnen wij de h.b.s.
min of meer als een vergelijkbare constante beschouwen op grond van de
daar vrijwel gelijk blijvende percentages. In het algemeen, behalve in de
echte puberteitsperiode (derde klas), weerspiegelt de h.b.s. de religieuze
problematiek niet. Daarnaast zien wij nu bij de gymnasiasten een uitzonderlijk laag percentage in klas 1 en hoge percentages in klas iv, wat
men wel als fasetypisch mag beschouwen, als men het vergelijkt met een
dergelijke top in de derde h.b.s., een daarbij aansluitende daling in kl. ν en
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dan een enorme stijging in vi die niet geheel als faseverschijnsel kan
worden beoordeeld, hetgeen een nieuwe steun zou kunnen verlenen aan
het eerder gevelde oordeel over deze klas. Willen wij echter een juist
oordeel vellen over het al of niet fasetypische der verschijnselen in deze
klas, dan doen wij er goed aan de twintig- en eenentwintigjarigen, althans voor de kwantitatieve verwerking, die als uitgangspunt der vergelijking moet dienen, weg te laten (bij de h.b.s.'ers is dat er maar een).
Vallen deze vier af, dan komt het percentage 'kerk' vergeleken met het
totale aantal overblijvende leerlingen van deze klas op 10/16 = 62,50.
Een belangrijke wijziging is dat niet (eerst: 63,63).
Nog een enkel woord over de kl. 1, voordat wij alle gevallen apart
gaan bekijken. Beschouwd in vergelijking met de constante: 10,34-11,51
op de h.b.s. is dit percentage van 3,57 wel erg laag. Maar vergeten wij
niet dat wij op het gymnasium te doen hebben met een z.g. open seminarie dat bovendien overwegend internaat is. De meeste leerlingen zullen
dus naar dit gymnasium gaan met de bedoeling priester te worden. In
het eerste trimester mag men van zulke leerlingen zeker niet verwachten,
dat zij de kerk een vervelende situatie zullen vinden.
Laten wij nu geval voor geval nagaan, of er commentaar gegeven
wordt. In kl. 1 levert noch de twaalf- noch de dertienjarige jongen
commentaar, hetgeen trouwens ook niet verwacht mocht worden.
De veertienjarige leerling van kl. rv zegt: 'in de kerk verveel ik me
meestal, omdat ik de hele mis bijna van buiten ken en omdat de mis mij
zodoende haast niet meer aanspreekt'. Herhaling van hetzelfde gebeuren,
waarbij hij zich persoonlijk niet betrokken voelt, is hier de oorzaak der
verveling.
Van de vijftienjarige is er maar een die een tipje van de sluier oplicht.
Bij vr. 3 zegt hij : 'Je vraagt je af wat zal ik nu toch doen. Vooral in de
kerk. Dan ga je b.v. tegels of mensen tellen'. Deze knaap staat dus wel
heel onverschillig tegenover het religieuze gebeuren.
De eerste zestienjarige laat heel duidelijk merken, hoezeer er op deze
leeftijd soms van een worsteling op religieus gebied gesproken kan
worden. Bij vr. 3 merkt hij op : 'In de kerk verveel ik me soms, omdat 't
me niets doet', waaraan hij echter bij vr. 4 toevoegt: 'In de kerk is die
verveling bijna niet te verhelpen. Maar ik ben in mijzelf bezig met de
vorming van 'n godsidee waardoor ik me misschien later weer kan interesseren voor de kerk'. Typisch voorbeeld ook van de individualiserende
tendens in de puberteitsjaren. Een tweede verklaart: 'als de preek te lang
en te saai is', een ook door ouderen wel gesignaleerd euvel. De beide
anderen geven ter zake geen commentaar.
De enige zeventienjarige demonstreert zijn gemis aan religieuze
belevingen door te zeggen bij vr. 4: 'In de kerk wachten op het eind v.d.
Mis'.
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De achttienjarige vierde-klasser schrijft in zijn uitvoerige toelichting
bij vr. 3 : 'Het is vooral bij 'de nieuwe misregeling'. Daar doet geheel de
kerk hardop mee. Je wilt je eigen eigenlijk bezinnen op de afgelopen dag
en dat gaat niet. Dan ga ik me werkelijk vervelen. Ik ga dan verzitten en
draaien totdat ik min of meer misselijk word. Zo gauw ik buiten ben,
is het weer over.' En bij vr. 4 voegt hij er nog aan toe : 'Ik neem wel 'n
boekje mee wat toch in zekere mate betrekking heeft op de kerk. Of ik
probeer, als ik geen boekje bij me heb mijn gedachten toch te regelen'. Het
is niet onmogelijk dat de nieuwe liturgie de puber met zijn behoefte aan
'zelfinkeer' moeilijk valt, omdat hem belet wordt 'in angello cum libello'
rust te vinden. Voor de pastorale psychologie (en theologie) lijkt mij dit
een interessant probleem, de moeite van het onderzoeken waard, juist
omdat de puberteit, zoals Rümke aannemelijk heeft gemaakt, van zoveel
belang is voor de ontwikkeling van een volwassen geloofsleven (97,24).
Hoe is de situatie in kl. v? De drie zestienjarigen zeggen over het
onderhavige punt geen woord. Ook de beide zeventienjarigen laten zich
er niet over uit. Van de beide achttienjarigen maakt slechts de ene een
vrij naïeve opmerking: 'Als ik me in de kerk verveel ga ik de mooie
verhalen eruit lezen uit 't kerkboek' (antwoord op vr. 4.). De enige
negentienjarige toont in de kerk zijn goede wil; op vr. 4 antwoordt hij:
'In de kerk door de oefeningen proberen te volgen'.
Van de twee zeventienjarige leerlingen van vi gymn. geeft er een
commentaar, nl. 'ben 't niet eens met de vorm etc. daarin - omdat volgens
mij hier echt geen gemeenschap aanwezig is'.
Van de zes achttienjarigen geeft er maar een terzake commentaar. Na
bij vr. 2 al opgemerkt te hebben, dat hij zich in de kerk 'meestal wel'
verveelt, voegt hij er onder vr. 4 nog aan toe : 'In de kerk zit ik dan maar
een beetje te zitten ofwel pak ik, als ik toevallig een boek bij mij heb,
hetzelfde welk, dit boek en ga lezen'. Hier hebben wij met echte of geveinsde onverschilligheid te maken. Dat 'hetzelfde welk' wordt er met
zoveel aplomb aan toegevoegd, dat het laatste het meest voor de hand
ligt. De beide negentienjarigen geven geen commentaar. Er is tot nog toe
maar heel weinig wat niet als typerend voor deze fase beschouwd kan
worden.
Gaan wij nu over tot de twintigjarigen die volgens de uitkomst der
kwantitatieve verwerking het beeld minder schenen te vertekenen dan
wel gedacht werd. Slechts een van de vier levert commentaar, maar dat
is dan ook een duidelijk bewijs van religieuze moeilijkheden, van een
worsteling om op dit punt tot klaarheid te komen, en als zodanig een
argument voor de mening van Calon, dat de grote religieuze crisis rond
het twintigste jaar optreedt. De jongeman zegt, niet geheel duidelijk,
wellicht door emotionele geladenheid: 'De kerk boeit me niet op 't
ogenblik. Of dit voorkomt uit 'n slappe houding niet, omdat ik me juist
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op dit gebied druk beweeg. De toestand in de kerk, het bestaan van God,
het aanwezig zijn van Christus onder de mis'. De niet geheel begrijpelijke
zin van 'Of dit ... beweeg' is waarschijnlijk bedoeld als verweer tegen
degenen die hem een slappe houding zouden willen verwijten. Hij bedoelt waarschijnlijk: 'Of dit voortkomt uit een slappe houding? Dat
geloof ik niet, omdat ... beweeg'. De verklarende bijzin zal dan zoveel
willen zeggen als: ik ben echt aan mijn houding aan het dokteren, ik
probeer echt niet 'slap' te zijn. De kern van zijn moeilijkheden, echte
geloofsmoeilijkheden wordt genoemd in de daarop volgende passage.
Trachten wij nu tot een conclusie te komen. Bij de h.b.s.'ers bleek het
percentage k.-antwoorden vrij constant te zijn en rond 11 % te bedragen
van het totaal der gegeven antwoorden, behoudens de derde-klassers die
een fasetypische uitzondering hierop vormden. In het algemeen kan
gezegd worden dat wie zich onder die h.b.s.'ers over hun verveling in de
kerk uitspraken, van een zekere onverschilligheid t.a.v. het religieuze
gebeuren blijk gaven. Bij de gymnasiasten vonden wij een laag percentage
in de kl. i, geheel in overeenstemming met wat in de eerste open-seminarieklas verwacht kan worden. In de hogere klassen was er een aanmerkelijke stijging, die voor een groot deel toch wel als typerend voor
Jugendkrise en adolescentie gezien moet worden, een enkele maal ook
in lichte mate samenhangt met de gebleken wat negatieve mentaliteit
van de Vie klas. Omdat de h.b.s. een openbare school is, kan men de
uitslag op het gymnasium beter als kenmerkend zien voor de situatie van
de gelovige jeugd, al moet er ook rekening mee worden gehouden, dat
juist op een open seminarie nogal wat protestreacties opgeroepen
kunnen worden. Wij kunnen dan ook met voorzichtigheid concluderen,
dat onder moderne katholieke pubers de kerkdienst nogal eens cond'tie
der verveling is, soms uit onverschilligheid, ook wel door het verwikkeldzijn in een echte geloofscrisis.
Kanttekeningen
Voordat wij dit deel van ons onderzoek afsluiten, zijn nog wat kritische
opmerkingen op hun plaats. Ofschoon wij getracht hebben onze vragen
zo weinig mogelijk suggestief te maken, zijn wij daarin toch niet helemaal geslaagd, zoals wij hier willen aantonen. Dat is het nadeel van de
'multiple choice'-methode, men maakt slapende honden wakker. Daarom was het echter goed dat de vragen 3 en 4 de mogelijkheid openlieten
voor ieder om zijn hart te luchten, wat dan ook meermalen gebeurde. In de
donkere ruimte tussen de wel wat erg algemene vraag 1. 'Verveel je je
wel eens?' en de door 'suggesties' sterk ingeperkte tweede vraag viel
daardoor soms toch nog wat licht, zodat wij verder konden zien dan deze
beide vragen ons veroorloofden. Vooral de aan het onderzoek van 1964
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toegevoegde vierde vraag heeft in dit verband zijn verdiensten bewezen.
Wat toch is het geval? Meermalen staat onder vraag 4 'Probeer je iets
tegen de verveling te doen?' een relaas dat in strijd is met het antwoord
op vraag 2 of daarnaar niet terug verwijst. Laten wij ter verduidelijking
een willekeurig voorbeeld geven. Een leerling van 3 h.b.s. geeft onder
vr. 2 als condities aan: v.t., k. en onder a.g. : 'In de scheikundeles' (sch.).
Onder vr. 4 echter zegt hij : 'Ja door op te letten of aan hobby's te doen'.
Dat antwoord heeft echter maar op twee van de genoemde condities
betrekking, hoewel men 'opletten' eventueel ook zou kunnen opvatten
in de zin van het 'bijwonen' van de Mis 'met eerbied en aandacht'.
Geven wij daarom nog een duidelijker voorbeeld: een jongen uit ν
gymnasium geeft als condities op v.t. en k., maar vermeldt onder vr.4:
'Boeken lezen, met de wagen van thuis meerijden naar vrienden; in de
zomer vissen'. Dit antwoord heeft alleen betrekking op de conditie v.t.
Maar merkwaardig wordt de situatie pas, wanneer als antwoord op
vraag 2 een conditie wordt genoemd, waarop het antwoord van vraag 4
in het geheel geen betrekking heeft. Dat gebeurt b.v. meermalen als bij
vraag 2 maar één conditie is ingevuld. Als dat zo is, moet men zich namelijk de vraag stellen of onder vraag 2 werkelijk de voornaamste conditie
genoemd is. Laten wij de betreffende gevallen allemaal nagaan, alvorens
een definitief oordeel te vellen, daar wij het met Göbel eens zijn, dat de
innerlijke samenhang der antwoorden voor de beoordeling van het materiaal belangrijk is (45).
Door de beperking die wij ons hebben opgelegd, is het aantal gevallen
klein, te meer daar het gegeven antwoord duidelijk moest zijn. Dat is b.v.
niet het geval in antwoorden als dat van de leerling van 3 h.b.s. die als
conditie 'kerk' noemt en dan als antwoord op vraag 4 opmerkt: 'door
te lezen'. Wij hebben gezien dat er werkelijk een jongen was die een boek
- 'hetzelfde welk' - meenam naar de kerk, wat hier dus ook mogelijk is.
Hier volgen dan de overblijvende duidelijke gevallen: ·
In 1 h.b.s. is er een leerling die in vr. 2 als conditie aangeeft 'kerk' en
in vr. 4 opmerkt : 'dan probeer ik te lezen'. Dat het hier niet een zelfde
geval betreft als bij de zojuist genoemde h.b.s.'er uit de derde klas,
blijkt uit zijn antwoord op vr. 3, dat luidt: 'Dan ben ik lui en hangerig
en zit dan vaak of ik lig'; dit kan moeilijk op de kerk betrekking hebben.
Ook een leerling uit 1 gymn. geeft als conditie op 'kerk', maar antwoordt op vr. 4: 'Je gaat met andere jongens b.v. een spel doen'.
In 2 h.b.s. komt geen enkel duidelijk geval voor.
In de derde klas van de h.b.s. hebben wij eerst het al eerder gesignaleerde geval van de jongen die eigenlijk op vr. 2 geen antwoord geeft,
maar er ter aanvulling aan toevoegt: 'Ik zou me hoogstwaarschijnlijk in
de kerk vervelen, want ik ben buitenkerkelijk'. Bij vr. 4 schrijft hij
echter: 'Ik probeer meestal mijn verveling te verdrijven door aan prettige
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toekomstige dingen te denken. Thuis zet ik de bandrecorder met
moderne muziek aan'.
Een andere jongen uit deze klas noemt als conditie ook 'kerk', maar
merkt dan bij vr. 4 op : 'Ja, ik loop het hele huis door om te zoeken naar
iets wat ik op dat ogenblik graag zou doen'.
Ook in iv gymn. is er maar een geval, weer van een jongen die als
conditie 'kerk' opgeeft. Onder vr. 4 antwoordt hij : 'Als ik me verveel,
ga ik meestal wat doen: tuin in orde maken of ik ga op mijn brommer
rijden; ik probeer altijd wel - 't geeft niet wat - iets tegen verveling te
doen (meestal knap ik allerlei karweitjes op om geld te verdienen, want
daar heb ik meestal 'n tekort aan)'.
Twee leerlingen uit 4 h.b.s. komen in aanmerking; beiden geven zij
'kerk' als conditie aan; de eerste voegt er onder vr. 4 aan toe: 'Ja, de
enkele keer dat ik me echt verveel, probeer ik me toch ergens mee bezig
te houden. Ik ga b.v. met mijn postzegels bezig'; de andere zegt: 'Ja,
te proberen vrienden te krijgen'.
In ν gymn. is er geen geval.
In 5 h.b.s. zijn er twee; het zijn de enige gevallen waarin niet 'kerk'
als conditie wordt vermeld. Een naar ons bekend is zeer intelligente,
luie, maar niet onaardige knaap, noemt als conditie 'school' ; onder vr. 4
merkt hij op : 'Neen, als ik me verveel komt dat voort uit lamlendigheid,
en deze lamlendigheid komt voort uit moeheid. Als ik me dus te duf
voel om iets te doen ga ik naar bed.' De tweede uit deze klas is een meisje
dat zegt zich bijna nooit te vervelen; als het eens voorkomt, is het:
'Als ik ziek ben'. Onder vr. 4 zegt zij : 'Ik hoef niets tegen verveling te
doen want echt vervelen doe ik me nooit. Ik ben bij veel dingen en houd
veel van muziek (ook zelf spelen). Bovendien vergt je huiswerk ook veel
van je tijd. Dus voor verveling is er bij mij geen tijd'. Van een eigenlijke
tegenspraak kan hier ternauwernood gesproken worden. De toelichting
onder vr. 4 toont eigenlijk aan, dat 'ziekte' hier inderdaad de enige
conditie der verveling is. Wij kunnen dit geval dus wel van de lijst
schrappen.
Ook in vi gymn. zijn er twee leerlingen, die ook weer allebei 'kerk'
als conditie noemen. De eerste zegt onder vr. 4: 'Tegen die verveling
probeer ik grote activiteit te plaatsen. Vaak ga ik dan iets anders doen als
waar ik mee bezig ben. Het lukt me dan toch vaak niet om ermee bezig
te blijven, omdat ik me er niet op kan concentreren'. De andere jongen
beweert ter plaatse: 'Ja, door de tijd die je vrij hebt (sic!) afwisselend
ergens aan te besteden. Het hoeft maar een heel korte tijd te zijn. Maar
juist door de sterke afwisseling los je het mooi op'.
Afgezien van het genoemde meisje, dat wij niet kunnen meetellen,
en de 'buitenkerkelijke' derde-klasser die onder vr. 2 geen antwoord
geeft, zodat hij in de percentages van de diverse omstandigheden der
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verveling niet is berekend, blijven er dus 9 gevallen over, waarvan er
acht als conditie 'kerk' hebben genoemd en een 'school'.
Wat wij hieruit in de eerste plaats kunnen concluderen is, dat in deze
negen gevallen naast de genoemde conditie, ook die van de vrije tijd een
belangrijke rol speelt. De vaststelling dat vrije tijd de belangrijkste
conditie der verveling is, wordt erdoor versterkt. Verder is het merkwaardig dat de conditie 'kerk' in vr. 2 veel vaker 'vergeten' schijnt dan de
conditie 'school'. Nu is wel het totaalpercentage 'kerk' tweemaal zo
hoog als dat van 'school', maar hier is de verhouding 8 : 1. Voor de helft
worden de k.-antwoorden gegeven door gymnasiasten, waarvan er twee
zitten in vi gymn. Onze al eerder geopperde mening dat het hoge percentage voor k. in vi gymn. mede een uiting zou kunnen zijn van protest
tegen de situatie van een open seminarie, waarvan zich juist in de zesde
klas verschillenden definitief zullen distanciëren om het leven 'in de
wereld' te kiezen, wordt er door gesteund. Deze analyse zou erop
kunnen wijzen, dat aan het vrij hoge percentage k.-antwoorden toch iets
minder zwaar getild moet worden.
Kritiek op de vraagstelling
Voordat wij nu tot een definitieve conclusie gaan komen, willen wij een
facet nog even nader bekijken. Uit de bedrijfspsychologische literatuur
is wel gebleken, dat eentonig werk als conditie der verveling voorkomt.
Dat voor middelbare scholieren het schoolwerk maar in zeer beperkte
mate (nog geen 9%) der gevallen als zodanig functioneert, heeft dit
onderzoek dunkt ons aangetoond. Middelbare scholieren vinden de
school nog zo gek niet, zij hebben graag vakantie, maar na de vakantie als die niet al te kort is geweest - beginnen zij in het algemeen weer met
graagte en met goede moed. Nu heeft het onderzoek nagegaan, wat 'het
meest' als bron der verveling wordt gezien. In twee opzichten blijft er
toch twijfel gewettigd. In de eerste plaats zou het antwoord waarschijnlijk
anders geluid hebben, wanneer in de tweede vraag de toevoeging 'het
meest' was weggelaten, zodat de vraag zou hebben geluid: 'In welke
omstandigheden verveel je je?' Wij hebben dit echter niet gedaan, omdat
het antwoord ons dan naar alle waarschijnlijkheid geen bruikbare gegevens zou hebben verstrekt. Het is immers a priori onwaarschijnlijk, dat
iemand - wie dan ook - op deze leeftijd zich nooit zou vervelen op school;
hetzelfde geldt trouwens voor de andere omstandigheden. Wij moesten
dan verwachten alle omstandigheden onderstreept te vinden. Verder is
de vraag, zoals hij gesteld werd, niet helemaal ondubbelzinnig. De mogelijkheid te menen dat slechts een of dat verscheidene condities ingevuld
moesten worden, is niet uitgesloten. Een aantal leerlingen kan gemeend
hebben dat slechts een conditie genoemd mocht worden, ofschoon ze,
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indien ze zeker hadden geweten dat dit niet de bedoeling was, wellicht
meer condities hadden genoemd. Dan zou het aantal antwoorden 'school',
'kerk' en 'andere gevallen' wel eens groter geweest kunnen zijn.
Met dit materiaal in zijn geheel kunnen wij dat niet meer nagaan, een
nieuw onderzoek op dit punt zou hier nodig zijn. Toch kunnen wij wel
iets zinvols ondernemen met het materiaal, zoals het er ligt. Een groot
aantal leerlingen nl. geeft slechts een antwoord; deze kunnen wij uit het
materiaal lichten om dan deze steekproef, die vrij groot zal blijken te zijn
te bekijken en te vergelijken met het geheel (tabel xxxiv).
Vergelijken wij deze tabel met tabel xxvr, dan valt direct op dat ook
hier weer de vrije tijd als belangrijkste conditie naar voren treedt, wat
zich hier echter nog veel sterker manifesteert. Hier is geen geleidelijk
teruglopen met stijgende leeftijd te constateren; de percentages vertonen
een golfbeweging, met een top in de prepuberteit en een lagere op de
leeftijd van 16-17 jaar, in de periode dus die door Remplein de Jugendkrise wordt genoemd. Sch.- en k.-antwoorden komen op een belangrijk
lager percentage dan in tabel xxvi. Hier is met uitzondering van de 17en 19-jarigen een geleidelijk dalend beloop bij de sch.-antwoorden te
zien. Bij de k.-antwoorden doet zich, behalve bij de 16-jarigen, een geleidelijke stijging voor, evenals in tabel xxvi. De enige verandering in de
algemene tendens is het oplopen der a.g.-antwoorden die wijst op een
groter variatie in de condities met stijgende leeftijd.
Om te beoordelen of deze steekproef representatief is, doen wij er
goed aan het aantal enkelvoudige antwoorden te vergelijken met het
totaal aantal antwoorden en met het totaal aantal leerlingen (zie tabel
xxxvi). Gerekend op het totaal aantal leerlingen is de representativiteit
groot te noemen, nl. 256/331 = 77.34, op het totaal aantal antwoorden is
ze lager, nl. 256/393 = 65,29. Dat betekent dat wij er beter aan doen de
percentages der enkelvoudige antwoorden te vergelijken met tabel
xxviii dan met tabel xxvi. Om een nog wat duidelijker in2icht te geven,
stellen wij een tabel samen, waarin gevonden kan worden, hoeveel
procent van het totaal aantal antwoorden en van het totaal aantal leerlingen slechts een enkel antwoord geeft (zie tabel xxxvn).
Wij zien bij stijgende leeftijd de representativiteit afnemen, hetgeen zo
kan vertaald worden, dat er meer condities der verveling worden
genoemd, naargelang de leeftijd stijgt, hetgeen in feite neerkomt op een
afnemen van de voornaamste conditie, de vrije tijd, die zijn betrekkelijke
monopoliepositie gaat verliezen. Een factor die meespreekt is ook het
aantal leerlingen dat in het geheel geen antwoord geeft. Tabel xix doet
zien, dat er in het geheel 14 zijn, die op de ene twaalfjarige na, allemaal
boven vijftien jaar voorkomen. Dat er bij de zestienjarigen alleen 8 zijn,
kan de disproportionele daling bij de zestienjarigen mede verklaren.
Zo hebben wij langs deze weg een bevestiging gekregen van onze
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voorlopige conclusie, waardoor onze hypothese nog meer steun heeft
ontvangen.
Milieu-invloeden
Nog een ander punt willen wij aan de orde stellen. Niet zonder bedoeling
hebben wij de leerlingen gevraagd het beroep van hun vader op te geven.
Wij meenden nl. dat het milieu invloed zou kunnen hebben op het
voorkomen der verveling. Op het eerste gezicht kan deze veronderstelling vreemd lijken, maar wij putten deze toch uit een tweetal overwegingen. In de eerste plaats is vooral uit de bedrijfspsychologische
literatuur gebleken, dat eentonigheid (bij het werk) een conditie tot verveling zijn kan. Wij mochten dus veronderstellen, docht ons, dat in de
z.g. kleinere milieus, waar minder mogelijkheden tot besteding van de
vrije tijd aanwezig zijn, behalve dan bij kleinere boeren en tuinders, waar
het kind vaak in de vakantie bijspringt, eerder aanleiding tot verveling
zou ontstaan dan in meer ontwikkelde milieus. Verder mogen wij op
gezag van talloze literaire geschriften - Gontsjarow's Oblomow is er het
klassieke voorbeeld van - aannemen, dat verschillende intelligente jonge
lieden uitgroeiden tot wat Tardieu 'les grands ennuyeux' noemt, wanneer het milieu wellicht zoveel te bieden had, dat die veelheid tot een
niets verschrompelde, omdat een keuze niet meer mogelijk was. Ook de
pedagogische literatuur verleent steun aan deze gedachtegang. De Klerk
heeft in een uitvoerige beschouwing over de 'reële betekenis' van de
cultuurpuberteit (61,118) op grond van zijn literatuurstudie menen te
kunnen concluderen dat er niet alleen bij de agrarische jeugd, maar ook
bij de 'arbeidende jeugd' van een 'uitgestelde' volwassenwording moet
worden gesproken. Weliswaar kunnen onze kinderen geen van alle tot de
arbeidende jeugd worden gerekend, en wellicht evenmin tot de agrarische jeugd in eigenlijke zin, maar een 'samenhang met de sociale positie
van het primaire milieu' zal voor de opvoeding toch moeilijk ontkend
kunnen worden. En het is dunkt ons toch wel zinvol de vraag te stellen
of in een arbeidersmilieu het middelbare-schoolkind voldoende zal leren
op een aangepaste wijze zijn vrije tijd te besteden. Vanuit het tweede milieu immers komen wensen en wellicht ook eisen op, die door het primaire
milieu onvoldoende kunnen worden bevredigd en ingewilligd.
Alvorens wij nu gaan bekijken of en in hoeverre uit deze milieubeschouwing voor ons punt nog belangrijke gegevens voortvloeien,
zullen wij eerst een overzicht gaan geven van de beroepen der vaders, in
zover die door de kinderen zijn opgegeven. Een enkele vult nl. geen beroep in, andere kinderen, vooral in de lagere klassen volstaan in voorkomende gevallen met te vermelden, dat vader overleden is, zonder op te
geven welk beroep hij bij zijn leven uitoefende.
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Omdat de gegevens van de kinderen uiteraard summier en globaal zijn,
hebben wij gemeend met een globale klassifikatie te moeten volstaan, zij
het met een waarin de niveauverschillen voldoende tot uitdrukking komen. Daarom hebben wij gekozen de 'Classificatie van de beroepen naar
hun onderlinge verwantschap' 56 , de bekende indeling van het R.A.B.
Deze klassificatie is overbekend, zodat wij menen daarbij verder niet te
hoeven stilstaan. Ze gaat van zeer eenvoudige arbeid, zoals die van vuilnisman (klasse i), tot praktische arbeid op wetenschappelijke grondslag
of zuiver wetenschappelijke arbeid (klasse 7).
Dat een inpassing in deze klassificatie niet geheel zonder moeilijkheden
verliep, kan men onmiddellijk zien door het overzicht te raadplegen. Een
klassificatie 5 à 6 kent het R.A.B. b.v. niet, maar het is duidelijk dat de
opgave 'leraar L.T.S.' ons voor deze moeilijkheid plaatste, immers leraren
in praktische vakken als b.v. 'smeden' hebben gewoonlijk het niveau 5,
die van de theoretische als b.v. wiskunde het niveau 6. Moeilijker was het
nog als een jongen zonder meer 'leraar' vermeldde; dan moesten wij wel
schrijven 5 (zie boven) - 7 (leraar middelbare school). Wij hebben dan voor
ons eigen gemak een indeling gemaakt in 'lagere beroepen' (klassen 1
t/m 3); 'middelbare beroepen' (klassen 4 en 5) en 'hogere beroepen'
(klassen 6 en 7). Dan komen wij voor onze leerlingen tot het volgende
overzicht:
LAGERE BEROEPEN:
klasse 1 ontbreekt
klasse 2: 4X

klasse 3: 11 χ
3 à4
: 4X

MIDDELBARE BEROEPEN I
3-5
: 5X
klasse 4: 25 X

4 a 5 : 13X
klasse 5: 86 χ

Totaal:

19

Totaal: 129
HOGERE BEROEPEN:

5à6
5-7

: 13X
: 4X

klasse 6: 45 χ
6 à 7 : 31X
klasse 7: 30 χ
Totaal: 123

Twijfel bestond in 37 gevallen, de rest gaf geen antwoord (23).
Hieruit volgt dus dat de lagere beroepen vrijwel niet vertegenwoordigd
zijn. Daarbij moeten wij echter bedenken, dat de geschoolde arbeiders,
welke term wij toepassen op die arbeiders die een volledige L.T.s.-opleiding of vakonderwijs hebben ontvangen, tot klasse 5 worden gerekend.
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Dus is het weinig verwonderlijk dat de meeste leerlingen van de betreffende scholen vallen in de groep wier vader een 'middelbaar beroep'
uitoefent. Deze groep is echter weinig groter dan die der 'hogere beroepen'. De percentages zullen dat nog wat duidelijker laten zien:
lagere beroepen: 7,01; middelbare beroepen: 47,64 en hogere beroepen:
45,35. De klasse der hogere beroepen is voor ons doel echter veel te
uitgebreid; wij verwachten de 'grands ennuyeux' slechts in klasse 7; van
de andere kant zou de samenhang inderdaad tot uitdrukking moeten
komen bij de kinderen van vaders uit de groep der lagere beroepen.
Willen wij nu van die samenhang iets ontdekken, gesteld dat die bestaat, dan zullen wij ons moeten bepalen tot de weinigen die opgeven
zich 'dikwijls' te vervelen. Van deze leerlingen zullen wij het beroep der
vaders nader bekijken en de klasse daarvan aangeven.
Wat mag men van dit onderzoekje op zijn hoogst verwachten? Het
aantal gevallen, waarin 'dikwijls' als frequentiemaat wordt opgegeven, is
naar wij gezien hebben, immers zeer klein. Stel nu eens dat alle vaders
van deze leerlingen behoorden tot de 'lagere' beroepen en tot klasse 7.
Dan zou het de moeite lonen te trachten door een uitgebreider onderzoek
naar verbanden te speuren.
Hoe de feitelijke situatie is, geeft het volgende overzichtje aan:
Beroep vader van :
leerling van 12 j . : (1 gymn.)
leerling van 13 j . : (1 h.b.s.)
leerling van 15 j . : (3 h.b.s.)
leerling van 16 j . : (rv gymn.)
leerling van 16 j . : (4 h.b.s.)
leerling
leerling
leerling
leerling
leerling

van
van
van
van
van

17 j . : (iv gymn.)
17 j . : (vi gymn.)
18 j . : (v gymn.)
18 j . : (vi gymn.)
20 j . : (vi gymn.)

burgemeester: 6 à 7
'gas- en lichtophaler' = meteropnemer: 3
apotheker: 7
middenstander : 5
afdelingschef planning:? (zeker 5 of hoger)
boekhouder: 5
directeur N.V.: 5-7
fabrieksarbeider: 3-5
directeur zuivelfabriek: 6 à 7
onderwijzer :6.

Om enigszins een indruk van de verdeling te krijgen, trachten wij de
mediaan te bepalen. Daarvoor rekenen wij de afdelingschef als 5 à 6 ; de
directeur N.V. plaatsen wij dan onder 6. De mediaan ligt dan tussen 5 à 6
en 5-7 in.
Hieruit putten wij dus niet de verwachting dat verder onderzoek in dit
opzicht voor ons zinvol kan zijn. Het verband tussen milieu en verveling,
waarbij het beroep van vader als milieu-index gold, hebben wij met ons
materiaal dus niet kunnen aantonen.
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Wij geloven niet dat ons materiaal ons nog veel meer gegevens voor
dit punt: de omstandigheden der verveling kan opleveren, zodat wij de
tijd gekomen achten voor een conclusie.
Conclusie
Onze beide hypotheses ш en rv vinden wij door ons onderzoek bevestigd.
Vrije tijd blijkt inderdaad de belangrijkste conditie ¿Ier verveling te ^ijn en met
stijgende leeftijd neemt het belang van de^e conditie af, hetgeen als een ontwikkelingsverschijnsel moet worden gezien. Het onderzoek van 1964 vult dat van
1954 fraai aan, alleen met dit verschil dat in 1954 de conditie vrije tijd op
vrijwel gelijk niveau bleef en pas op 17-jarige leeftijd duidelijk begon
terug te lopen, terwijl ons materiaal van 1964 een geleidelijk teruglopen
laat zien, maar met een sterker daling van 18 jaar af. Wij achten deze
verschillen niet zo groot dat wij daaruit zouden willen constateren, dat
de ontwikkeling in 1964 geleidelijker verloopt en wat vertraagd is. Voor
een dergelijke algemene conclusie is het gebied van ons onderzoek te
beperkt.
De school is een veel minder sterke conditie tot verveling dan men wel
verwacht zou hebben. Er is in dit opzicht ook weinig verschil tussen de
jongere en oudere pubers; uitzondering maken slechts de twaalfjarigen; door deze leerlingen werd 'school' noch in 1954 noch in 1964 als
conditie vermeld. Deze kinderen vinden het op de middelbare school
blijkbaar nog prachtig.
De 'kerkdienst' wordt veel vaker als conditie vermeld, ten minste in
1964. Vergelijken wij de percentages, dan vinden wij voor 1954 gemiddeld 3,19 en voor 1964, volgens de vergelijkbare tabel xxiv: 16,79,
of als wij alleen vergelijken met de h.b.s.'ers uit 1964, dan vinden wij
15,46, wat toch nog altijd bijna 5 χ zoveel is. Staat onze moderne jeugd
onverschilliger tegenover de kerk dan tien jaar geleden of heeft de be
weging die er in de kerk is gekomen, ook de jeugd in religieuze moeilijk
heden gebracht? Er zijn in ons materiaal ongetwijfeld aanwijzingen in
deze richting te vinden. Wij zien nl. deze conditie met de leeftijd in belang
toenemen; wij hebben gezien dat de kerkdienst vooral op oudere leeftijd
vaak geen aanleiding (meer) is tot een echte religieuze beleving. Als
bijkomstig resultaat van ons onderzoek lijkt ons dit van belang, te meer
daar de procentuele achteruitgang van vrije tijd als conditie vrijwel
parallel loopt met de stijging van de k.-antwoorden bij stijgende leeftijd.
C. DE B E L E V I N G VAN DE V E R V E L I N G I N DE P U B E R T E I T

In dit derde, ontwikkelingspsychologisch beschouwd belangrijkste
gedeelte van dit onderzoek, dat een bijdrage beoogt tot de psychologie
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van de ontwikkeling van het gevoelsleven, zal een toetsing moeten
geschieden van onze beide eerste hypotheses, se. :
i. de verveling is een complexe beleving, waarin als dominante factor
naar voren treedt: het zich-niet-betrokken-weten (voelen)-op, (waardoor ze tegelijk een openbaring en een bedreiging der menselijke
vrijheid is) ;
2. in de loop der ontwikkeling vertoont de beleving der verveling een
complexer structuur, waaruit een toenemende nuancering van het gevoelsleven bij toenemende ontwikkeling blijkt.
De antwoorden van de middelbare scholieren op de vraag: 'Hoe voel je
je, als je je verveelt?' zijn soms met een enkel woord, meestal echter in
uitvoerige bewoordingen geformuleerd. Om ze nu vergelijkbaar te
maken en tot kwantificering te kunnen komen, moesten wij een categoriale indeling maken. Omdat het model van zo'n indeling klaar lag in
ons eerste onderzoek, konden wij van deze indeling uitgaan. Deze bleek
echter niet geheel te voldoen, daar een aantal door de pubers van 1964
gegeven antwoorden niet onder de bestaande groepen een plaats konden
vinden.
Hoe is nu een dergelijke categorisering tot stand gebracht? Wij hebben
bij de bespreking van het onderzoek van 1954 al opgemerkt, dat het
model daarvoor gevonden moet worden in de fenomenologische analyse.
Wij konden op (p. 121) constateren dat alle in onze analyse ontdekte
facetten op twee na: de geeuw en de 'Langeweile' in de antwoorden der
pubers, en dus in de categorieën, waren terug te vinden. Als voor 1964
de indeling moest worden uitgebreid, dan doen zich drie mogelijkheden
voor: of de destijds niet voorgekomen antwoorden over geeuwen en
'Langeweile' vinden wij nu wel - wat een aanwijzing zou kunnen zijn,
dat onze steekproef van 1954 te klein was geweest - , of onze analyse
heeft een aantal punten over het hoofd gezien, of wij hebben in onze oude
categorisering zaken onderscheiden die op één facet van onze analyse
teruggingen en dus ten dele 'woorden' i.p.v. 'zaken' gegeven. Voorlopig
zullen wij ons bij de indeling van 1954 aansluiten en deze zo nodig
uitbreiden, om daarna, geïnspireerd door Linschoten (70,290 e.v.) en
gesteund door een nevenonderzoekje, tot een kritische beschouwing van
de indeling over te gaan, en deze dan zo nodig te wijzigen.
Dat wij dit niet vooraf gedaan hebben, is wel duidelijk. Wij wilden
vergelijkingsmateriaal hebben met 1954, en nu is een bewerking van het
toen gebezigde materiaal wel mogelijk, en het zou zelfs nog achteraf
kunnen gebeuren, maar dan wordt ons de kans benomen om te zien of
het door Linschoten gesignaleerde kwaad wel zo groot is, als het soms
schijnt. Dat categorisering lang niet altijd eenvoudig was, willen wij
laten zien door de volgende citaten, die bovendien door hun directheid
dichter bij het concrete leven brengen dan schema's en cijfers.
ι??

Laten wij beginnen te zeggen, dat wij juist door onze vraagstelling
gepoogd hebben de leerlingen ertoe te dwingen zoveel mogelijk op de
belevingsaspecten te letten. Hadden wij dit niet gedaan, waarschijnlijk
zouden veel meer antwoorden van slechts een enkel woord zijn ontstaan.
Dat dit nu maar in beperkte mate het geval is, ligt aan de vraagstelling 57 .
De vraag met toelichting luidde immers :
3. Hoe voel je je eigenlijk, als je je verveelt?
Beantwoord deze vraag niet met een woord, maar probeer te beschrijven, hoe je je dan voelt.
Dat desondanks een aantal leerlingen slechts met een woord gereageerd
hebben, moge blijken uit het volgende overzicht, waarin slechts voorbeelden zijn gegeven. Kwantitatieve gegevens volgen daarna.
1 h.b.s.,
1 h.b.s.,
1 h.b.s.,
igymn.,
1 gymn.,
1 gymn.,
2 h.b.s.,
3 h.b.s.,
3 h.b.s.,
Î h.b.s.,
iv gymn.
4 h.b.s.,
4 h.b.s.,
4 h.b.s.,
4 h.b.s.,
vgymn.,
5 h.b.s.
vi gymn.

12).
13 i15 І·
12).

ІЗІ·
И j·
H)·
14 j .
15 j .

16 j .
,6j.
17 )·
18 j .
20 j .

18 j .

'akelig';
'vervelend';
'Als ik me verveel, voel ik me alleen' (kort geformuleerd : 'alleen') ;
'Een beetje saai' ;
'Dan voel ik me zo alleen' (kort : 'alleen') ;
'Niet lekker' (letterlijk genomen is dit 'niet met een woord 'beantwoord) ;
'Als ik me verveel, voel ik me leeg' (kort : 'leeg') ;
'vervelend' ;
'Ik voel me lui' (kort : 'lui') ;
'Wanneerik me verveel, dan ben ik lui* (kort: 'lui');
geen enkel geval ;
'Als ik me verveel, voel ik me leeg' (kort : 'leeg') ;
'Meestal voel ik me dan nogal slaperig' (kort : 'slaperig') ;
'Ik voel me in zo'n geval enigszins lusteloos' (kort: 'lusteloos');
'Het zou me waarschijnlijk het gevoel geven overtollig te zijn' (kort:
'overtollig');
'Dan voel ik me niet happy' (kort : 'niet happy') ;
geen enkel geval;
geen enkel geval.

Uit het bovenstaande overzicht volgt dat deze summiere wijze van
formuleren op alle leeftijden voorkomt, behalve bij de negentienjarigen,
bij wie wij, echter wel eenmaal tegenkomen: 'niet op mijn gemak' (5
h.b.s.) met de betekenis 'onrustig, gejaagd' (zie Van Dale, 8e dr., 1961),
wat wij met verwijzing naar het boven vermelde 'niet lekker' (1 gymn.,
14 j.) en 'niet happy' (v gymn., 18 j.) ook wel als 'een woord' kunnen
beschouwen.
N u beweert Linschoten op de zojuist aangehaalde plaats, dat gevoelens
voor een groot deel spraakgewoonten zijn, daar men heeft kunnen
constateren, dat kinderen bij toenemende ontwikkeling hun gevoelens
genuanceerder formuleren, zonder dat daaraan een innerlijke werkelijk
heid beantwoordt. Het is hier nog niet de plaats om daarnaar een kritisch
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onderzoek in te stellen. Wij spraken hierboven over leerlingen met een
vrij arme uitdrukkingswijze, want zelfs uitgenodigd tot een uitvoeriger
beschrijving, brachten zij het in feite niet verder dan een woord. Voor
een overzicht der gegevens verwijzen wij naar tabel xxxvrn. Door de
eerder toegepaste groepering in prepubers, pubers en adolescenten
kunnen wij duidelijk maken dat er een procentuele afname is met stijgende leeftijd (de zo- en 21-jarigen laten wij als gewoonlijk om eerder
behandelde redenen buiten beschouwing, zelfs als wij dat niet doen,
komen wij tot een gemiddelde van 7,25). Van prepubers naar pubers is de
afname gering, nl. van 10,54% tot 10,11%, maar de adolescenten bereiken maar een gemiddelde van 5,63%.
Uit de gegevens valt dus te concluderen, dat het aantal middelbare
scholieren, dat slechts met een woord de genoemde vraag, die tot uitvoeriger beschrijving uitnodigde, heeft beantwoord, met de leeftijd dus hier ook met een toenemende (schoolontwikkeling, - afneemt.
Oudere pubers formuleren hun gevoelens dus in het algemeen genuanceerder; in zoverre geeft dit steun aan de stelling van Linschoten. Het
tweede deel van die these: 'zonder dat daaraan een innerlijke werkelijkheid beantwoordt', wordt hierdoor niet bekrachtigd. Wij zullen de juistheid of onjuistheid daarvan op andere wijze moeten toetsen, waarbij wij
ons dan niet kunnen tevredenstellen met het bekijken van slechts 27 van
onze 331 proefpersonen.
Het is vanzelfsprekend onmogelijk - althans ongewenst - alle nog
resterende antwoorden een voor een te bespreken. Wel zullen wij moeten
tonen, hoe wij uit de soms uitvoerige beschrijvingen tot vaststelling van
bepaalde categorieën besloten. Deze exemplarische benadering zal als
toelichting moeten dienen op de daarop volgende overzichten die
wederom tot kwantificering moeten leiden.
Toen wij onze eerste categoriale indeling maakten, was de genoemde
publikatie van Linschoten nog niet verschenen. Desondanks hebben wij
in grote lijnen al naar het inzicht gehandeld, dat ook hem en de door hem
besproken onderzoekers heeft geleid. Wij hadden er beslist wel oog voor,
dat het onnodig is 'te differentiëren tussen hautain, hooghartig, hoogmoedig... anders dan op gronden van stijl' (70,294). Dat moge blijken
uit het feit waarop wij op p. 122 al zinspeelden, namelijk dat wij allerlei
als zodanig vermelde gevoelens als loom, lui, sloom, hangerig, moe,
slaperig, e.d. onder de categorie loom etc. hebben samengebracht. Men
zal ons - dit is slechts een voorbeeld - dus op zijn hoogst kunnen verwijten, dat wij te weinig nuances hebben aangebracht. Voor het tegengestelde verwijt zijn wij voorlopig niet bevreesd, al zullen wij later, en
dan metterdaad geïnspireerd door Linschoten, toch in een kritische
bespreking nog correcties willen aanbrengen.
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Wij zullen nu eerst een aantal voorbeelden geven van uitvoerige be
schrijvingen; wij zullen trachten de voorbeelden zo te kiezen, dat ze
representatief zijn voor de soms zeer genuanceerde wijze waarop middel
bare-scholieren zich uitdrukken :
ι h.b.s., 12 j.: 'Ik heb dan niets te doen, er zijn haast geen vriendjes dan, als ik me verveel;
er is niks op de televisie. Je voelt je dan alleen en vreemd, als je niks te doen hebt en het
verveelt je erg, dan zit je maar te hangen' (categorieën : 'weet niet wat te doen' ; 'eenzaam' en
'loom' etc).
Een voorbeeld van 'Oblomowisme', vrij zeldzaam in ons materiaal:
ι h.b.s., 15 j. : 'Heerlijk, want dan heb ik eindelijk eens niets te doen' (cat. : 'heerlijk').
Een beetje zielig klinkt het volgende relaas van een dertienjarige jongen uit ι h.b.s.: 'Ik voel
me zo eenzaam, want de vakantie van Pa valt haast nooit gelijk met de vakantie van mij'.(cat. :
'eenzaam').
ι h.b.s., 14 j. : 'Ik heb dan niets te doen en ik heb zin om te slapen en ben lui. Maar ik ben de
hele tijd in de weer om wat te doen' (cat. : 'weet niet wat te doen' ; 'loom' ; 'rusteloos').
I h.b.s., 14 j . : 'Je wilt dingen doen, maar dan heb je er geen zin in', (cat. 'nergens zin in').
1 gymn., 12 j . : 'Als ik me verveel, voel ik me loom en dan heb ik meestal erge hoofdpijn, tot
niets in staat. Dan doe ik anderen verschrikkelijk plagen, als ik de kans krijg', (cat.: 'loom';
'andere lichamelijke gevoelens'; 'onmachtig'; 'prikkelbaar', tot deze laatste cat. werden ge
rekend: alle agressieve en destructieve gevoelens en alle agressieve wijzen van (af-)reageren).
1 gymn., 14 j . : 'Ik voel me dan te veel onder de jongens, de meeste hebben dan wat te doen
en ik niet, dus ben ik te veel' (cat. : 'overbodig').
Het volgende voorbeeld demonstreert aardig, hoe belangrijk de betrokkenheid op de ander is,
zelfs al is dat een dier :
2 h.b.s., 14 j . : 'Als ik me verveel, lijkt het net of ik me eenzaam ga voelen. Ik ga dan meestal
naar onze hond, ga er wat mee spelen of lopen en dan is het meestal zo weer over. Ik kan nl.
helemaal niet tegen alleen zijn. Als onze hond in de kamer is en ik ben alleen (hij bedoelt dat
er geen andere mensen bij zijn), kan ik een hele middag niets doen, toch verveel ik me dan
niet', (cat. 'eenzaam').
2 h.b.s., 15 j. : 'Lusteloos en onrustig, ik loop dan vaak 't hele huis door alsof ik zoek naar iets
wat ik zou kunnen doen, wat dus een eind aan mijn verveling zou maken', (cat. : 'lusteloos' ;
Onrustig' of 'rusteloos' ; 'weet niet wat te doen').
3 h.b.s., 15 j . : 'Ik voel me dan als een nutteloos ventje (kringetjesspuwer) die met zijn tijd
geen raad weet', (cat. 'nutteloos'; 'Langeweile', waarmee wij het facet van het lang duren
van de tijd aanduiden, dat, naar wij in onze analyse zagen, wezenlijk is voor de verveling).
3 h.b.s., 16 j. : 'Dan kan je je ei niet kwijt en loop je een beetje rond te dazen' (cat. 'rusteloos').
Een merkwaardige reactie is ook de volgende :
3 h.b.s., 17 j. : 'Ik weet niet wat ik moet doen en dan krijg ik altijd honger, ook al heb ik net
gegeten. Het lijkt dan net of de tijd stilstaat', (cat. 'weet niet wat te doen'; 'lieh, gevoelens';
'Langeweile').
De zestienjarige derde-klasser drukte zich al plastisch uit, maar ook deze achttienjarige mag er
zijn : 'Als een beer in een kooi (ernstig bedoeld)', (cat. 'rusteloos').
180

iv gymn., i6 j . : 'Ik voel me eenzaam, en ook niet in staat liefde te geven of te ontvangen.
Ik ben in mezelf gekeerd en ga zo meer nadenken over problemen, waarover ik anders niet zo
snel zou gaan denken', (cat. : 'eenzaam' ; 'liefdeloos' ; 'in zichzelf gekeerd').
iv gymn., 16 j. : 'Dan zou ik eigenlijk het liefste gaan huilen of alles kort en klein slaan. Op
zo'n ogenblik haat ik alles en iedereen en ik zou het liefste alleen willen zijn', (cat. 'verdrietig';
'prikkelbaar' ; 'liefdeloos' en bovendien een verlangen naar alleen zijn).
iv gymn., 16 j . : 'Je voelt je dan lusteloos. Je hebt geen zin om iets te doen. Je kunt in feite
niets doen. Je gaat alle boeken na, maar vindt er geen die je wilt gaan lezen. Dan ga je de
spelen bekijken. Je vindt er dan ook geen waarmee je zoudt willen spelen. Je gaat dan je
moeder vervelen en vragen of zij iets weet. Je voelt je alsof je alleen op de wereld bent.' (cat. :
'lusteloos'; 'nergens zin in', hier wel heel duidelijk beschreven; 'prikkelbaar','eenzaam').
iv gymn., 16 j . : 'Je voelt je lamlendig en bijna altijd eenzaam. Vooral hier op kostschool mis
je vaak huiselijke warmte, waardoor je je eenzaam gaat voelen. Mensen die je niet begrijpen',
(cat. 'ellendig'; 'eenzaam'; 'onbegrepen').
ν gymn., 16 j. : 'Dan voel ik me leeg, heb nergens zin in, zie ik overal de slechte kant van, kan
ik zelfs met mijn beste vriend niet overweg, kan ik mezelf nergens toe aanzetten, al is het on
misbaar', (cat. : 'leeg' ; 'nergens zin in' ; 'pessimistisch' ; 'prikkelbaar' ; 'lusteloos').
Zeer plastisch is het volgende antwoord :
ν gymn., 17 j. : 'Staande in een lege ruimte, ingesloten door vier hoge muren' (cat. : 'leeg').
ν gymn., 18 j . : 'Dan denk ik aan de zin die mijn leven eigenlijk heeft en dan voel ik me echt
levensmoe', (cat. 'levensmoe').
j h.b.s., 17 j . : 'Ik wil niet zeggen dat ik me dan voel alsof ik genoeg van het 'leven' heb, maar
niets interesseert me op zo'n moment, daarna word ik me eigenlijk pas bewust dat ik me ver
veel en probeer er wat aan te doen en dat is het vervelendst (als het niet lukt)', (cat. 'ongeïnteresseerd' - 'niets interesseert me' zou ook op te vatten zijn als 'nergens zin in', maar om het
belang van de zaak zullen wij die term alleen gebruiken, als de pp. in kwestie dat zelf met zoveel woorden zegt; verder: 'vervelend').
5 h.b.s., 18 j . : 'Als een profeet (wereldhervormer) die alleen bepaalde mensen en misschien
zichzelf, iets kan vertellen. Maar er op dat moment niet toe kan komen' (cat. Onmachtig' de
grote dingen te verrichten die men in de zin heeft).
5 h.b.s., 19 j. : 'Soort gevoel van onbehagen: nl. het voorbij gaan van tijd, zonder dat er iets
gedaan wordt. Een gevoel van iets willen doen, maar niet weten wat', (cat. 'onbehaaglijk';
'weet niet wat te doen').
vi gymn., 17 j. : 'beroerd, landerig, probeer ruzie te maken met de rest - vind de boel een rotzooi - en bedenk hoe ik het zou willen en hoe 't allemaal veel beter en redelijker zou zijn.
(cat. 'ellendig'; 'prikkelbaar'; 'ontevreden').
vi gymn., 18 j. : 'Lusteloos. Er is geen enkel lichtpunt om eruit te geraken. Ik heb dan meestal
ook 'n kwade bui, door een of andere tegenwerking van iets of iemand. En ik zie er dan het
nut niet van in om iets te doen om uit de verveling te geraken.' (cat. 'lusteloos' ; 'pessimistisch' ; 'prikkelbaar' ; 'gevoel van zinloosheid van wat men doet').
vi gymn., 18 j . : 'Dan voel ik dat ik leeg ben, dat de fut eruit is, dan slenter ik van deze stoel
naar die stoel, rook sigaretten, maar doe toch niets, dan denk ik wel 'ns wat voor nut 't leven
heeft en allemaal zulke twijfelgedachten, maar probeer toch nog altijd te zorgen dat ondanks
dat ik me leeg voel en me verveel, de anderen daar niet onder lijden, hoewel me dat niet altijd
lukt', (cat. 'leeg' ; 'lusteloos' ; 'rusteloos' ; 'gevoel van twijfel aan zin van het leven').
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vi gymn., 20 j . : 'Als ik me verveel, voel ik me 100% passief, ik heb dan nergens lust in, en
bevind me dan ook meestal in een stoel waar ik zeer lui in lig. Verder ben ik zonder enige
belangstelling voor de medemensen en interesseer me nergens voor. Ik ben dan zelf onbekommerd en onverschillig voor mijn eigen situatie en onverschillig en ongeïnteresseerd in
mijn eigen leven', (cat. 'passief' ; 'lusteloos' ; 'loom' ; 'ongeïnteresseerd' ; 'onbekommerd').
Wij sluiten deze bloemlezing af met de volgende veelzeggende reactie :
vi gymn., 21 j. : 'Ik voel me dan eenzaam en net of ik hier gevangen zit. Maar ja, soms kan ik
't me wel indenken, daar dit een seminarie is', (cat. 'eenzaam'; 'in vrijheid belemmerd').

In het geheel waren dit 28 voorbeelden, waarbij wij dus lieten zien, hoe
wij tot categorisering kwamen; voor de 27 antwoorden in een woord
werd dit eveneens aangegeven of was het gemakkelijk uit onze toelichting op te maken. Wij hebben dus van 5 5 van de 3 31 leerlingen getoond,
hoe wij tot onze verdeling in categorieën zijn gekomen. Daar een aantal
leerlingen, om precies te zijn 14, op deze vraag geen antwoord gaven, is
dat ruim 17% van alle antwoorden. Wij menen dus hiermee een voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werkwijze, voor zover die niet
geheel controleerbaar is. Voor de gegevens zij verwezen naar tabel
xxxix a t/m i.
Om praktische redenen is het ons nu in de eerste plaats te doen om
toetsing van hypothese 11, die stelt dat het gevoelen der verveling in de
loop der ontwikkeling een complexer structuur vertoont, waaruit toenemende nuancering van het gevoelsleven bij toenemende ontwikkeiïng
blijkt. Er is geen reden om aan te nemen, dat niet voor andere gevoelens
hetzelfde zou gelden als voor de verveling, daar wij in onze fenomenologische analyse, in een excursie over het gevoelsleven, met Buytendijk
gezien hebben, dat het gevoelen een modus van de existentie en tegelijk
een ontwerp van een situatie is. Wanneer onze gegevens met dit algemene
kenmerk in overeenstemming zijn, is er geen reden aan te nemen, dat dit
in andere gevallen verschillend zou zijn. Maar zelfs wanneer wij aannemen, dat het om welke reden dan ook voor andere gevoelens, die wij niet
onderzochten, anders zou kunnen zijn, hebben wij, door de bevestiging
van o.m. Rempleins these voor de verveling, een bijdrage tot de kennis
van het gevoelsleven kunnen leveren. Vooralsnog hebben wij de hypothese alleen in ons ie onderzoek voorlopig bevestigd. Wij willen zien of
zich bij herhaling van het onderzoek dezelfde tendens voordoet. Om dat
te kunnen nagaan, hebben wij in tabel XL overzichten gegeven van de
percentages der verschillende antwoorden per leeftijd, gerekend op het
totaal aantal leerlingen (P.L.) en daarnaast het aantal verschillende antwoorden per leeftijd, gerekend op het totaal aantal antwoorden in die
leeftijdsgroep (P.A.).

Om eventuele verschillen in ontwikkeling te kunnen ontdekken, is
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p.L. de beste maat. Zelfs wanneer wij afzien van de kleine groepen 19, zoen 21-jarigen zien wij via een licht golvende lijn een stijging. Voor een
juiste vergelijking gaan wij echter weer uit van de groepen prepubers,
pubers en adolescenten (17 en 18 j.), waarvoor wij percentages vinden
van resp. 37,99; 50,54 en 57,11 (met 19-j.: 86,22). Men zal moeilijk
kunnen ontkennen dat dit duidelijke verschillen zijn; significantieberekening heeft nu echter nog geen zin, want wij zullen zeker objecties
moeten verwachten van degenen die evenals Linschoten beweren, dat
dit niet met een innerlijke werkelijkheid overeenstemt, maar alleen een
gevolg is van een gemakkelijker codering: 'Dat is', zegt Linschoten, 'wat
mensen van geringer ontwikkelingsniveau van die van hoger niveau
onderscheidt: de geringer koderingsdifferentiatie' (70,289). Zij zullen
dan beginnen met evenals wij stijgende leeftijd als toenemende ontwikkeling te beschouwen, wat statistisch zeker volgehouden kan worden,
maar bovendien is het hun niet ontgaan, dat wij van het gymnasium alleen
de eerste en de drie hoogste klassen hebben onderzocht, zodat onder de
gymnasiasten het aantal leerlingen beneden 17 jaar kleiner zal zijn dan dat
daarboven. Dit laatste blijkt inderdaad het geval te zijn, althans percentsgewijs. Gerekend nl. op het totaal aantal leerlingen is het aantal gymnasiasten beneden 17 jaar 35,42% en vanaf 17 jaar 41,66%. Het verschil is
wel niet groot, maar het kan een factor van belang zijn. Wij kunnen dus
aan een kritische beschouwing van onze resultaten niet ontkomen.
Wanneer Linschoten gelijk heeft, en ten dele heeft hij dat zeker - wie
dat zou ontkennen, zou daarmee beweren dat er in de puberteitsleeftijd
geen uitbreiding van de taalschat plaats vindt, hetgeen het middelbaar
onderwijs niet zou willen beamen - zou hier slechts sprake zijn van een
ontwikkelder stijl, of anders gezegd de gebezigde termen zijn geen uitingen van innerlijke werkelijkheid, maar woorden. Is dat zo, dan moeten de
door de leerlingen gebezigde termen voor een ongeveer even groot deel
op synonymie berusten als er uitbreiding van termen is, m.a.w. dan zijn
er geen werkelijke verschillen, doch slechts synoniemen.
Hoe zullen wij dat onderzoeken? Wij kunnen hetzelfde doen als
Linschoten en Van Dale raadplegen. Wanneer daar woorden als synoniemen worden aangegeven, moeten wij ze tot een categorie rekenen.
Toch mogen wij de mogelijkheid van een zeker persoonlijk taalgebruik
juist in de puberteitsjaren niet onderschatten. Om een voorbeeld te
noemen: wanneer een jongen die zich verveelt, zegt zich dan 'landerig' te
voelen, verstaat hij er dan precies onder wat Van Dale ervan zegt, nl. :
'het land hebbende, slecht geluimd, niet opgewekt, vervelend, zonder
fut'; nog afgezien van de vraag, wát hij eronder verstaat: 'slecht geluimd' of 'futióos', want beide mogelijkheden laat Van Dale open.
Wij meenden daarom verder te moeten gaan en een onderzoek te
moeten instellen naar kennis van gevoelsaanduidingen onder опге leer183

Hngen. In twee derde en twee vierde klassen van de h.b.s. gaven wij een
proefwerkje (zie onder) van de volgende inhoud :
Is er verschil in betekenis tussen de volgende woorden?
Antwoord met ja of neen.
ι
2
3
4
5
6
7

lusteloos en droevig
vervelend en onprettig
neerslachtig en ongelukkig
bedroefd en droevig
saai en vervelend
moedeloos en teleurgesteld
ellendig en verdrietig

8
9
io
11
12
13
14

hulpeloos en machteloos
futióos en lusteloos
teleurgesteld en onbevredigd
eenzaam en verlaten
nutteloos en overbodig
onbehaaglijk en rusteloos
onverschillig en ongein teresseerd

Voor een deel betreft het hier woorden die wij zelf reeds als synoniemen
hadden beschouwd en dus om die reden onder een categorie gebracht
hadden. Andersdeels gaat het om woorden die de opmerkzame lezer in
de tabellen xxxix a t/m i zal hebben aangetroffen. De woorden die door
ons paarsgewijze werden aangeboden, worden door Van Dale paar voor
paar als synoniemen opgegeven. Wij hebben dit werk als proefwerk gegeven, al werd het uiteraard achteraf in het geheel niet meegeteld voor het
rapport, om er zeker van te zijn, dat de leerlingen in volle ernst zouden
werken en zich er niet met een zekere nonchalance vanaf zouden maken,
omdat het punt toch niet meetelde, hetgeen het onderzoek aan waarde
zou hebben doen verliezen. Wij werden op het idee gebracht om ons onderzoek zo te camoufleren door het door Linschoten, Idolen... p. 84 e.v.
besproken experiment van Brehm met vrouwelijke psychologiestudenten,
dat in camouflagemethode enige overeenkomst vertoont met het onze.
In tabel XLI worden de resultaten meegedeeld. Wij hebben daar de
beide derde en vierde klassen resp. met A en в aangeduid. Onder de
kolommen 'Ja' en 'Neen' vindt men resp. aangegeven, hoeveel leerlingen
in de aangeduide klas het eerste resp. het tweede antwoord gaven voor
elk der genoemde synoniemen. Niet verwerkt zijn de gegevens van die
leerlingen - het waren er maar enkele - die geen antwoord gaven of door
verkeerd verstaan niet de opgegeven synoniemenparen hadden ver
geleken. Slechts een leerling - geen dommerd - vulde niets in. Achteraf
verklaarde hij de verschillen niet gevoeld te hebben; hij was niet weinig
verheugd te vernemen dat, mocht zijn 'taalgevoel' misschien niet zo
sterk zijn, zijn taalkennis nog niet zo gek was.
Om eventuele vergissingen te voorkomen merken wij ten overvloede
op, dat de som van 'ja' en 'neen' niet voor alle gevallen gelijk is. Ver
gelijkt men b.v. voor 4B neerslachtig en ongelukkig (19 -(- 1 = 20)
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met bedroefd en droevig (io + 12 = 22), dan bedenke men, dat zich
hier dus een der gevallen voordoet, waarin twee leerlingen verstek
lieten gaan.
Wie het overzicht bekijkt, zal bemerken, dat er in het algemeen redelijke overeenstemming van oordeel bestaat, al is dat oordeel in verschillende gevallen niet hetzelfde als Van Dale aangeeft. Toch doen zich een
paar gevallen voor die ons verrast hebben, namelijk de nummers 4, 9 en
in mindere mate ook 11 en 14; daarentegen verwonderde ons ook de vrij
grote overeenstemming met Van Dale bij 13. Persoonlijk vinden wij
rusteloos iets heel anders dan onbehaaglijk, al kunnen een gevoel van
onbehagen en onrust wel samengaan. Bovenstaande gevallen, vooral 4 en
9 hebben ons overtuigd van het gedeeltelijk gelijk van Linschoten. Het
betreft hier immers de derde- en vierde-klassers, dus pubers in de periode
van de Jugendkrise, in de zin van Remplein, en uit hun beoordeling van
gevoelswoorden blijkt, dat zij verschillen opgeven waar zij in feite niet
bestaan, of liever dat de door hen aangegeven gevoelsnuances verscheidene malen uitsluitend op stijlverschillen berusten (wanneer althans Van
Dale als criterium mag gelden, en het is niet uitgesloten dat dit algemeen
als gezaghebbend aanvaarde woordenboek op detailpunten dwaalt).
Nu zou men kunnen vermoeden dat de leerlingen zo maar wat neerschreven, al lijkt dat niet waarschijnlijk, daar zij het werk als proefwerk
beschouwden, en aangezien het bovendien het laatste schooltrimester
was, meenden zij dat het voor hen van het grootste belang was. Maar wij
wilden meer zekerheid hebben en speelden het spelletje dus verder. In de
klasse 3B nl. vertelden wij acht dagen later, dat ons nu iets was overkomen, wat ons nog nooit gebeurd was, en wel dat wij het proefwerk
waren kwijtgeraakt; om het grote belang daarvan wilden wij het daarom
opnieuw laten maken. Tabel XLII geeft een overzicht van de resultaten,
waarbij oud en nieuw achter elkaar geplaatst zijn.
Men kan dunkt ons moeilijk ontkennen, dat de overeenkomst tussen
beide coderingen groot is. Slechts in drie gevallen zijn er afwijkingen van
betekenis, nl. bij 2 ,9 en 14. Merkwaardig achten wij het vooral, dat het
verschil tussen futióos en lusteloos nu nog meer werd beklemtoond.
Na afloop van een proefwerk zijn er altijd levendige debatten. Dat was
ook nu het geval. Was dit een echt proefwerk geweest, dan hadden de
leerlingen het bij herhaling na een week zeker beter gemaakt, omdat
minder geslaagde leerlingen zich de moeilijkheden door de plenteren
zouden hebben laten uitleggen. Nu verkeerden de plenteren echter in
dezelfde situatie als de minder begaafden, zij wisten niet met zekerheid
hun antwoord te verdedigen, en niemand liet zich dan ook door de ander
overtuigen. Dat er de volgende week geen ingrijpende verandering was,
is een bekrachtiging van deze observatie.
Een en ander werd door ons achteraf natuurlijk in de betreffende
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klassen besproken. Op het eerste moment voelden zij zich wel een beetje
genomen, maar toen zij hoorden dat het hier een onderzoek betrof,
waren zij er vrijwel allemaal gauw mee verzoend, zelfs de klas die tweemaal 'genomen' was en waar een aantal leerlingen het zelfs 'een goeie
bak' vonden, daarmee overigens onze bedoelingen miskennend.
Wel waren heel wat leerlingen het niet eens met onze conclusie - door
Van Dale gesteund - dat in een groot aantal van de paren geen betekenisverschillen bestonden. Zo was er volgens hen een groot verschil tussen
futióos en lusteloos: 'futióos, dan heb je geen kracht' en 'lusteloos, dan
heb je geen lust, geen zin' om iets te doen, zei een twintigjarige vierdeklasser. Wij konden hem niet helemaal ongelijk geven, maar hij moest
toegeven dat het een vaak met het ander nauw samenhangt, en dat het
gevoel krachteloos te zijn en het gevoel lusteloos te zijn toch vaak wel op
hetzelfde neerkomt. Gemakkelijker hadden wij het met leerlingen die
beweerden dat zij een verschil 'voelden'. Wij moesten er op wijzen, dat
dit een tekort in hun taalkennis signaleerde, aangezien de woorden volgens de woordenboeken wel synoniemen zijn en dus een verschillende
stilistische waarde, maar geen verschil in betekenis hebben. Maar 'Ik voel
me ellendig' is toch heel iets anders dan 'Ik voel me verdrietig', vonden
sommigen. Toch moesten zij wel toegeven dat ellende het tegendeel van
vreugde is en als zodanig verdrietig en dat het merendeel van het gevoelde verschil een intensiteits- niet een kwaliteitsverschil is.
Zo schijnt dit nevenonderzoekje steun te verlenen aan de stelling van
Linschoten e.a., dat kinderen bij stijgende leeftijd gevoelens genuanceerder coderen, niet in werkelijkheid genuanceerder voelen.
In onze categoriale verdeling hebben wij met schijnbare verschillen
ten dele al rekening gehouden; zo brachten wij b.v. saai en vervelend,
eenzaam en verlaten, onverschillig en ongeïnteresseerd, en vanzelfsprekend ook bedroefd en droevig, futióos en lusteloos onder een
categorie. In verschillende gevallen deden wij dat echter niet en wij zullen
dus nu, a.h.w. met Van Dale in de hand onze catgorieën opnieuw
moeten bekijken om te zien, of dit tot andere conclusies voert en daarmede de voorlopige bevestiging van onze tweede hypothese ongedaan
maakt. Aan de toetsing van hypothese ι zal dit weinig of niets ver
anderen.
Wij stellen ons voor die correctie op twee wijzen door te voeren, in
radicale vorm (R.C.) en in gematigder vorm ( G . C ) . In het laatste geval
willen wij rekening houden met het argument dat taalkundigen zeker
zullen willen aanvoeren, nl. dat de betekenis van een woord afhankelijk is
van het zinsverband. Alleen als men weet, wat de leerling erbij geschre
ven, of - wat vaker voorkomt - gedacht heeft, kan men met zekerheid
zeggen, wat hij in een bepaald geval heeft bedoeld. Laten wij daarvan een
voorbeeld geven dat al direct van belang is bij de beoordeling van de
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twaalfjarigen. Droevig, verdrietig en neerslachtig kunnen synoniemen
zijn van lusteloos. Van Dale geeft bij lusteloos als tweede betekenis:
Onvatbaar voor vermaak, verdrietig, neerslachtig : er lusteloos bij zitten'.
Waarschijnlijk bedoelt onze 12-jarige leerling die droevig opnoemt dit,
zeker is het niet. Onder G.C. vinden wij droevig dus apart vermeld,
onder R.c. echter niet (zie tabel XLIII a t/m i). Verder kunnen nog de
volgende correcties worden aangebracht bij de twaalfjarigen: onprettig
= vervelend; akelig = vervelend en voor de R.C. nerveus = rusteloos.
Behalve de boven al genoemde passen wij bij de dertienjarigen nog de
volgende correcties toe : ongelukkig = ellendig = (zeer) vervelend.
Bij de veertienjarigen komen wij, voorzover boven niet vermeld, tot
de correcties : leeg = weet niet wat te doen( in hoeverre : weet niet wat
te doen = nergens zin in, zullen wij verderop bezien; voor deze kwestie
is het niet van belang, daar beide categorieën op alle leeftijden voorkomen); voor R.C. neerslachtig = lusteloos en voor R.C. radeloos =
weet niet wat te doen.
Bij de vijftienjarigen doen zich geen nieuwe combinaties voor, wel bij
de leerlingen van 16 jaar, nl. voor R.C. bedroefd = lusteloos, en verder:
ongeschikt = nutteloos; in zichzelf gekeerd = verlangen naar alleen zijn;
onbemind = onbegrepen; oneens met zichzelf = niet weten wat te doen;
in vrijheid belemmerd en geen zin in opgedragen taak = gefrustreerd.
Als nieuwe combinaties vinden wij bij de leerlingen van 17 jaar:
dwang iets te doen = gevoel tijd te verknoeien; nutteloos = waardeloos
= mislukt = voelt zich slappeling; moedeloos = teleurgesteld; opgelaten = (zeer) onprettig = vervelend; voor R.C. de wat gezochte combinatie : ontevreden = prikkelbaar (Van Dale geeft voor ontevreden o.a.
misnoegd of gemelijk, voor het laatste knorrig, en dat is prikkelbaar).
Voor de achttienjarigen vinden wij de volgende nieuwe combinaties:
dromerig = onwezenlijk; voelt activiteit als nutteloos = twijfel aan de
zin van het leven = levensmoe (nogmaals zij erop gewezen, dat het hier
niet om intensiteiten gaat, wij willen immers de eventuele gevoelsnuanceringen ontdekken); machteloos = hulpeloos; 'niets' = leeg =
weet niet wat te doen. 'Als een profeet' moet dunkt ons verstaan worden
als wat men tegenwoordig wel 'high' pleegt te noemen, dus 'opgetogen'
(het betrof hier een artistieke, wat beatnik-achtige jongen).
De enige nieuwe combinatie bij de negentienjarigen is: gevoel van
onbehagen = onbehaaglijk of vervelend.
Voor de vergelijkbaarheid voegen wij de twintig- en eenentwintigjarigen samen. Als nieuwe combinaties vinden wij daar: passief = lusteloos
en dolce far niente = onbekommerd.
Bijzonder radicalen zullen nog een stapje verder willen gaan; zij zullen
betogen dat ongeïnteresseerd = nergens interesse in hebben, en daar
nergens zin in hebben in de volksmond = nergens lust in hebben, zullen
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pubers daar geen verschil tussen maken. Wij rekenen bij het R.C. % ' ongeïnteresseerd' dan ook niet meer als aparte categorie. In tabel XLIV
waarin een overzicht wordt gegeven van de resultaten van deze correctie
is dus ook deze wijziging verrekend.
De mogelijke objectie dat een dergelijke radicale ingreep absurd is,
leggen wij om drieërlei redenen naast ons neer :
Vooreerst hebben wij naast de radicale een gematigde, en naar het ons
voorkomt ook taalkundig meer acceptabele correctie voorgesteld.
Vervolgens worden ook door taalkundigen zulke correcties geregeld
toegepast met het speuren naar een basisvoorraad aan woorden waarmee
in korte tijd een vreemde taal kan worden aangeleerd. Behalve naar verschillende bekende, ook bij het onderwijs gebruikte methoden verwijzen wij naar een lezing van De Witte (125), waarin hij verscheidene
linguistische richtingen bespreekt die een dergelijk streven toejuichen.
Ten slotte, en dat is voor ons het belangrijkste argument, als onze
hypothese bevestigd wordt bij een dergelijke, bijna absurd radicale
correctie op onze categorisering, dan is daarmee het ongelijk van
Linschoten e.a. die beweren, dat men bij toenemende ontwikkeling
alleen beter coderen, niet genuanceerder voelen leert dan kinderen in een
vroegere ontwikkelingsfase, aangetoond.
In tabel XLIV staan zoveel cijfers dat ze verwarring kunnen wekken.
Wij doen er verstandig aan de gegevens even wat anders te groeperen.
Daartoe kiezen wij alleen de voor ons relevante gegevens van de radicale
correctietabellen, die wij nu dus kortheidshalve kunnen aanduiden als
P.A. = percentage verschillende antwoorden op het totaal aantal antwoorden en p.L. = percentage verschillende antwoorden gerekend op het
totaal aantal leerlingen. Wij verkrijgen dan een overzicht dat er als volgt
uitziet:
P.A.

P.L.

prepubers

18,06

29.57

pubers

I9.I7

35.57

39.79
ЗІ.77

"3.79
63,72
43.47

adolescent. :
a. 17 t/m 21:
b. 17 t/m 19:
c. 17 en 18:

20,2I

Om al eerder genoemde redenen is P.L. een bruikbaarder maat dan P.A.
Wij zullen deze dus aanhouden; wegens het betrekkelijk geringe aantal
19- en 20- en 21-jarigen sluiten wij die uit; wij houden dus het laatste,
voor ons ongunstigste getal aan.
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De verschillen tussen de gemiddelden der prepubers en pubers enerzijds en tussen pubers en adolescenten anderzijds, resp. 6 en 7,90 zijn
duidelijk significant (p = 0,001). Uit deze significante toename van het
aantal verschillende antwoorden met toenemende leeftijd blijkt zelfs na
een radicale semantische kritiek onze hypothese bevestigd te worden, dat
in de loop der ontwikkeling (tijdens de puberteitsjaren) de beleving der
verveling een complexer structuur vertoont, die een toenemende nuancering van het gevoelsleven aanduidt. Linschotens these dat bij rijkere ontwikkeling slechts de codering zou veranderen, anders gezegd dat niet de
gevoelens, maar slechts de wijze waarop deze door de betreffende personen verwoord worden bij toenemende ontwikkeling genuanceerder
zou(den) worden, moet worden verworpen op grond van onze gegevens.
Nog tot een andere hypothese heeft onze derde vraag in het exploratief
onderzoek aanleiding gegeven, nl. dat de verveling een complexe beleving is, waarin als dominante factor naar voren treedt: het-zich-niet
betrokken-weten (voelen)-op. Onze fenomenologische analyse leidde tot
een onderzoeksmodel, dat merendeels bevestigd werd door het onderzoek van 1954, zodat bij dit herhaald onderzoek moet worden nagegaan
of het daar gevondene zich heeft gehandhaafd.
Wij concludeerden op p. 121 e.v. uit ons onderzoek van 1954» dat alle
in het onderzoeksmodel gevonden facetten, behalve het Langeweileaspect, alsmede een aantal lichamelijke gevoelens, in onze gegevens waren
terug te vinden, se. 1. nergens-zin-in-hebben en niets-te-doen-hebben;
2. het onaangename ('vervelende') der verveling; 3. eenzaamheidsbelevingen; 4. gevoel van loomheid; 5. belevingen van lusteloosheid
en/of 6. rusteloosheid; 7. gevoelens van prikkelbaarheid.
Gaan wij onze overzichten van categorieën na, dan blijkt (zie de
tabellen XLIII a t/m i), dat er in elke rij een gemeenschappelijke kern van
antwoorden voorkomt, die wij weliswaar niet individueel telkens tegenkomen, maar wel in elke leeftijdsgroep. Die kern bestaat uit: 1) weet niet
wat te doen; 2) nergens zin in; 3) eenzaam; 4) prikkelbaar; 5) loom; 6)
andere lichamelijke gevoelens; 7) lusteloos; 8) rusteloos; 9) vervelend.
Daarnaast treffen wij andere gevoelscomponenten aan, waarvan 'Langeweile' het meest voorkomt. Wij zullen nu voor elke leeftijdsgroep
controleren, wat er naast de kerncomponenten - we spreken van 'kern'voorkomt, waarbij wij uitgaan van de radicale correctie (u.c.).
Wij krijgen dan het volgende beeld:
12 jaar: kern -f 1. 'Langeweile'; 2. heimwee; 3. pessimistisch; 4. ondankbaar; 5. onmachtig; 6. in vrijheid belemmerd.
lijaar: kern, behalve lusteloos + 1. 'Langeweile'; 2. nutteloos; 3.
heerlijk; 4. rustig; 5. onbemind.
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kern + ι. schuldig; 2. verlangen naar iets anders; 3. dolce far
niente; 4. overbodig; 5. onmachtig.
τ') jaar: kern + ι. nutteloos; 2.'Langeweile'.
id jaar: kern + ι. nutteloos; 2. in vrijheid belemmerd; 3. in zichzelf
gekeerd; 4. pessimistisch; 5. onbemind; 6. dolce far niente;
7. doelloos; 8. onmachtig; 9. liefdeloos; 10. verlangen naar ver
andering.
17 jaar: kern + 1. nutteloos; 2. onmachtig; 3. 'Langeweile'; 4. wil niet
wat anderen willen; 5. in vrijheid belemmerd; 6. moedeloos; 7.
doelloos; 8. gevoel tijd te verknoeien.
iZjaar: kern + 1. gefrustreerd; 2. dromerig; 3. overbodig; 4. afgunstig;
5. onbevredigd; 6. levensmoe; 7. pessimistisch; 8. machteloos;
9. 'Langeweile'; 10. opgetogen.
\C)jaar: kern, behalve 'andere lichamelijke gevoelens' en eenzaam +
1. nutteloos; 2. dolce far niente; 3. 'Langeweile'.
20/21 jaar: kern, behalve 'andere lichamelijke gevoelens' en loom -f
1. onbevredigd; 2. dolce far niente; 3. overbodig; 4. in vrijheid
belemmerd; 5. spijt van verloren tijd.
i^jaar:

In de bovengenoemde kern komen een tweetal termen voor die het
duidelijkst het zich-niet-betrokken-weten (voelen) tot uitdrukking
brengen, se. 'weet niet wat te doen' en 'nergens zin in'. In onze feno
menologische analyse en ook in ons oriënterend onderzoek van 1954
bleek, dat wij hier op de meest dominante factor in de verveling, op het
meest wezenlijke kenmerk der verveling zijn gestoten, van waaruit de
andere gevoelscomponenten verklaarbaar worden. Wij willen dus eerst
nagaan, of deze factor onder de gevoelscomponenten die in de verveling
beleefd worden een centrale plaats inneemt. Wij verwijzen daarvoor naar
tabel XLV.
Beperken wij ons voorlopig tot de beide gemiddelden, dan zien wij,
dat dit op het aantal antwoorden per leeftijd gemiddeld ruim een vierde
deel vormt van bovengenoemde componenten. Duidelijker wordt het
beeld, wanneer wij naar de gemiddelde P.L. = 50.60 kijken, hetgeen betekent dat ruim de helft der pubers deze beide componenten - die in
feite twee uitdrukkingswijzen van dezelfde kerncomponent vormen als beleving der verveling hebben vermeld. Spectaculair wordt dit gegeven eerst, wanneer wij het vergelijken met de andere componenten. Wij
gaan deze nu alle voor elke leeftijdsgroep en gemiddeld berekenen. Bezien wij nu eerst de component 'eenzaam', waarvoor wij verwijzen naar
tabel XLvi.
Vergelijking met de groep 'weet niet wat te doen'/'nergens zin in'
(in het vervolg de hoofdcomponent genoemd) doet zien, dat de eenzaamheidsgevoelens procentueel slechts een vierde deel vormen van de hoofd190

component. De P.A. = het percentage van dit antwoord op het totaal
aantal antwoorden is 7,3 5 (tegen 27,28 bij de hoofdcomponent) ; de P.L. =
het percentage van dit antwoord gerekend op het aantal leerlingen is
12,82 (tegen 50,60 bij de hoofdcomponent). Zoals steeds laten wij de
20- en 2i-jarigen voor een vergelijking buiten beschouwing; doen wij
dat, dan zien wij een licht golvend beloop der percentages, die echter een
lichte afname van het begin naar het eind van de rij inhoudt (bij de P.A.
duidelijker zichtbaar dan bij de P.L.). Alleen bij de dertienjarigen vinden
wij een veel hoger percentage zelfs dan bij de twaalfjarigen. Is dit wellicht een aanwijzing van een beginnende negatieve fase?
Dit afnemen van de eenzaamheidsgevoelens in ons materiaal betekent
niet dat pubers zich steeds minder eenzaam gaan voelen. Onze vraag was
immers: 'Hoe voel je je, als je je verveelt?' Hier komt de eenzaamheid
uitsluitend als component in het gevoelen der verveling naar voren.
De eenzaamheid is hier de beleving van het zich uitgesloten voelen uit
de groep der bezigen; sommigen zijn dan ook blijkens hun mededelingen
'jaloers' op degenen die wel bezigheid hebben. In de beleving der verveling wordt de eenzaamheid bij toenemende ontwikkeling steeds
minder ervaren. Het doorbrengen der vrije tijd is dus steeds minder afhankelijk van de aanwezigheid van anderen.
De volgende component die aan de orde komt, is de loomheid (tabel
XLVII). Hoewel deze component dus sterker op de voorgrond treedt dan
die der eenzaamheidsgevoelens, bereiken de gemiddelden toch niet de
helft van dat van de hoofdcomponent. Het verloop over de verschillende
leeftijden levert geen ander aanknopingspunt dan dat deze component
vrij constant blijft. Op zijn hoogst kan van een lichte stijging worden gesproken in de jaren 15 t/m 17 (puberteit s.S.), wat wel overeenstemt met
het beeld van een zekere lompe onbehouwenheid en vadsigheid die
pubers in deze jaren ook in hun bewegingspatroon vertonen, hetgeen ons
uit eigen ervaring bekend is, maar wat wij ook bij Buytendijk kunnen
lezen: 'Welk een moeite heeft de puber niet om op gang te komen. Zelfs
voor het verrichten van een geringe bezigheid rekt hij zich uit en gaapt
als iemand, die vermoeid opstaat en zuchtend weer verder gaat' (20,494).
Dat ook in dit opzicht zich in de adolescentie een 'matigingsproces'
voordoet, geven de percentages der 18-21-jarigen wel aan. Hoe het zij,
wanneer bijna een vierde deel der ondervraagde pubers van zichzelf die
houding van loomheid constateert in de verveling, mogen wij wel aannemen hier met een belanrijke component te doen te hebben. Zeer actieve
mensen hoort men wel beweren: verveling is luiheid. Als psycholoog
voelt men zich door deze kwalificatie weinig bevredigd; het niet tot
activiteit (kunnen) komen, wordt hier moreel gewaardeerd en bezien
vanuit de opvatting dat arbeiden zalig is. Onze bevinding dat vrije tijd
de belangrijkste conditie der verveling is bij cultuurpubers, weerstreeft
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die opvatting trouwens. Verveling is veeleer een geen raad weten met de
geboden vrije tijd. In aansluiting bij de zojuist geciteerde plaats merkt
Buytendijk op: 'Vergeten wij ook niet, dat het gapen ( = geeuwen A.K.)
en zich uitrekken een verlegenheidsuiting is (B. bedoelt hier klaarblijkelijk: 'kan zijn' A.K.), die men zelfs bij een hond in analoge situaties
waarneemt' (20,494). Maar wat is verlegen zijn (met de situatie) anders
dan er geen raad mee weten?
Over de samenhang van 'nergens zin in hebben', 'loomheid' en 'lusteloosheid' zullen wij verderop nog moeten spreken. Nu zullen wij onze
aandacht wijden aan de groep 'andere lichamelijke gevoelens'.
Alvorens dat te doen heeft het zin bij de term 'lichamelijke gevoelens'
stil te staan. Toen wij deze in 1954 het eerst gebruikten, was dat uit een
zekere nood geboren; wij konden in de literatuur geen term vinden die
ons bevredigde en wij meenden door deze benaming toch min of meer
aan te leunen tegen Scheler. Later troffen wij de term ook aan, en precies
in de door ons bedoelde betekenis, bij Linschoten in zijn hoofdstuk
Algemene Functieleer in Langevelds Inleiding in de Psychologie. Daar
zegt hij: 'Lichamelijke of sensorische gevoelens zijn bijv. honger- en
dorstgevoelens. Zij hebben een schijnbaar passief karakter, worden opgevat als toestandelijkheden van het eigen Hchaam'58. Onder deze groep
hebben wij dan ook gerangschikt: gevoelens als honger, dorst, flauwte,
misselijkheid, slapte, onwelzijn, e.d. Voor het overzicht zij verwezen
naar tabel XLVIII.
In de tabel is van 'andere' lichamelijke gevoelens gesproken, omdat
wij ook de loomheidsgevoelens, die een aparte plaats hebben gekregen,
als lichamelijke gevoelens beschouwen. Zij passen ook volledig in de
bovengenoemde typering van Linschoten, maar om hun speciale aard en
relatief grote aantal hebben wij ze apart geplaatst. Wij hebben hierboven
gezien dat dit alleszins zinvol is. Tellen wij loomheid en andere lichamelijke gevoelens bij elkaar, dan krijgen wij resp. P.A. 11,67 -\- 4,71 = 16,38
en p.L. = 21,63 + 8,70 = 30,33, hetgeen betekent dat bijna een derde
deel der leerlingen lichamelijke gevoelens vermeldt en dat ruim 16% der
gegeven antwoorden op lichamelijke gevoelens betrekking heeft. (Helemaal juist is deze conclusie niet, omdat de termen 'loom' en 'onwel' e.a.
soms bij dezelfde leerlingen voorkomen en dus hier dubbel geteld zijn;
telt men de P.L. van alle componenten op, dan komt men ook boven 100%
uit).
De genoemde tabel laat zien, dat de 'andere' lichamelijke gevoelens
met stijgende leeftijd licht afnemen. Een uitzondering maken vooral de
achttienjarigen, die echter een opvallend laag 'loomheidspercentage'
hebben. De verhouding tussen de gevoelens van loomheid en andere
lichamelijke gevoelens wordt in het volgende overzichtje duidelijk;
hierbij is uitgegaan van de absolute aantallen, hetgeen mogelijk is.
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omdat wij telkens binnen dezelfde leeftijdsgroep, dus met dezelfde
aantallen leerlingen, blijven:
12 jaar: 8/5 = 1,60
13 jaar: 12/4 = 3
14 jaar: 5/3 = 1,67
15 jaar: 7/1 = 7

16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:

18/6 = 3
12/4 = 3
7/5 = 1,40
2: o

Hieruit blijkt dat de loomheid onder de lichamelijke gevoelens in de beleving der verveling op 15-jarige leeftijd, dus in de puberteit s.s. (derde,
begin vierde klas, hetgeen strookt met onze persoonlijke ervaringen met
middelbare-scholieren), een toppositie inneemt en van dan af, behalve bij
de achttienjarigen onder die gevoelens belangrijker blijft dan vóór 15
jaar. Daar het gevoel van loomheid voor de beleving der verveling meer
kenmerkend is dan de z.g. 'andere' lichamelijke gevoelens, kan dit een
aanwijzing vormen voor onze veronderstelling dat de verveling in de
puberteit een toppunt bereikt, hetgeen wij op grond van ons frequentie-onderzoek echter niet hebben kunnen bevestigen. Het onder deze
lichamelijke gevoelens vermelde gevoel van 'misselijkheid' heeft wellicht
met walging te maken, die zoals wij in onze fenomenologische analyse
hebben gezien wel van verveling onderscheiden moet worden, doch er
meermalen mee samengaat (vgl. vooral ook Sartre's Nausée).
Een erg belangrijke categorie is ook die der 'lusteloosheid', waarvan
men de gegevens vindt in tabel XLIX.
Een bijna gelijkmatige toename van het percentage met stijgende
leeftijd is uit de tabel gemakkelijk af te lezen. Merkwaardig is het ontbreken der dertienjarigen, te meer daar wij eigenlijk een toppunt hadden
verwacht op die leeftijd. Er zijn echter, behalve de 'eenzaamheid' andere
duidelijke aanwijzingen voor het aannemen van een negatieve fase op
die leeftijd in ons materiaal te vinden, zoals wij verderop nog zullen zien.
Weliswaar spreekt Ch.Bühler in aansluiting bij H. Hetzer vooral over
een negatieve fase bij meisjes rond de periode der menarche en stelt men
in het algemeen de ontwikkeling der jongens later, wij bevinden ons in
het gezelschap van Remplein die de prepuberteit voor jongens op 12-14
jaar stelt, dus met 13 jaar als gemiddelde.
De zevende onder de kerncomponenten die wij nader moeten bezien,
is de rusteloosheid, waarvan het overzicht is te vinden in tabel L.
Opvallende hoogtepunten in de tabel hebben een andere druk. Het
typerende is, dat de rusteloosheid een hoogtepunt heeft inde adolescentiejaren naast een in de prepuberteit, waar wij het verwachtten. Op het
eerste oog kan het bevreemdend lijken, dat die rusteloosheid veel minder
in de puberteit s.s. schijnt voor te komen. Bedenken wij echter, dat de
onrust van de puber vaak tot uiting komt in ergernis en prikkelbaarheid.
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Een overzicht van wat deze component oplevert, is dus als vergelijking
interessant. Voor wij daartoe overgaan, moeten wij nog op een andere
samenhang wijzen ; bij de gevoelens van loomheid constateerden wij een
lichte stijging in de jaren 15 t/m 17; in dezelfde periode dus waarin de
rusteloosheid geringer schijnt, is de loomheid groter. Wij vinden dit
een mooie bevestiging van de waarde van deze uitspraken, immers het
ligt geheel in de rede dat beide factoren elkaar uitsluiten. Loomheid is
een zich distanciëren van alle activiteit, rusteloosheid is een principieel
openstaan daarvoor. De lome heeft het in zijn verveling al opgegeven,
dat hij een andere vervulling (bevrediging) zou kunnen vinden dan die
ligt opgesloten in de terugval op eigen lichamelijkheid, de rusteloze is
nog op zoek naar wat in het andere bevrediging zou kunnen schenken,
althans in principe.
Wij zien verder ook weer, hoever deze component bij de hoofdcomponent achterblijft.
In iets mindere mate is dat ook het geval bij de gevoelens van 'prikkelbaarheid', zoals blijkt uit tabel ы . Hier vinden wij een P.A. van 8,51 ge
middeld en een P.L. van 15,96 (bij de hoofdcomponent was dat, zoals wij
zagen resp. 27,28 en 50,60). Afgezien van de twaalfjarigen, die ook hier
een speciale positie innemen, vinden wij in de groep van 15 t/m 17 jaar,
waarin de loomheid het grootst en de rusteloosheid het kleinst was, de
grootste prikkelbaarheid, al voegen de 18-jarigen zich er hier nog bij.
Maar als rusteloosheid tegenover loomheid staat, zoals wij boven hebben
geconstateerd, geldt dat niet even2eer van de prikkelbaarheid? Wij
geloven dat dit niet helemaal juist is. Rusteloosheid is de uiting van een
spanning die niet ontladen wordt of kan worden in de verveling,
doordat men niets te doen heeft of nergens zin in heeft; in beginsel staat
de rusteloze nog open voor initiatief of activiteit. Wie loom is, kan tot
geen initiatief of activiteit meer komen, hij heeft letterlijk nérgens zin
meer in. De rusteloze is in een labiel, de lome in een stabiel evenwicht.
De prikkelbaarheid, soms zoals de pubers aangeven gepaard met een verlangen naar agressieve daden (de boel kort en klein slaan), doorbreekt de
evenwichtstoestand, er is een ontspanning in een effectieve activiteit:
plagen, snauwen, brutaliteit, agressieve daden, etc. De top der loomheid
en die der prikkelbaarheid in de puberteit s.s. vormen een blijk van het
doorslaan naar beide kanten, het vervallen in extremen, de z.g. onevenwichtigheid, die als een der kenmerken van de puberteit is beschreven.
Hier doet zich een behoefte gevoelen aan vergelij king met het onderzoek
van 1954. Ook in dat onderzoek zijn de gevoelens van prikkelbaarheid
speciaal besproken (p. 120 e.V., vgl. ook tabel ix). Wij vonden daar geen
overeenstemming tussen de gegevens van de literatuur, die een verhoogde prikkelbaarheid juist in de periode van de prepuberteit aangeeft,
en onze bevindingen. Een vergelijking der gegevens is dus zeker zinvol.
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Vergelijken wij het beloop der prikkelbaarheidsgevoelens met stijgende
leeftijd, dan vinden wij resp. voor 1954 en 1964 voor prepubers: 13,25 en
13,86; voor pubers: 11 en 18,59 ea voor adolescenten: 17,3 en 18,98.
Bij de prepubers zijn de overeenkomsten frappant; ook de gegevens der
adolescenten stemmen redelijk overeen. Alleen bij de pubers vinden wij
een groot verschil. Dat verschil wordt vooral beïnvloed door de zeer
verschillende reacties der vijftienjarigen die toen, afgezien van de 20- en
21-jarigen de kleinste uitslag 9,3% opleverden, in 1964 veruit de grootste 28,57. Wij hebben daarvoor geen verklaring kunnen vinden 59 .
Houden wij de door ons eerder, o.a. in overeenstemming met Remplein
aangegeven grenzen voor prepuberteit, puberteit en adolescentie aan,
dan vinden wij eigenlijk niet in de puberteit s.S., maar in de adolescentiejaren een prikkelbaarheidstop, en dat zowel in 1954 en 1964. Toch
spreken ontwikkelingspsychologen over de adolescentie steeds als over
een periode van harmonisering van het gevoelsleven. Onze bevindingen,
noch die van 1954 noch die van 1964, verlenen daaraan geen steun. Wel
is er in 1954 bij de weinige 20- en 21-jarigen, en in 1964 bij de 19-, 20- en
21-jarigen een teruggang der prikkelbaarheid te constateren; als ook de
gegevens van deze kleine groepen mogen meetellen, zou hier in een
zeker opzicht steun verleend zijn aan de door Van den Berg zo gepousseerde opvatting van een verlengde volwassenwording (8).
Van de kerncomponenten volgt nu alleen nog die door de leerlingen
gewoonlijk met de term 'vervelend' werd aangeduid. Hier biedt het
empirisch onderzoek weer een mooie bevestiging van de gegevens van de
literatuur over de puberteit (zie tabel LII). Uit het daar gegeven overzicht
blijkt overduidelijk, dat deze gevoelens op dertienjarige leeftijd een
volstrekt hoogtepunt bereiken. De gedachte aan een negatieve fase
(of van een korte negatieve periode aan het begin der puberteit-Langeveld (67,90)) in de prepuberteit is sedert de conceptie door Hetzer/
Bühler wel algemeen aanvaard. Al in een vroeger stadium was door
Mendousse (77) de prepuberteit bij het meisje als een 'âge de disgrâce'
beschreven, een term die in verband met de bevindingen t.a.v. de hier
besproken component wel heel typerend is. Deze periode is gekenmerkt
door het tot uiting komen van sterke onlustgevoelens 60 . Ons empirisch
onderzoek deed zien, dat de gevoelens van lusteloosheid in de verveling
weliswaar een belangrijke plaats innamen, maar juist op de leeftijd van
dertien jaar ontbraken. Hoe merkwaardig dit op het eerste gezicht lijkt,
wij mogen niet vergeten, dat lusteloosheid zeker niet hetzelfde is als
onlust. Sedert de indeling der gevoelens door Wundt vormen lust en
onlust twee tegenovergestelde polen; men zou ze ook als aangenaam onaangenaam (prettig - vervelend) kunnen karakteriseren. Hieruit volgt
dat de term 'vervelend' veel duidelijker onlustgevoelens uitdrukt dan de
term 'lusteloos'. De top der onlustgevoelens op dertienjarige leeftijd.
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alsmede die der gevoelens van eenzaamheid (en loomheid), waarvoor
ook verwezen zij naar de grafiek op p. 203, ondersteunt de conceptie
van een negatieve fase in de prepuberteit.
N u wij alle kemcomponenten hebben besproken, resteren er nog een
paar componenten die ook als belangrijk gezien mogen worden voor het
gevoel der verveling, omdat wij ze, zo niet steeds, toch wel vaak vermeld
vinden. Beginnen wij met de gevoelens van ontevredenheid die op elke
leeftijd, hoewel soms in een gering aantal gevallen, worden aangetroffen.
Ook hiervoor treffen wij verschillende termen aan, die in feite verschillende vormen van ontevredenheid over zichzelf demonstreren. Het
gemeenschappelijk aspect dat in deze termen tot uitdrukking wordt gebracht: de ontevredenheid over zichzelf, zien wij als een gunstig teken,
het is a.h.w. de eerste aanzet tot een verzet tegen de verveling, waarover
een bespreking van de vierde vraag van onze enquête ons verder zal inlichten. Voor het overzicht zij verwezen naar tabel LUI. Zowel de gemiddelde P.A. 4,62 als de gemiddelde P.L. 8,69 tonen aan, dat het Ыег
slechts een bijkomstige factor geldt. In 1954 was het aantal over zichzelf
ontevredenen groter, maar toen zowel als in 1964 was er een duidelijke
stijging met toenemende ontwikkeling waar te nemen (vgl. ook tabel x).
Bij prepubers werden nl. resp. percentages gevonden van 4,85 en 2,11,
bij de pubers van 7 en j , j 3 , bij de adolescenten van 20,85 en 11,91
gemiddeld. Daar deze gevoelens, zoals onder voor de bevindingen van
1964 nader zal worden aangetoond, van een zekere zelfkritiek blijk
geven, mogen wij dat beschouwen als een teken van toenemende ont
wikkeling.
Wat zijn dat nu voor soort gevoelens? D e enige twaalfjarige noemt in
dit kader het gevoel van ondankbaarheid; hij voelt zich dus ondankbaar,
omdat hij van de vele geboden kansen geen gebruik maakt. Verder
vinden wij: 13 j . : nutteloos(i); 14 j . : schuldig(i) en overbodig (1); 15 j . :
nutteloos (1); 16 j . : nutteloos (3) en liefdeloos (2); 17 j . : nutteloos (5),
gevoel tijd te verknoeien (4); 18 j . : overbodig (2); 19 j . : nutteloos (1);
20/21 j . : overbodig (1), spijt van verloren tijd (1). De meesten voelen zich
dus nutteloos of overbodig (15 van de 24), het ontevreden gevoel dat
men zijn tijd verknoeit komt 5 X voor, verder 2 χ liefdeloos, hetgeen
eigenlijk een ontevredenheid is over zijn prikkelbaarheid en niet recht
streeks verband houdt met de verveling zelf; verdisconteren wij dat in
bovenstaande tabel, dan wordt de P.A. 2,40 en de P.L. 4,84, zodat de
stijging dan nog abrupter bij de zeventienjarigen begint. Hetzelfde zou
men kunnen zeggen voor het gevoel van ondankbaarheid bij de twaalf
jarige, waardoor deze uit het overzicht zou wegvallen. De vermelding
schuldig (1) bij de veertienjarigen is weer een gevoel van ontevredenheid
als gevolg der verveling zelf, te vergelijken met 'spijt van verloren tijd'.
Een volgende niet onbelangrijke component is het gevoel van 'Lange196

weile', dat echter niet door iedereen vermeld wordt, zoals het overzicht
toont (zie tabel LIV).
In de eerste plaats blijkt dat deze component zeker niet algemeen is,
want ze ontbreekt niet alleen bij de 9 twintig- en eenentwintigjarigen,
maar eveneens bij de 38 veertienjarigen en zelfs bij de 62 zestienjarigen,
dus in het totaal bij bijna een derde deel van onze pp's (bij 109 van 331).
Ook zijn de gemiddelde percentages lager dan die van elk der gevoelens
uit de kerngroep, zodat wij 'Langeweile' dus om verschillende redenen
terecht niet tot de kern hebben gerekend (zelfs blijven de percentages
beneden die der ontevredenheidsgevoelens, die wij, zoals uit het bovenstaande is gebleken, dunkt ons terecht niet in de kern opnamen). Wij worden hier nog weer eens geattendeerd op het gevaar, waarop wij in de inleiding tot onze fenomenologische analyse hebben gewezen (p. 61),
dat men van de woorden in plaats van de zaken uitgaat bij de interpretatie
van een verschijnsel. De vier ons meest bekende Westeuropese talen
gebruiken alle een verschillend woord, dat op een ander aspect der verveling wijst. Het Nederlandse woord 'verveling' hangt etymologisch
samen met 'veel' en betekent 'te veel worden' ; het Franse 'ennui' heeft
als grondbetekenis 'verdriet' en beklemtoont dus aspecten als lusteloosheid, neerslachtigheid, ontmoediging, etc. die wij zowel in onze analyse
als in ons materiaal naar voren zagen treden; het Engelse 'boredom' ('to
be bored') hangt etymologisch samen met ons woord 'boren' = 'uithollen' en benadrukt wellicht het leegte-aspect of mogelijk ook het
kwellende der verveling; het Duitse 'Langeweile' ten slotte wijst vooral
op het tijdsaspect der verveling. Het zou interessant zijn dit woord in alle
cultuurtalen etymologisch en semantisch te bestuderen. Het zou ons niet
verwonderen, wanneer wij dan een legkaart van betekenissen zouden
krijgen, die, elkaar aanvullend, ongeveer hetzelfde beeld zouden vertonen
als onze fenomenologische analyse, zonder dat echter duidelijk zou
worden welk aspect het meest dominant is in de verveling. Als Völkerpsychologisch, zo men wil als cultuurpsychologisch probleem zou het
interessant zijn zich de vraag te stellen, waarom bij het ene en juist dit bepaalde volk dit aspect, bij het andere weer een ander in het taalgebruik
gesedimenteerd is.
Hoe het ook zij, evenals in 1954 vonden wij geen sterke nadruk op het
'Langeweile'-aspect der verveling. Wij hebben op p. 120 al opgemerkt,
dat wij een antwoord in deze richting ook ternauwernood mochten verwachten, omdat de vraag luidde: 'Hoe voel jeje, als je je verveelt?'
In dit deel van ons onderzoek was het er ons om te doen onze hypothese te toetsen, dat bij toenemende ontwikkeling gevoelens een steeds
grotere nuancering vertonen. Voor de verveling hebben wij kunnen
aantonen, dat deze bij toenemende ontwikkeling een genuanceerder
structuur heeft (zie p. 188 e.V.), waardoor onze hypothese werd beves197

tigd. Om duidelijker te laten zien, hoe dominant volgens onze eerste
hypothese in de beleving der verveling het gevoelen 'weet-niet-wat-tedoen'/'nergens-zin-in' wel is, werden alle verschillende gevoelscomponenten in categorieën ingedeeld. Duidelijk vertoonde zich daarin een
kern van een achttal componenten: i. als hoofdcomponent: 'weet-nietwat-te-doen'/ 'nergens-zin-in'; 2. eenzaam; j . loom; 4 andere lichamelijke gevoelens; 5. lusteloos; 6. rusteloos; 7. prikkelbaar; 8. vervelend.
Deze werden behalve 'prikkelbaar' ook gevonden in onze fenomenologische analyse, al vindt men daar impliciet die prikkelbaarheid wel aangeduid, vooral onder het hoofd 'De verveling van het kind' op p. 93 e.v.
In de fenomenologische analyse troffen wij bovendien het 'Langeweile'aspect aan. De component 'Langeweile' troffen wij naast de kern in ons
onderzoek aan, evenals gevoelens van ontevredenheid over zichzelf.
Ten slotte resteert er nu nog een groep van gevoelens die nog onbesproken bleven, doch waarbij wij nog even moeten stilstaan om na te
gaan of er nog verbanden zijn te constateren en vervolgens om na te gaan
wat nu werkelijk als geheel unieke vermeldingen overblijft. Gaan wij
eerst na welke het zijn.
Bij de 12-jarigen : heimwee (ι χ ), pessimistisch (ι χ ), onmachtig (1 X ) ;
verder 13 j . : heerlijk (1 x ) , heel rustig (1 x ) , onbemind (1 x ) ; 14 j . : ver
langen naar iets anders ( i x ) , dolce far niente-gevoel ( i x ) , onmachtig
( i x ) ; 15 j . : geen (slechts 28 leerlingen); 16 j . : in vrijheid belemmerd
(2 χ ), in zichzelf gekeerd (2 χ ), pessimistisch (ι χ ), onbemind (2 X ),
dolce far niente (4X), doelloos ( i x ) , onmachtig ( 6 x ) , verlangen naar
verandering ( i x ) ; 17 j . : onmachtig (3X), wil niet wat anderen willen
(ι χ ) , in vrijheid belemmerd ( i x ) , moedeloos (2X), doelloos (1 x ) ; 18 j . :
dromerig (3 X ), afgunstig (1 X ), onbevredigd (3 X ), levensmoe (3 X ), pes
simistisch (2 X ), machteloos = onmachtig (3 X ), opgetogen (1 X ) ; 19 j . :
dolce far niente (ι χ ) ; 20/21 j . : onbevredigd(i Χ ), dolce far niente (2 Χ ),
in vrijheid belemmerd (ι χ ) . Gaan wij van deze overblijvende verschillen
de percentages berekenen, dan ontstaat het overzicht van tabel LV.
In meer dan een opzicht is deze tabel merkwaardig. Van een regel
matige toename met de leeftijd kan men niet spreken, maar wel is het zo
dat er met stijgende leeftijd een duidelijke toename valt te constateren.
Tot 15 jaar blijven de percentages beneden het gemiddelde, vanaf 16 jaar
benaderen ze dit (17 jaar) of zijn ze er apert boven, behalve bij de negentienjarigen. Om de verschillen beter te kunnen vergelijken, willen wij er
ook hier de kleine groep der 20/21-jarigen, die bovendien uit vertegen
woordigers van twee verschillende leeftij den bestaat, liever buiten houden.
Vergelijken wij nu de percentages op grond van de fasenindeling van
Remplein in prepubers (12 en 13 jaar), pubers s.s. (puberteit en Jugend
krise: 14, 15 en 16 jaar) en adolescenten (17-21 jaar) dan vinden wij de
volgende getallen :
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prepubers:

P.A.: 4,64

P.L.: 7,41

pubers s.S.:

P.A.: 6,62

P.L.: 12,84

(zonder 15 j . : 9,93)

(zonder 15 j . : 19,24)

P.A.: 10,76

P.L.: 21,75

(eventueel met 20/21 j . :

en: 27,45).

adolescenten:

Bekijken wij de overblijvende verschillen nog wat nauwkeuriger, dan
valt gemakkelijk te zien, dat ook hier weer een aantal overeenkomstige
antwoorden voorkomen. De antwoorden die slechts op een énkele
leeftijd voorkomen, hoewel daar ook soms verscheidene malen, zijn:
12 jaar: heimwee (1 x ) ;
13 jaar: heel rustig (1 x ) ; het antwoord 'heerlijk' hebben wij categoriaal
gelijkgesteld met Opgetogen' (bij 18 jaar, zie tabel XLIII g);
16 jaar: in zichzelf gekeerd (2X) (zelfinkeer van de puber!);
17 jaar: wil niet wat anderen willen (1 x ) - men zou dit eigenzinnigheid
kunnen noemen - ; moedeloos (2 χ );
18 jaar : dromerig (3 X ) ; afgunstig (ι χ ) ; levensmoe (3 χ ).
Berekenen wij voor deze 'unieke' antwoorden de P.L., dan vinden wij
voor de prepubers: 2,10, voor de pubers s.S. 1,55, voor de adolescenten
17 t/m 21 j . : 9,26, 17 t/m 19 j . : 10,10; 17 en 18 j . alleen (waarvoor op
grond van het kleine aantal pp's van negentien jaar veel te zeggen valt) :
11,11. De originaliteit der pubers s.s. lijkt hier minder groot dan die der
prepubers, maar het antwoord 'heimwee' van de twaalfjarige jongen is
wel verdacht; het betreft hier immers een gymnasiast die intern is;
onder vraag twee had hij geantwoord zich alleen te vervelen: 'Als ik geen
speelkameraadje heb in vrije tijd', waaruit blijkt hoe belangrijk het ge
zelschap van anderen voor hem is; uit zijn antwoord op vraag drie blijkt
dit nog duidelijker: 'Dan denk ik aan thuis, want ik ben intern, dat ver
velen is vooral heimwee, maar het wordt steeds minder. Want ik heb nu
een goede vriend en daar speel ik mee'. Ook zijn antwoord op vraag 4
duidt aan, hoe wij dat heimwee hebben te zien : 'In 't begin ben ik naar
een van de leraren gegaan, als ik me verveelde; nu ga ik naar mijn vriend,
als ik me verveel'. Dat 'heimwee' in de verveling van deze jongen blijkt
een gevoelen te zijn dat hem nogal kwelt (kwelde?); vooral in zijn vrije
tijd, als hij geen speelkameraadje heeft, dringt zich dat sterker aan hem op.
Het is dus geen gevoelsaspect dat de verveling op zichzelf inhoudt; hij
voelt zich op zijn hoogst alleen (eenzaam), als hij zich verveelt, en dan
begint het heimwee sterker te kwellen. Zo moet men waarschijnlijk de
eigenzinnigheid van de zeventienjarige, die niet wil wat anderen willen.
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als een vorm van prikkelbaarheid zien. Zo resteren bij de prepubers: ι
uniek antwoord, en tevens een merkwaardig: 'heel rustig' of 1,05%, bij
de pubers s.S.: ζ antwoorden, blijft 1,55%, bij de adolescenten(17-en 18jarigen): 9 antwoorden of 10%. Deze verdeling der 'unieke' antwoorden
verleent zo op haar manier een kleine steun aan onze tweede hypothese:
bij toenemende ontwikkeling een toenemende nuancering der gevoelens.
Keren wij nu terug tot onze onderzoekingen naar de juistheid van de
eerste hypothese. De diverse gegevens die wij hebben samengebracht op
de bladzijden (188 t/m 199), hebben al overtuigend aangetoond, dat de
component 'weet niet wat te doen' - 'nergens zin in' de eerste plaats
inneemt onder de andere en dus terecht als hoofdcomponent beschouwd
werd.
Doen wij er nu goed aan de twee groepen 'weet niet wat te doen' en
'nergens zin in' daarin samen te brengen? Gaat het hier in feite om het
zelfde aspect in de verveling? In onze fenomenologische analyse hebben
wij doen uitkomen, dat beide componenten een uiting zijn van een
'zich-niet-betrokken-weten-op'. Men zou kunnen opmerken, dat vooral
in het niet weten wat te doen een sterk cognitief aspect aanwezig is, en op
grond daarvan zou men zelfs kunnen betwijfelen of hierin zich de ver
veling nu wel als een gevoel manifesteert. In de fenomenologische de
scriptie konden wij ons wat dat betreft op de vlakte houden, daar de
fenomenologie zich in haar descriptie distancieert van wetenschappelijke
categorieën. Deze analyse echter als model gebruikend voor een onderzoek, moesten wij om voor de ondervraagden onze bedoeling duidelijk
te maken, wel een terminologie bezigen die ook in de omgangstaal
rechten heeft verworven. Dat betekent vanzelfsprekend niet, dat in de
omgangstaal onder gevoel precies verstaan wordt, wat mannen der
wetenschap eronder verstaan, waarbij wij dan maar voorbijzien aan de vele
verschillen die wij in de opinies van psychologen over dit begrip gevoel
aantreffen. Daarom hebben wij in onze hypothese in de eerste plaats het
woord 'beleving' gebruikt - het begrip verveling daarmee afgrenzend
van de gedragingen - en 'gevoel' tussen haakjes geplaatst. Het is niet
onze bedoeling ons ten aanzien van de term gevoel in de twist der
theoretici te mengen. Wel mogen wij constateren, dat althans de proefpersonen hierin niet in de eerste plaats een cognitief aspect hebben gezien, want in tegenstelling tot het 'Langeweile'-element gebruikten zij
het frequent als antwoord op de vraag : 'Hoe voel je je, als je je verveelt?'.
Wij hebben er op het eind van onze analyse en daarin ook terloops al op
gewezen, dat de uiting 'nergens zin in' een wezenlijker aspect der verveling noemt dan het 'niet weten wat te doen'. Wie niet weet wat te doen,
is nog niet helemaal aan de verveling uitgeleverd; een initiatief van hem
zelf of vooral van anderen of een onverwachte suggestie van de situatie
kan hem daaruit nog redden, zodat hij nu wel weet wat te doen. Maar wie
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nergens zin in heeft, heeft alles als 'niets voor hem' verworpen. In het
niet-weten-wat is de keuze open gebleven, althans in principe; in het
nergens-zin-in is in principe alles in de situatie onder ogen gezien en afgewezen; de keuze is gemaakt: dit alles niet. Nu hebben wij de veronderstelling geuit, dat in de puberteit de verveling een hoogtepunt zou bereiken. Wij vonden in het exploratief onderzoek van 1954 onvoldoende
aanleiding om deze als hypothese te stellen, maar toch wel genoeg om
deze als vrijblijvende veronderstelling te handhaven (zie p. 125). Daar wij
in het oriënterend onderzoek weinig en in dit toetsingsonderzoek geen
materiaal uit andere leeftijdsgroepen hebben, kunnen wij deze veronderstelling niet waar maken. Wel menen wij dat ons onderzoek in staat is
geweest de waarschijnlijkheid van de veronderstelling dermate te verhogen, dat zij aan het eind van ons onderzoek gekomen als hypothese
gesteld zou kunnen worden voor verder onderzoek.
Om dit duidelijk te maken hebben wij de onderzochte leerlingen in
ontwikkelingsgroepen verdeeld als boven: prepubers (12 en 13 jaar),
pubers s.s. (14, 15 en 16 jaar) en adolescenten (17 en 18 jaar; om al
eerder vermelde redenen lieten wij hier de leerlingen van 19, 20 en 21
jaar weg : bij de negentienjarigen zijn er 4 antwoorden voor (a) en 1 voor
(b), bij de twintig- en éénentwintigjarigen 3 voor (a) en 1 voor (b), hetgeen in het beeld weinig verandering zou brengen).
Wij krijgen dan het volgende overzicht:
De hoofdcomponent met %jjn beide facetten:
y

prepubers:
pubers:
adolescenten:

Weet niet wat te doen' (o)

'Nergens ^in in' (b)

22 (P.L. 23,16)
45 (P.L. 35,16)
27 (P.L. 30)

18 (P.L. 18,94)
32 (P.L. 25)
16 (P.L. 16,67)

Uit het bovenstaande valt gemakkelijk af te lezen, dat in de puberteit s.s.
zowel de ene als de andere deelcomponent hoger is dan in prepuberteit
en adolescentie. De deelcomponent 'nergens zin in', door ons voor de
uiting van echte verveling gehouden, zien wij zelfs in de adolescentie
dalen beneden het peil van de prepubers. Dat toont dunkt ons aan dat
adolescenten minder last van echte verveling hebben dan zelfs de
prepubers, dat zij dus meer open staan voor de suggestie der situatie,
hetgeen overeenstemt met wat wij van de adolescenten weten (89, 535
e.V.), wier 'Nachaussenwendung' door vele ontwikkelingspsychologen is
beschreven. Het vrij hoge percentage 'nergens zin in' der prepubers
verbaast wellicht, als men bedenkt dat zich daaronder ook twaalfjarigen
bevinden, maar het wordt heel wat begrijpelijker, indien men hen verge201

lijkt met de dertienjarigen (12 jaar: 8 antwoorden, 15 jaar: 10 antwoorden). Bij de component 'weet niet wat te doen' zien wij een tegenovergesteld beeld bij de prepubers (12 jaar: 14 antwoorden, 13 jaar: 8 antwoorden), wat er wel op duidt dat de eigenlijke prepuberteit pas inzet
op dertienjarige leeftijd bij deze leerlingen, die overwegend van de mannelijke sekse zijn.
Vergelijken wij nu om een goed beeld te krijgen van de relatie tussen
beide deelcomponenten de verhouding tussen resp. 'weet niet wat te
doen' en 'nergens zin in', dan vinden wij voor de drie leeftijdsgroepen:
prepubers 22/18 = 1,22; pubers 45/32 = 1,53; adolescenten 27/16 =
1,69. Dat betekent dus dat de echte verveling ('nergens zin in') het meest
frequent optreedt in de fase van de prepuberteit, en wel zoals wij zagen
bij de dertienjarigen, d.w.z. in de negatieve periode in de zin van BühlerHetzer, die 'beim Knaben durch dieselben Merkmale des Leistungsrückganges, der Unruhe und des Isolierungsbedürfnisses gekennzeichnet (ist) wie beim Mädchen' (15). Daarna neemt de echte verveling
geleidelijk af naar de adolescentie toe.
Wij hebben in het bovenstaande gezien, dat de hoofdcomponent (a +
b) der verveling het sterkst vertegenwoordigd is in de puberteit s.s. en
dat dit voor beide factoren in deze component geldt. In de prepuberteit,
en wel in de periode onmiddellijk aan de puberteit s.s. voorafgaande,
treedt binnen die hoofdcomponent verhoudingsgewijs de meest essentiële factor het sterkst op, al met al dunkt ons toch wel een sterke aanwijzing voor, zo niet een bewijs van onze stelling dat de verveling mede
door fasische factoren wordt beïnvloed en dat vooral de puberteit s.S.,
en wellicht zelfs het begin daarvan: de negatieve periode, gezien moet
worden als een fase waarin de verveling meer frequent voorkomt dan
daarvoor en daarna.
Zo hebben wij in ons onderzoek de juistheid van het eerste deel van
onze eerste hypothese, se. de verveling is een complexe beleving (gevoelen), waarin als dominante factor naar voren treedt: het zich-nietbetrokken-weten-^voelen^op, menen te bevestigen. Alvorens tot toetsing van het tweede deel, dat ook als aparte hypothese vermeld had
kunnen zijn, se. waardoor ze tegelijk een openbaring en bedreiging der
menselijke keuzevrijheid is, over te gaan, willen wij in een grafiek de resultaten veraanschouwelijken.
Uit deze grafiek vallen een aantal gegevens vrij gemakkelijk afte lezen
die al in het voorgaande naar aanleiding van moeilijker te beoordelen
tabellen besproken zijn. Heel duidelijk valt te zien dat de hoofdcomponent 'weet niet wat te doen' - 'nergens zin in' (1) ver boven de andere
uitsteekt, behalve bij de dertien jarigen, de kinderen uit de negatieve
periode, waar ze door de component 'vervelend' (vin) overtroffen wordt.
Heel duidelijk valt ook te constateren dat de top van deze hoofdcompo202
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nent valt in de puberteitsjaren s.s. Van de andere componenten vertonen
sommige in de loop der puberteit een lichte dalende tendens, zoals (n)
'eenzaam en (vin) 'vervelend,' andere daarentegen een stijgende tendens,
zoals (v) 'lusteloos' en (vi) 'rusteloos', weer andere blijven op ongeveer
gelijk niveau, zoals (iv) 'andere lichamelijke gevoelens' of hebben
een zeer onregelmatig beloop, zoals (in) 'loomheid' en (VII) 'prikkelbaar'.
De twaalfjarigen nemen soms een positie in die niet overeenstemt met
de tendens van de curve, zoals in (ι), (π), en (vu), en vormen bijna steeds
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een contrast met de dertienjarigen, bij wie meermalen de tendens van de
curve zich begint te vertonen, zodat de bijzondere positie der twaalfja
rigen verklaard zou kunnen worden als van kinderen die nog niet aan de
puberteit toe zijn.
Uit de grafiek valt ook gemakkelijk af te lezen, dat na de hoofd
component resp. de componenten 'vervelend', 'loom' en 'prikkelbaar'
(vin, ш en vii) het meest voorkomen, zoals ook uit de percentages viel
af te leiden. De laagste curve is (iv) 'andere lichamelijke gevoelens', het
geen ook door het gemiddeld percentage wordt uitgewezen. Een even
tuele curve 'Langeweile' zou daar ruim onder zijn gebleven. Vergelijken
wij de boven nog weer eens in zijn geheel bekeken 'kern' van wat de
pubers als de beleving der verveling beschouwen, dan valt de gelijkenis
met de uitkomsten van onze fenomenologische analyse op. Het nergenszin-in-hebben (i) van onze analyse en het niets-te-doen-hebben (i)
vinden wij letterlijk in de antwoorden der pubers terug; de ervaring van
leegte (i) vonden wij een enkele maal als zodanig vermeld, nl. bij de
veertienjarigen (i x ) , bij de zestienjarigen (5 x ) , bij de leerlingen van 17
jaar (4X), bij die van achttien (1 x ) en bij de negentienjarigen (1 x ) , in
het totaal dus bij 12 van de 331 leerlingen, dus in 3,62% der gevallen. Wij
menen deze ervaring als aparte categorie te moeten laten vallen. Toch
hebben wij in onze analyse uitvoerig bij dit facet in de verveling stil
gestaan. Leegte is het wezenlijke kenmerk van het fenomeen der ver
veling, het is dat waarvan Heidegger stelt dat het 'sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und
zumeist zeigt, verborgen ist' (128,34). Wat zich in de onmiddellijke
ervaring direct toont, is het nergens zin in hebben en het niets te doen
hebben, achter beide is de leegte verborgen, zodat ook slechts weinigen
met dit begrip de hoofdcomponent der verveling hebben aangeduid.
Toch tonen beide facetten van dit verborgen fenomeen, hoe dit fenomeen
gezien moet worden: wie zich leeg voelt, is metaforisch wel vergelijkbaar met een leeg vat, in werkelijkheid is het iemand die geen zin in de
dingen ontdekken kan en derhalve ook niet daardoor vervuld wordt. De
leegte, d.w.z. de zinloosheid der dingen en der wereld wordt duidelijker
beschreven door de term 'nergens zin in' dan door de term 'niets te doen
hebben'. Wij hebben deze resp. als een meer en een minder essentiële
trek in de verveling beschouwd. Loomheid (4) en lusteloosheid (5)
troffen wij als zodanig in ons onderzoek aan. De verveling, constateerden
wij, wordt als een last, als onaangenaam (2) beleefd; meermalen werd dit
facet door leerlingen ook zo genoemd, maar gewoonlijk gebruikten zij
de term 'vervelend' die wij in onze analyse met opzet hebben vermeden
om niet de indruk van verbalisme te vestigen. Men kan zich de vraag
stellen of loomheid en lusteloosheid niet zeer nauw samenhangen en of
lusteloosheid niet een andere term is voor 'nergens zin in'. De curven
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voor 'loom' en 'lusteloos' lopen aardig parallel, de laatste wat lager,
alleen bij de dertienjarigen is er een verschil door het ontbreken van de
vermelding 'lusteloos' op deze leeftijd. Wat de overeenkomst tussen
'nergens zin in' en 'lusteloos' betreft kunnen wij toegeven inderdaad wel
eens 'nergens lust in' te hebben aangetroffen. Daar is de bedoeling, dunkt
ons, duidelijk, maar meermalen vonden wij lusteloos ook met andere
gevoelens gecombineerd, die er weinig twijfel aan lieten bestaan dat hier
toch wel een aparte component bedoeld werd, zodat wij er in onze
radicale semantische kritiek ook niet voor hebben geschroomd gevoelens van neerslachtigheid en verdrietigheid daarbij onder te brengen.
'Langeweile' (7) vonden wij in onvoldoende mate om het in de kern te
plaatsen; wij menen dit eerder voldoende te hebben toegelicht. De geeuw
als uiting der verveling troffen wij in de antwoorden niet aan, omdat hier
eer een bewegingsfacet (expressie) dan een belevingsfacet in naar voren
treedt en dus door onze vraag niet werd uitgelokt.
De in het onderzoek gevonden componenten 'rusteloosheid' (6) en
'prikkelbaarheid' hebben wij in onze analyse niet sterk benadrukt, daar
wij het als kinderlijke aspecten in de verveling beschouwden; de component 'rusteloos' bleek niet van zoveel betekenis te zijn, de prikkelbaarheid
bereikte, in tegenstelling met wat de ontwikkelingspsychologische
literatuur deed verwachten een top in de adolescentiejaren. Omdat kort
daarna een duidelijk verval optreedt, zou aan een vertraagde adolescentie
gedacht kunnen worden, hoewel deze verklaring door geen andere gegevens gedekt wordt, behalve wellicht de alledaagse ervaring met heel
wat 'teenagers'. Als alledaagse ervaring, b.v. die van de praktische pedagoog, leraar nl. bij het v.h.m.o., mag meespreken, willen wij de opmerking maken, dat de z.g. harmonisering der adolescentiejaren in de
literatuur soms toch wat te geïdealiseerd lijkt. Voor heel wat middelbare
scholieren van zeventien en achttien jaar geldt ze nog nauwelijks. De
component 'eenzaamheid' (3) vertoont na de opflakkering bij de dertienjarigen een sterke, gevolgd door een meer geleidelijke daling. Deze kan
zoals wij zagen een uiting zijn van het terugvallen op zichzelf, als men
nergens zin in heeft. Met de componenten 'loomheid' en 'vervelend'
vormde deze, daar zij alle drie een top hebben bij de dertienjarigen, een
fraai bewijs van de juistheid der conceptie van een negatieve fase, zoals
die door Bühler-Hetzer is gelanceerd.
Zien wij dus onze analyse in grote trekken door het onderzoek bevestigd, wij zullen verderop bezien, of ook het oriënterend en dit definitief onderzoek met elkaar in overeenstemming zijn. Maar eerst willen wij
nu nagaan, welke gegevens vraag 4. oplevert over de strijd tegen de
verveling.
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D. VERZET TEGEN DE VERVELING
In literatuuronderzoek en analyse werd de verveling als een onaangename situatie beschreven; het onderzoek bevestigde dit. De gedachte dat
men een zekere aandrang zal gevoelen om zich tegen die verveling te
verzetten, lag dus wel voor de hand. In het oriënterend onderzoek van
1954 is daarover geen vraag ingelast, toch gaven verscheidene pubers
ongevraagd uiting aan hun verlangen zich tegen de verveling te weer te
stellen. Daarom hebben wij vraag vier aan het onderzoek van 1964 toegevoegd, die naar ons gevoelen reacties daarover uitlokte zonder veel te
suggereren. De vraag luidt immers: 'Probeer je iets tegen de verveling te
doen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?'. Juist de toevoeging van het
tweede gedeelte van de vraag liet de mogelijkheid van zowel het ene
antwoord als van het andere open, de keuze was volkomen vrij.
Het antwoord op deze vraag valt door de samengesteldheid daarvan in
twee delen uiteen, die wij achtereenvolgens zullen bespreken. Van de
uitvoerige verwerking geven wij alleen de resultaten weer. Op het eerste
gezicht lijkt dat bij het eerste deel van de vraag heel eenvoudig te liggen:
het antwoord is ja of neen; het leven is echter weer bonter dan de logica
deed verwachten: behalve ja en neen of geen antwoord, werd er soms ook
een zeker voorbehoud gemaakt. Gewoonlijk is daar sprake van een 'ja,
maar', welke kritische houding t.a.v. het in de vraag gestelde in het algemeen met de leeftijd toeneemt. Vanaf 15 jaar komt dit voorbehoud geregeld voor, bij de twaalf- en veertienjarigen ontbreekt het, bij de dertienjarigen zien wij het maar eenmaal. Om een indruk te geven van het betreffende antwoord zullen wij alle gevallen van voorbehoud nagaan,
waaruit soms blijken kan, dat een puber zich zo maar niet gewonnen geeft.
Als beeld van de 'kritische' instelling van de puber is het wel interessant,
vinden wij. Hier volgen dan de anwoorden van de bedoelde pubers:
13 jaar (1 h.b.s.): 'Ik probeer er wel iets tegen te doen, bijv. een boekje
te lezen of als ik mijn huiswerk nog niet gemaakt heb, probeer ik dat.
Maar meestal heb ik dan nergens zin in en heb slechte zin.'
Wij zien hier hoe het pogen wordt opgegeven, omdat het geen effect
sorteert.
15 jaar (2 h.b.s.): 'Ja, ik zet de radio aan en als ik me dan nog verveel,
probeer ik iets anders te verzinnen wat meestal niet lukt'.
Ook hier dezelfde wat pessimistische kijk op het pogen.
I J jaar (3 h.b.s.): 'Ja, ik probeer me te concentreren op mijn werk, maar
meestal ben ik als ik me verveel, moe, en dan lukt het niet makkelijk me
te concentreren, vaak helemaal niet'.
206

Deze jongen die zegt zich 'soms' op school (enige conditie) te vervelen,
en dit onder vraag 3. aldus toelicht: 'Ik heb dan geen interesse voor de
les...', geeft moeheid als grond van ongeïnteresseerdheid en verveling op.
Wij hebben in onze analyse op p. 86 in aansluiting bij Tardieu laten
zien, dat vermoeidheid tot verveling kan leiden, als de daaruit ontstane
behoefte zich te 'verzetten' niet kan bevredigd worden. Zo'n geval lijkt
ons het door deze leerling gesignaleerde.
15 jaar (4 h.b.s.): 'Meestal wel', zonder enige toelichting. Hier is interpretatie dus onmogelijk; wij constateren slechts het voorbehoud dat in
'meestal' ligt opgesloten.
16 jaar (3 h.b.s.): 'Ik probeer het wel, maar het lukt niet vaak; meestal
zet ik de radio aan en zoek een station waar grammofoonplaten worden
gedraaid. Hierdoor word ik weer, ja, laat ik zeggen 'fit'.'
Deze jongen heeft onder vraag twee (condities) geen antwoord gegeven;
het antwoord op vraag 4 impliceert met vrij grote zekerheid, dat hier vrije
tijd de conditie is, hetgeen het daarover geschrevene nog weer in lichte mate versterkt. Dit antwoord demonstreert ook weer wat in onze analyse naar
voren trad, nl. dat er in de verveling een zoeken is naar telkens nieuwe
mogelijkheden, tot men vindt wat zin heeft 'voor mij'. Het was niet zo'n
vreemd idee te veronderstellen dat de 'pauvres d'âme' zich niet zo gemakkelijk vervelen; 'teenagermuziek' geeft soms al uitkomst.
16 jaar (ook 3 h.b.s.): 'In de vrije tijd vooruit werken, (dan een onleesbaar woord, er zou 'schaken' kunnen staan), voortrekkers e.d. In de
vakantie kun je er weinig tegen doen, want zoveel vrienden heb ik toch
niet'.
Hier demonstreert zich weer eens de afhankelijkheid van de ander in de
kinderlijk-puberale verveling.
16 jaar (weer 3 h.b.s.): 'Ja, ik probeer er wel wat tegen te doen. Ik ga
eens kijken wat mijn vrienden doen. Soms vervelen die zich ook. Ja, dan
kom je niet veel verder'.
Anderen moeten uitkomst brengen, maar die falen ook wel eens.
16 jaar (nog eens 3 h.b.s.): 'Door een of ander apparaat in handen te
nemen en te kijken hoe het werkt. In de kerk probeer ik goed op te letten,
maar ik dwaal ook weer gauw met mijn gedachten af.'
In de kerk kun je moeilijk apparaten in je handen nemen, en als het
gebeuren je dan niets zegt... I
16 jaar (iv gymn.): 'In mijn vrije tijd ga ik dan m'n hobby beoefenen of
sporten. Ik probeer in ieder geval om iets te gaan doen. Ik ben ook in
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verband daarmee begonnen met radiotechniek. In de kerk is die verveling
bijna niet te verhelpen. Maar ik ben in mijzelf bezig met de vorming van
'n godsidee waardoor ik me misschien later weer kan interesseren voor de
kerk'.
In een ander verband zagen wij een deel van dit antwoord al besproken
op p. 166. Dat in de verveling het andere zijn zin verloren heeft, komt
hier wel goed tot uiting.
16 jaar (ook iv gymn.) : 'Ja. Wanneer ik me verveel, probeer ik of ik me
met andere jongens samen of alleen bezig te houden met mijn hobby
(postzegels) of ik ga proberen om 'n boek te lezen. Dit lukt wel niet altijd.'
In de door deze knaap gebruikte anakoloet wordt uitgedrukt, dat in de
verveling het andere wordt ervaren als niets-voor-mij, immers als 'mijn
hobby' niet beoefend kan worden, blijft er weinig meer over dat zinvol is.
16 jaar (4 h.b.s.): 'Ik probeer mezelf aan te zetten een boek te gaan lezen
of b.v. naar de stad te gaan. Dit lukt me meestal niet, mijn gedachten
dwalen af'.
De laatste opmerking heeft wel betrekking op het lezen; de leerling
tracht ook aan verveling te ontkomen door zich letterlijk te 'verzetten'.
Of dat hem helpt, deelt hij helaas niet mee.
16 jaar (ook 4 h.b.s.): 'Soms'. Geen verder commentaar.
16 jaar (weer 4 h.b.s.): 'Ik probeer wel eens, of er een muziekje op de
radio is, ik ga nooit of zelden lezen, ('t Is aan zijn stijl te merken, A.K.).
Soms zet ik een plaat met (klassieke) muziek op I Of ik vraag aan m'n
moeder, of ik wat kan doen. Of ik ga naar m'n vriend met wie ik me zelfs
ook nog wel eens verveel'.
Evenals de derde-klasser merkt deze knaap op dat vrienden ook niet
altijd de oplossing brengen (in onze analyse wezen wij op de speelse,
maar niet minder juiste wijze waarop Kierkegaard over deze situatie
sprak: 'dann langweilten sich Adam und Eva zu zweien', zie aid. p. 69).
Uit eigen jeugdervaring weten wij dat een dergelijke situatie zich voordeed, als de een dit, de tweede dat, de derde weer iets anders wilde, zodat
ieder individueel telkens met een niets-voor-mij geconfronteerd werd.
Ook laat het antwoord goed het rusteloze zoeken naar vervulling zien.
16 jaar (v gymn.): 'Ja, dan probeer ik te gaan zitten praten, over allerlei
kleine dingen, met een vriend, waarbij ik zelf dan maar zit te luisteren. Zo
krijg ik vanzelf weer wat meer interesse. Maar als ik het zelf uit ga zitten
vieren, dan word ik daar alleen maar vervelender door'.
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De afhankelijkheid van de medemens voor de betekenis die de wereld
'voor mij' heeft, wordt hier andermaal gedemonstreerd.
16 jaar (v gymn. weer) : 'Ik probeer 't wel b.v. met sport, maar dat is niet
voldoende. Zelf initiatieven te nemen'.
Zeer juist is door deze jongen gezien, dat wie zich verveelt, initiatiefloos is.
16 jaar (5 h.b.s.): 'Ik probeer het wel, door iets te gaan lezen of zoiets,
maar meestal lukt het me niet, die verveling te verdrijven'.
De formulering 'door iets te gaan lezen of spiets' drukt zozeer het niet of
weinig betrokken zijn op de situatie uit, dat het verwonderd zou hebben,
indien het wel gelukt was op deze wijze de verveling te verdrijven. Men
zoekt en probeert wel, doch het 'niets voor mij' is als voortdurende bedreiging aanwezig.
16 jaar (ook 5 h.b.s.): 'Ja, ik probeer er wel wat tegen te doen. Ik ga
zitten lezen, of probeer enkele openingen te leren (schaken) of ga wat
gitaarspelen. Dit alles lukt dan niet zo best, of helemaal niet, maar dat
vind ik niet zo erg. Als mijn vrienden thuis zijn, ga ik daar naar toe, en
dan gaat het wel weer over. Maar meestal duurt mijn verveling niet zo
erg lang. (En tegenwoordig heb ik het zo druk, dat ik niet de tijd heb me
te vervelen)'.
Hij zoekt dus overal, maar het helpt vaak niet veel; alleen de vrienden
zijn weer een uitkomst, en het eindexamen laat deze knaap niet zoveel
vrije tijd, ergo...l Dat schijnt dit lange citaat te willen doen uitkomen:
geen vrije tijd, dan geen probleem der verveling. Verveling is op deze
leeftijd bij velen nog overwegend een vrijetijdsprobleem.
16 jaar (weer 5 h.b.s.): 'Ja. Meestal neem ik een boek of draai een plaatje.
Ik heb echter niet altijd zin om te lezen en dan verveel ik mij het meest
(antw. op vr. 2)'.
Ter toelichting zij opgemerkt dat hij in vr. 2. 'andere gevallen' onderstreept had zonder daar iets aan toe te voegen. Ongewild of althans
waarschijnlijk zich dat onvoldoende bewust geeft deze jongen een prachtige kijk op de essentie der verveling: tegen verveling helpt lezen meesal, maar soms heb )cgeen ^in tn lezen. Het is niet alleen de situatie die mijn
verveling conditioneert, maar evengoed ben ik het die aan de situatie een
zin moet geven, anders blijft ze voor mij zinloos, d.w.z. heb ik er geen
zin in.
17 jaar (3 h.b.s.): 'Ja, soms wel, soms niet. Soms probeer ik met m'n
hobby's m'n tijd door te brengen, zoals gitaar spelen of lezen. Soms laat
ik het ook maar zo en doe helemaal niets'.
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De nogal passieve houding die uit het laatste gedeelte van het antwoord
spreekt, vinden wij heel vaak bij degenen die zich niet tegen de verveling
zeggen te verzetten; met de leeftijd neemt deze houding toe. Wij komen
op dit verschijnsel verderop nog terug.
17 jaar (ook 3 h.b.s.): 'Soms. Soms zet ik mijn lievelingsplaat West Side
Story op en dan ben ik weer een uur onderdak, maar met je handen doe je
dan niets. In de vakantie denk ik het liefst zo min mogelijk en zit zo min
mogelijk (want dat doe ik het hele jaar al)'.
Deze leerling wil zijn hersens niet verslijten; daardoor staan hem blijkbaar geen wegen meer open tot hobby's die geestelijke arbeid vereisen,
als men het wat passief luisteren naar muziek daartoe niet rekenen wil.
Op zijn wat naïeve manier onderstreept deze leerling het belang van
afwisseling in het verzet tegen de verveling.
De drie zeventienjarigen uit iv gymn. beantwoorden de vraag allemaal
met 'Ja', maar het antwoord van een van hen houdt een duidelijk voorbehoud in voor op zijn minst een der door hem genoemde condities:
vrije tijd, school, kerk, huiswerk, hij zegt namelijk:
17 jaar (rv gymn.) : 'Ja, door b.v. te gaan fietsen opdat ik iemand ontmoet,
om dan samen iets te gaan doen. Of op de radio naar goede muziek gaan
zoeken en dan heerlijk lui in 'n stoel gaan liggen. Op school heerlijk gaan
zitten dromen. In de kerk wachten op het eind v.d. Mis'.
Op zijn minst in het laatste deel zit de reserve van machteloosheid t.a.v. de
verveling. Het aspect van het op zoek zijn naar een uitkomst vinden wij
hier weer terug. Wie zich verveelt, probeert dit van het eerste moment
af telkens weer ongedaan te maken, maar als niets van wat hij probeert,
zin voor hem blijkt (schijnt) te hebben, komt hij tot de bevinding 'nergens
zin in' te hebben, hetgeen het wezenlijkste facet van de echte verveling is.
Deze jongen komt zover niet, behalve als hij zich lange tijd gefrustreerd
voelt, zoals in de kerk, waar het gebeuren blijkbaar weinig zinvol voor
hem is.
17 jaar (4 h.b.s.) : 'Jazeker 1 Als mij wat wordt opgedragen, dan doe ik dat
graag ! Doch ik probeer dan toch wel iets te verzinnen, maar vind bi/na
nooit een oplossing I'
Deze blijkbaar nogal emotionele natuur vindt eigenlijk zelf de oplossing
zelden, anderen zijn weer nodig om de zaak te redden, zoals wij al verscheidene malen hebben gezien.
17 jaar (weer 4 h.b.s.): 'Door een boek proberen te lezen, televisie verveelt gauw en voldoet dus vaak niet, ook wel eens een partijtje schaken,
maar dan hangt 't gauw van iemand anders af.'
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Een zelfde soort voorbehoud als bij de vorige leerling; het geïmpliceerde
oordeel over televisieprogramma's vinden wij vaker bij deze jongelui
terug. Televisie wordt zelden als oplossing gezien, zoals het vervolg nog
zal aantonen. Typerend is het antwoord van de volgende leerling:
17 jaar (v gymn.): 'Ja, als er andere jongens zijn, mezelf aan te passen
aan de ander (Als ik er ten minste zin in heb). Anders ga ik (soms uit
'armoede') een hobby doen. Ik heb genoeg hobby's. Maar ik heb er niet
altijd evenveel zin in'.
Dit is een van de jongens die als antwoord op vraag 1. aanvankelijk
'bijna nooit' had staan, maar het in 'soms' heeft gewijzigd. Hoe juist dit
was, blijkt uit het antwoord op vr. 4. Men wil wel proberen, maar het
baat vaak niet en soms komt men er helemaal niet toe.
17 jaar (ook ν gymn.): 'Ja, ik probeer er zeker iets tegen te doen. Probeer
b.v. mezelf ertoe aan te zetten om me met één ding bezig te houden, niet
telkens iets anders te gaan doen, ook al lukt 't dikwijls niet.'
Dit voorbehoud geldt eigenlijk meer het succes van de pogingen dan de
pogingen zelf. In het laatste gedeelte van onze vraag : 'Zo neen, waarom
niet?' lag echter de bedoeling juist dergelijke reacties op het spoor te
komen. Daaruit blijkt immers, dat de verveling in deze gevallen wordt
ervaren als een situatie waaraan men is overgeleverd, hetgeen wij in onze
analyse als juist het kwellende van de verveling hebben leren kennen.
De volgende reactie is van de jongen die zegt verveling niet te kennen,
tenzij 'met verveling de eenzaamheid bedoeld wordt' - aldus in zijn boven
al geciteerd antwoord op vr. 2. Hier antwoordt hij het volgende:
17 jaar (5 h.b.s.): 'tegen het eenzaam voelen? (want verveling ken ik
dacht ik niet). Meestal voel je je niet meer eenzaam, als je erover door
denkt. Een andere reactie is misschien er niet aan denken door iets te
doen'.
Dat deze jongen de verveling, ondanks zijn mededelingen toch wel kent,
blijkt uit zijn antwoord op vr. }., dat aantoont dat hij de verveling kent
als het 'moment... dat je je gaat afvragen wat zal ik nu eens gaan doen.'
Ook zijn laatste suggestie wijst in die richting; uit zijn 'misschien' blijkt
het voorbehoud dat hij maakt, hij weet er niet goed raad mee.
17 jaar (vr gymn.) : 'Dat is wisselvallig de ene keer ja, de andere nee. Ja. Pak 'n boek en trek me daarmee terug en concentreer me erop. Of trek
ertussenmt en ga zo maar wat buiten rondzwerven, verdwijn zonder iets
te zeggen en dan zakt 't wel weer.
Nee - ik doe er dan niets tegen, omdat ik 't prettig vind op de hele boel
eens te kankeren of zo. Om aan alles de pest te hebben.'
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De mentaliteitsfactor is hier in het spel. De leerling ziet dat verzet tegen
de verveling niet alleen een persoonlijk, maar ook een sociaal aspect heeft,
al is zijn bereidheid om sociaal te zijn nog niet groot.
18 jaar (4 h.b.s.): 'Ja, in zoverre ik me verveel. Ik probeer dan iets te
zoeken om mee bezig te zijn, maar het lukt meestal niet'.
Gedane pogingen slagen dus vaak niet.
Bij de volgende leerling is er van voorbehoud wellicht nauwelijks sprake,
maar dan moge er toch uit blijken, hoeveel moeite het hem kost, en dat
het dan nog niet meevalt:
18 jaar (ook 4 h.b.s.): Hij onderstreept ' Z o ja, hoe?' en zegt dan: 'Ik
probeer dan maar iets te gaan doen, wat me niet meevalt. Ook ga ik dan
vaak naar een vriend, en dan ben ik zo door mijn vrije tijd heen. Vooral
als 't weekend 'n beetje tegenvalt, dan weet ik van verveling niet wat ik
moet doen en probeer door fietstocht, enz. de tijd om te krijgen'.
Het 'Langeweile'-aspect in de verveling, dat in zijn antwoord op vr. 3
niet aan het licht trad - wij hebben verklaard waarom - komt Ыег on
gevraagd nog even naar voren.
18 jaar (v gymn.) : 'Ja zeker. Vaak lukt 't echter niet, omdat je de middelen
niet voor handen hebt. Je probeert 't vaak op te lossen door contacten'.
Ook hier komt weer het belang van het intermenselijk contact naar voren.
Toch slaagt de poging niet altijd.
18 jaar (ook ν gymn.): 'Als ik me verveel dan probeer ik of ik tegen deze
verveling misschien iets kan doen. Meestal zie ik geen oplossing.'
Uit de formulering blijkt duidelijk, dat hij pogingen in die richting bijna
nutteloos acht.
18 jaar (5 h.b.s.): 'Ja, soms, door te schilderen, of naar jazz te luisteren'.
Het voorbehoud is hier aanwezig in het woord 'soms'.
De bijzondere situatie van de vi gymn.-klas manifesteert zich weer,
doordat zeven van de negen achttienjarigen voorbehoud maken. Daar
het er zoveel zijn, nummeren wij ze maar (vergelijk daarvoor p. 166):
18 jaar (vi gymn., 1): 'Op sommige momenten zeg ik, stik maar en dan
doe ik niets omdat ik dan overal tegenzin in heb. Maar meestal probeer ik
iets te vinden waar ik me dan mee bezig kan houden. In de kerk zit ik dan
maar een beetje te zitten ofwel pak ik, als ik toevallig een boek bij mij
heb, hetzelfde welk, dit boek en ga lezen. In de les lees ik dan ook wel
ooit ofwel sla ik een paar bladzijden terug of pak een ander studieboek om
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te herhalen. In mijn vrije tijd is dit vervelen het moeilijkst. Ik ga dan
meestal maar wat kletsen of wel niets zitten doen'.
Commentaar, voor zover nodig, is al geleverd op p. 167, waar wij in een
ander verband een gedeelte van dit citaat bespraken.
18 jaar (vi gymn., 2) : 'Ja. Als ik me verveel, ga ik iets doen waarbij ik niet
veel hoef te denken, b.v. lezen, of rijden, of televisie kijken. Vaak echter,
en dat vooral na 'n paar uur studeren, voel ik me helemaal op en dan
ben ik niet in staat om meer te doen dan zitten of liggen'.
Volmaakte lusteloosheid. Een duidelijk voorbehoud ligt in dit antwoord
opgesloten.
18 jaar (vi gymn., 3): 'Soms wel, soms niet. Als ik het wel doe, zet ik de
T.V. aan of ik ga naar een van mijn vrienden. Soms verveel ik me zo erg
dat ik nergens zin in heb en dan ga ik wat bij mijn broers of zusters
zitten kijken - de jongen is een zoon van een landbouwer - en als ik er
dan genoeg van heb, dan ga ik naar bed of ik ga in een stoel liggen
dromen'.
Deze jongen zegt gradaties der verveling te kennen; wij herkennen in
deze gradaties het 'niet weten wat te doen' en het 'nergens zin in hebben'.
18 jaar (vi gymn., 4): 'Ik probeer wel iets tegen de verveling te doen,
door bijvoorbeeld 'n boek te gaan lezen. Maar dat gooi ik weer gauw
weg, omdat de inhoud gewoon niet tot me doordringt. En 'n fietstocht of
wat ook kan me niet uit de verveling halen'.
Het boek krijgt voor hem geen betekenis, niet omdat het op zichzelf niet
waardevol zou zijn, maar omdat er in deze situatie door hem geen werkelijke zin aan verleend kan worden. Hij heeft er geen zin in.
18 jaar (vi gymn., 5): 'Ja. Ik ga dan gewoonweg iets doen in de hoop
dat ik er zin in krijg, maar vaak lukt dat niet'.
Het zwakst is het voorbehoud wellicht in het volgende geval:
18 jaar (vi gymn., 6): 'Ik probeer verveling te voorkomen, want als ik
altijd zorg dat ik ergens mee bezig ben, wat ik graag doe, dan lukt me dat
vrij aardig, de ene keer beter als de andere, maar dat is bij iedereen zo'.
Merkwaardig is de onwankelbare, wat naïeve overtuiging dat zijn bevinding gegeneraliseerd kan worden.
18 jaar (vi gymn., 7): 'Nou ja, ik ga van alles proberen, hier iets, daar
iets, maar dat haalt vaak niets uit. Beter bevalt 't me als ik in zo'n stemming ben, de natuur in te trekken, wat te gaan wandelen of fietsen, dan
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ben ik de verveling vrij vlug kwijt en ben daarna weer vol moed en
vrolijkheid'.
Hoewel er een zeker voorbehoud is bij deze jongen, kan van een echte
probleemsituatie bij hem ternauwernood gesproken worden.
19 jaar (5 h.b.s.): 'Meestal wel. Door me te dwingen b.v. naar een goede
klassieke plaat te luisteren, niet om dan louter bezig te zijn, maar omdat
ik van te voren weet dat ik daar genoegen in zal scheppen. Soms 'berust'
ik ook in die verveling: niets anders willen doen'.
Het wat geforceerde dat het verzet tegen de verveling meermalen heeft,
wat wij boven al meer gezien hebben, en waarvan het volledige materiaal
een grote bloemlezing zou kunnen te zien geven, komt in dit citaat goed
naar voren.
20 jaar (vi gymn.) : 'Als ik me verveel is dat meestal omdat ik iets wat ik
graag zou willen doen, niet kan of mag doen. De ene keer tracht ik deze
verveling dan te verdrijven door 'n boek te pakken, maar vaak kan ik me
dan niet op een verhaal concentreren, 'n Andere keer tracht ik dan'n
gesprek over iets aan te knopen of ik ga zitten kijken bij kaarters.'
Dit antwoord suggereert dat al wat hij onderneemt een lapmiddel is.
Heel vaag is het antwoord van de volgende nogal zwevende 'idealist':
20 jaar (vi gymn. ook) : 'Ik probeer deze verveling te verdrijven. Want
verveling is eigenlijk een soort dood zijn, weliswaar niet eeuwig, maar
dan toch tijdelijk. Verveling is volgens mij te bestrijden door naar idealen
te streven die je met moeite kan bereiken, maar toch weliswaar eens zal
bereiken. Maar voor een mens zonder idealen is 't leven als 't ware al dor,
't biedt geen avontuur meer en ik geloof niet dat de mens zonder avontuur, zonder spanning kan leven. Maar over 't algemeen verveel ik me
niet erg'.
In plaats van ja of neen schrijft hij dus een wijdlopig verhaal dat eigenlijk
weinig betrekking kan hebben op zijn eigen situatie. Hoezeer hij zich van
de realiteit verwijdert, blijkt uit heel zijn reactie. Zo begint hij in vr 1.
met niet te onderstrepen wat voor hem geldt, zoals in de vraag gesteld
was, maar met 'dikwijls' en 'bijna nooit' door te strepen, zodat 'soms' als
zijn antwoord blijft staan. Hetzelfde gebeurt in vr. 2, waar hij bovendien
het in de vraag genoemde woord 'meest' doorstreept om daar 'minst' voor
in de plaats te zetten. In afwijking van de bedoeling, beantwoordt hij dus
de vraag: 'In welke gevallen verveel je je het minst?', zodat zijn antwoord
voor bewerking moest uitvallen. Zijn antwoord op de zo door hem veranderde vraag luidt: 'in de vakantie'; hij voegt daar als toelichting aan
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toe: 'In de vakantie verveel ik me 't minst, omdat ik dan 't minst gebonden ben, zowel door tijd als wel door bepaalde situaties'. Het laatste
is mij duidelijk, maar hoe je je kunt vervelen, omdat je 'door tijd' gebonden bent, ontgaat ons. Het is mogelijk dat hij bedoelt te zeggen dat een
strakke dagindeling je initiatieven ("t biedt geen avontuur meer') zo
inperkt, dat het geheel een vervelende historie gaat worden. Hoe het zij,
wij moeten dit wijdlopige gepraatvaar van deze jongeman zeker niet als
een onomwonden ja (of neen) opvatten.
Men zou zich wellicht de vraag kunnen stellen of het nodig was zo
uitvoerig te citeren. Wellicht hadden wij ons tot een bloemlezing kunnen
beperken, in plaats van alle gevallen van voorbehoud te vermelden.
Doch in de eerste plaats hebben wij zo kunnen laten zien, dat er nogal
wat variatie is onder dit voorbehoud, en bovendien hebben wij getoond,
dat in de meeste gevallen het voorbehoud een 'ja,... maar' betekent, en dus
met een zekere restrictie ook wel als een positief antwoord kan worden
opgevat. Van de in het totaal 42 gevallen van voorbehoud hierboven
vermeld, kan dat van 3 2, dus ruim driekwart der gevallen, geconstateerd
worden. Wij menen daardoor ontslagen te zijn van de taak om verder bij
de positieve antwoorden stil te staan, de lezer kan er een voldoende idee
van hebben gekregen, wat hier zoal beweerd wordt. Vanzelfsprekend
hebben wij alle antwoorden nauwkeurig bekeken en in groepen ondergebracht om precies te kunnen vaststellen, welke middelen tegen de verveling worden aangewend; verderop zal daarvan verslag worden uitgebracht. Wij achten het van belang dat de lezer er een indruk van zou
kunnen krijgen hoe de vragen in concreto beantwoord zijn; deze
'levensechte', volledige antwoorden kunnen dan een toelichting vormen
op en een aanvulling van onze reducties in categorieën, tabellen en grafieken. Om een totale indruk te geven van de antwoorden op deze vraag
hebben wij in tabel LVI laten zien, hoeveel leerlingen per leeftijd en klas
'ja', hoeveel 'neen' en hoeveel met het boven geciteerde voorbehoud
hebben geantwoord. Uit deze tabel valt gemakkelijk af te lezen, dat het
aantal leerlingen dat zegt geen verzet te plegen tegen de verveling bebetrekkelijk klein is (slechts 5,41%). Zijn dit nu de 'grands ennuyeux'
onder de pubers? Om dat te weten te komen, moeten wij ze geval voor
geval nagaan, wat wij hieronder eerst zullen doen, voordat wij zullen
trachten het beloop over de leeftijden nog wat schematischer en aanschouwelijker voor te stellen.
Hier volgen dan de bedoelde leerlingen per leeftijd en klas :
12 jaar (1 gymn.): 'Meestal niet omdat dat bij mij niet zoveel helpt'.
Dit is dus wel een echt negatief antwoord.
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12 jaar (ook ι gymn.) : 'Neen. Ik voel me dan zo ellendig, dat ik geen
gevoel voor andere dingen heb'.
Ook hier hebben wij dus wel met echte verveling te doen.
13 jaar (1 gymn.): 'Neen, omdat het toch niets helpt, als ik er iets tegen
doe'.
Dit is de jongen die in zijn antwoord op vr. 3 zegt zich 'gewoon, heel
rustig' te voelen. Dit antwoord wordt nu begrijpelijker dan het op p. 200
leek te zijn, de jongen schijnt te bedoelen, dat hij niets doet en zich ook
niet opwindt daarover, 'omdat het toch niets helpt'. Wij zouden hier
eerder van apathie dan van echte verveling willen spreken.
De leerlingen van 1 gymn. treden hier wel op de voorgrond; ook van
de twee veertienjarigen behoort er weer een tot deze klas :
14 jaar (1 gymn.): 'Nee, als je je verveelt, denk je na en denken is goed',
luidt het naïeve antwoord van deze doubleur, die zich 'op school' 'soms'
verveelt en op vr. 3 antwoordt : 'Dat weet ik niet, daar let ik nooit op'.
Van echte verveling is hier waarschijnlijk geen sprake, meer van een ongeïnteresseerdheid, hetgeen volgens onze analyse nog geen verveling in
de eigenlijke zin is.
14 jaar (3 h.b.s.): 'Neen. In de kerk kun je moeilijk gaan kaarten of
ganzebor den'.
Ook hier hebben wij dus te doen met gebrek aan interesse.
Onder vijftienjarigen komt het antwoord 'neen' niet voor, waarop wij
verderop nog zullen ingaan.
16 jaar (3 h.b.s.): 'Nee, daar dit zo weinig voorkomt, dat ik het niet erg
vind'.
Tot de 'grands ennuyeux' behoort deze knaap dus beslist niet.
16 jaar (ook 3 h.b.s.): onderstreept 'Zo neen, waarom niet?' en zegt dan:
'Ik vind wel iets om me mee bezig te houden'.
Deze knaap schijnt te willen zeggen: ik hoef niet te proberen, de ideeën
vloeien me vanzelf wel toe. Van echte verveling is hier dus waarschijnlijk
geen sprake.
16 jaar (iv gymn.): 'Omdat ik van mening ben, dat ieder zich moet vervelen. Zeker jonge mensen. Het is ook goed in bepaalde gevallen, omdat
men na een periode van verveling weer veel vlugger en frisser kan
beginnen'.
(Dan volgt een al eerder aangehaalde passage over verveling op school,
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die hij besluit met:) 'en zolang bij mij deze perioden van verveling
slechts incidenteel voorkomen, probeer ik niet, iets tegen die verveling te
doen Γ Deze zeker niet domme jongen die zich eenzaam, in zichzelf ge
keerd en liefdeloos voelt, ziet de verveling als een ontwikkelingsver
schijnsel. Een zeker Oblomowisme is hem niet vreemd; hij is dunkt ons
wel een echte verveelde.
17 jaar (3 h.b.s.): 'Neen, want als je je verveelt, weet je niet wat je moet
doen. Dat is ook het 'zich vervelen'. Dus dan weet je ook niet wat je er
tegen moet doen'.
Hoe kon de proefleider zo'n domme vraag stellen: vervelen is toch juist:
'niet weten wat te doen', wat voor zin heeft het proberen dan; het be
hoeft geen verder commentaar, wij hebben met een echte verveelde te
doen.
17 jaar (4 h.b.s.): onderstreept 'zo neen' en voegt eraan toe: 'Meestal
maar van korte duur'.
Voor deze leerling is de verveling beslist geen kwelling; echter valt wel te
bedenken dat hij als enige conditie de kerkdienst noemt, die hij blijkbaar
op de koop toe neemt, omdat die toch 'meestal maar van korte duur' is.
17 jaar (5 h.b.s.): 'Neen, als ik me verveel, komt dat voort uit lamlendig
heid, en deze lamlendigheid komt voort uit moeheid. Als ik me te duf
voel om iets te doen, ga ik naar bed'.
Een duidelijke retraite van een echte verveelde, de etiologische verklaring
laten wij maar voor zijn rekening.
18 jaar (4 h.b.s.): 'Neen, niet nodig, ik vind het wel eens prettig 's wat
alleen te zijn en nergens aan te denken en niets te doen. Ook al omdat ik
wel meestal bezig ben met een van mijn hobby's zoals elektrotechnica,
fotografie, knutselen in het algemeen'.
De weinige keren dat deze jongen zich verveelt, vormen voor hem geen
probleem.
18 jaar (v gymn.): 'Neen, want daar heb ik dan geen zin in; 't gaat
trouwens vanzelf ook over'.
De nadere toelichting wordt begrijpelijk in het licht van zijn antwoord op
vr. 2., dat luidt: 'vooral in de korte vakanties of vrije dagen; deze zijn te
kort om iets te ondernemen'. Wij geloven op grond van deze beide ge
gevens toch te moeten besluiten dat ook deze jongen een echte verveelde is.
18 jaar (ook ν gymn.): streept ' Z o ja, hoe?' door en voegt eraan toe:
'Omdat 't bij mij toch maar soms is en dus niet al te vaak, zal ik er voor
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mij niets tegen doen. Ik vind 't wel nuttig je 'n keer te vervelen. Dat is
ten minste een tijd, waarin je niet hoeft na te denken. Dus dan wordt
bijna je denkvermogen uitgeschakeld en dan krijgen de hersens rust'.
De verveling als rustkuur! Niet problematisch, maar overigens wel echt.
18 jaar (5 h.b.s.): 'Als men zich verveelt, duurt dat niet zo lang. Het is
gauw voorbij. Ik probeer er niets tegen te doen'.
Voor hem vormt de verveling geen probleem.
19 jaar (4 h.b.s.): 'Neen. Ik verveel me meestal na een tijd waarin ik hard
gewerkt heb, en ik geloof dat ik dan het beste uitrust. Dit blijkt volgens
mij uit het feit dat de verveling vanzelf ophoudt en dat ik weer fris iets
kan gaan doen'.
Dit is niet de echte verveling, maar de verveling door uitputting die ook
Tardieu signaleerde; het is een zeker gevoel van onrust dat velen die
gewoon zijn hard te werken, wel kennen als ze rust nemen: de rust is dan
eigenlijk een ergernis om het niet-werken. Dit is de jongen van wie wij
boven meedeelden dat hij ruim vijf van de acht weken van zijn grote
vakantie gewerkt had.
20 jaar (5 h.b.s.): onderstreept 'neen' en voegt eraan toe: 'Omdat 'het
mijmeren' op z'n tijd ook wel prettig is'.
De verveling gezien als dolce far niente, niet problematisch, overigens
wel echt.
20 jaar (vi gymn.): 'Er is weinig of niets tegen deze verveling te doen
voor mij. Min of meer gedwongen volg ik 't Gymnasium tot 't eind',
zegt deze onderwijzerszoon.
Deze zich 'dikwijls' vervelende jongeman kent de echte verveling wel
degelijk.
Door dit overzicht wordt de vraag of dit nu de 'grands ennuyeux' onder
de pubers zijn niet onomstotelijk bevestigd; in wel negen van de achttien
gevallen hebben wij te doen met de verveling in zijn meest eigenlijke
zin; van deze zijn er twee twaalfjarigen, een zestienjarige, twee zevendenjarigen, twee achttienjarigen en twee twintigjarigen. De hogere leeftijden
zijn dus weer het sterkst vertegenwoordigd. De 'neen'-zeggers hebben
overigens gemeen dat ze weinig actief staan ten aanzien van wat zij toch
in het algemeen niet als iets prettigs ervaren; een overzicht van de percentages doet zien dat het aantal van deze laatsten met de leeftijd toeneemt. Een daaraan toegevoegde grafiek zal een en ander nog wat aanschouwelijker voorstellen. De toename van de ontkennende antwoorden
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met de leeftijd is, te meer daar de echte negaties vooral op de hogere leeftijden voorkomen, evenals de toename van de antwoorden met voorbehoud toch, dunkt ons, wel een aanwijzing, dat verzet door oudere
pubers op grond van de aard der verveling onmogelijk wordt geacht.
Bovendien moeten wij niet vergeten, dat gevraagd werd : 'Probeer je iets
tegen de verveling te doen?' In de antwoorden waarin voorbehoud
werd gemaakt, kwam meermalen tot uiting dat er wel pogingen werden
aangewend, doch dat die meermalen niet tot het gewenste resultaat voerden. Men kan zich de vraag stellen, hoe de situatie geweest zou zijn,
hadden wij gevraagd: '.£»« je iets tegen de verveling doen? 'Wij hebben
het idee dat het aantal ontkennende antwoorden dan groter zou zijn
geweest. Bewijzen kunnen wij dat niet, maar uit de vaagheid van sommige bevestigende antwoorden menen wij dat te kunnen afleiden. Wij
geven enkele voorbeelden om dat toe te lichten:
'Ik probeer dan afleiding te vinden' (i 2 jaar) ;
'Ik probeer dan een werkje op te zoeken' (13 jaar);
'Dan zoek ik naar iets wat ik kan doen' (14 jaar);
'Bezigheden zoeken om verveling te verdrijven' (15 jaar);
'Door iets anders te zoeken' (16 jaar);
'Ik ga bedenken wat ik op dat moment kan gaan doen' (17 jaar);
'Door iets aan te gaan pakken' (18 jaar).

Deze enkele voorbeelden zouden met vele te vermeerderen zijn. Merkwaardig is dat wij bij de negentien-, twintig- en eenentwintigjarigen
zulke voorbeelden niet tegenkwamen. Voor een duidelijker overzicht
verwijzen wij nu naar de volgende grafiek en naar tabel LVTI.
Vergelijken wij nu de percentages 'Neen'-antwoorden bij prepubers,
pubers en adolescenten (alleen 17 en 18, anders zou de tendens nog
sterker zijn), dan krijgen wij resp. 3,20, 3,34 en 7,84. De stijging van de
pubers is maar licht o.a. doordat in de relatief kleine (en dus statistisch
meest kwetsbare) groep der 15-jarigen geen enkel antwoord voorkomt.
Ook de lijn van het 'voorbehoud' vertoont een stijgende tendens van
resp. prepubers 1,02 gemiddeld, pubers 16,65 e n adolescenten (17 en
18 jaar): 23,53. Het beloop van deze lijnen legt de conclusie in de mond,
dat met stijgende leeftijd het verzet tegen de verveling afneemt. Met de
boven geciteerde gegevens in de hand kunnen wij constateren, dat hoe
ouder de pubers zijn, hoemeer zij een vrijheid van handelen in de situatie
verveling gaan betwijfelen. Tegenover Sartre stelt Merleau Ponty: 'Il n'y
a jamais déterminisme et jamais choix absolu, jamais je ne suis chose et
jamais choix absolu' (78,517 en 518). En even verder zegt hij: 'L'idée de
situation exclut la liberté absolu'. De vrijheid van keuze waar het hier om
gaat, wordt door de situatie verveling wel in vrij sterke mate beperkt,
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zodat wij in het tweede deel van onze eerste hypothese blijkbaar - de gegevens wezen het uit - terecht van een bedreiging der vrijheid spraken.
Men kan het als een bewijs van ontwikkeling zien, dat pubers, naarmate
zij ouder worden, voorzichtiger gaan worden in hun opinie omtrent
keuzevrijheid in een moeilijke situatie als die der verveling. Reflexief ervaren zij beter de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan dan jongere
kinderen die vaak nog menen dat een suggestie van anderen b.v. moeder
hen kan helpen, maar geen wonder, die kinderen ervaren de verveling
ook nog niet in haar meest pregnante vorm.
Is de verveling nu ook als een openbaring der (keuze)vrijheid te beschouwen, zoals wij in genoemd tweede deel van onze eerste hypothese
stelden? Is dat niet in tegenspraak met het zojuist geconstateerde? Een
absolute vrijheid wordt - dat zijn wij met Merleau Ponty eens - door de
situatie uitgesloten, maar juist aan het reflexief bewustzijn, dat zich in de
puberteitsjaren duidelijk begint te ontwikkelen - 'moi réfléchi (Debesse) openbaart zich de keuzevrijheid als een menselijke mogelijkheid. Juist
immers in de vorm waarin de verveling zich het meest wezenlijk manifesteert, openbaart zich die keuzevrijheid, want juist een 'nergens zin in
hebben' veronderstelt een keuze en een mogelijk initiatief, dat alleen bij
vrijheid van handelen gewaarborgd is. ïk ben het die nergens zin in heb;
dit veronderstelt mijn waardering van de situatie. Het feit ook dat de
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verveling als het ware uitnodigt tot een persoonlijk verzet, soms onder
conditie: 'ja, maar...', duidt erop dat wij met een situatie te doen hebben
die een stellingname, en daarmee althans in beginsel een vrijheid van
handelen impliceert. Ook voor het meest kwetsbare deel van on2e eerste
hypothese geloven wij op deze wijze dus enige steun te hebben ge
vonden.
Nadat in het bovenstaande het eerste deel van vr. 4. vrij uitvoerig werd
behandeld, gaan wij nu tot het tweede deel over, en wel tot de eerste der
daar gestelde vragen ' Z o ja, hoe?'. De tweede vraag: ' Z o neen, waarom
niet?' is in het voorgaande impliciet voldoende bekeken. Het antwoord
op de genoemde eerste vraag licht ons dus in over de wijze waarop onze
pubers de verveling trachten te verdrijven, en aangezien wij konden
constateren, dat verveling overwegend optreedt in de vrije tijd, is dit een
belangrijke aanwijzing hoe pubers, leerlingen van het v.h.m.o., hun vrije
tijd besteden. Wij hebben alle gegevens die het onderzoek bood, ver
werkt in een tabel die hier en daar nog wel wat toelichting behoeft. Maar
ook al bij de eerste aanblik zijn er in het oog springende punten die dan
ook alle aandacht zullen krijgen die ze verdienen (zie tabel LVIII).
De verleiding is uiteraard groot om al uit deze tabel conclusies te gaan
trekken, en wie er b.v. uit zou willen aflezen, dat als middel tot verzet
tegen de verveling bij deze middelbare scholieren het 'lezen' een eerste
plaats inneemt, heeft uiteraard geen ongelijk, doch wie er b.v. uit wil
concluderen, dat het middel 'zoeken van gezelschap' het sterkst ver
tegenwoordigd is bij de zestienjarigen, heeft de schrale troost, dat dit
alleen absoluut gezien het geval is. Om hier waardevolle conclusies te
kunnen trekken, moeten de percentages per leerling bekeken worden (P.L.).
Nog een opmerking is zeker op haar plaats. Dat τ.ν.-kijken b.v. maar
zesmaal genoemd wordt, betekent uiteraard niet dat middelbare
scholieren zo weinig ophebben met т.v., maar dat het als middel om de
verveling te verdrijven weinig geschikt wordt geacht. Zou dit b.v. ook
het geval zijn, wanneer, zoals o.m. in Amerika de gehele dag naar de
televisie kon worden gekeken? Ook de conclusie dat lezen de meest uit
verkoren vrijetijdsbesteding is, hetgeen men uit tabel LIX ZOU kunnen
willen afleiden, moet voorbarig genoemd worden, althans het blijkt uit
dit materiaal niet. 'Lezen' komt als middel tegen verveling weliswaar het
meest frequent voor en het overtreft het daarop in percentage volgende
'zoeken van gezelschap' zelfs met bijna 17%. Dat lezen het meest uit
verkoren middel tot vrijetijdsbesteding is onder middelbare-scholieren
betekent het niet, wel dat zij blijkens hun mededelingen in ruim een derde
deel der gevallen naar een boek grijpen (37,46%), wanneer zij zich ver
velen. Nu heeft dit zeker wel met de manier van vrijetijdsbesteding te
maken, want het zou onbegrijpelijk zijn, dat naar een boek gegrepen
werd om de verveling te verdrijven, wanneer het boek zijn functie van
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ontspanningsmiddel (eventueel van middel tot hogere genietingen) niet
had bewezen. Wie zich verveelt, gaat niet lezen, wanneer hij dat niet
pleegt te doen in zijn vrije tijd. Het lijkt zinvol hier nog wat nauwkeuriger gegevens te verzamelen, want de genoemde 37,46% zijn berekend op
alle leerlingen, ook degenen die geen antwoord hebben gegeven en ook
degenen die beweren geen middel tegen de verveling te kunnen aanwenden. Bovendien zullen wij in het vervolg de gelegenheid hebben
nog wat andere gegevens over vrije-tijdsbesteding te berde te brengen.
Uit tabel Lvi is gebleken, dat 265 van de in het totaal 331 leerlingen die
aan dit onderzoek deelnamen bevestigend antwoorden op de vraag of zij
iets tegen verveling proberen te doen. Daar 6 leerlingen in het geheel
geen antwoord gaven, is het zelfs juister te zeggen, dat het 265 van 325
leerlingen betrof, d.i. 81,54%. Van deze 265 leerlingen die iets tegen de
verveling trachten te ondernemen grijpen er 124, d.i. bijna de helft naar
een boek, wanneer zij zich vervelen. Waar nu uit ons onderzoek is gebleken, dat de verveling overwegend optreedt in de vrije tijd, mag dan
dunkt ons wel de conclusie worden getrokken, dat lezen voor de middelbare scholier een belangrijke vrijetijdsbesteding moet zijn. Een onderzoek
naar de leesfrequentie onder de middelbare schooljeugd zou hier op zijn
plaats zijn. Enig materiaal bestaat er wel. Zo is er b.v. het rapport
'Kinderen en boeken - 1963' van de Nederlandse Stichting voor Statisstiek, waarin men kan lezen, dat het lezen de meest voorkomende vrijetijdsbesteding is, waarvoor een duidelijke voorkeur bestaat naast de
sport en dat het lezen toeneemt, naarmate het kind in hogere klassen zit.
In verband met een later uit te voeren onderzoek naar de leesfrequentie
op middelbare scholen, hebben wij in i960 een klein vooronderzoek
verricht in een derde klas van een h.b.s. De gegevens van het vooronderzoek zijn in overeenstemming met wat wij in ons enquête-onderzoek van 1964 hebben gevonden en met de gegevens van het bovengenoemde rapport. In 41 paren samen met 16 andere vormen van vrijetijdsbesteding 16 X voorkomend, werd het lezen vaak gekozen. De andere
vormen van vrijetijdsbesteding die in het vooronderzoekje voorkwamen,
waren: concertbezoek, toneel, film, tentoonstelüngbezoek, kaartspelen,
puzzelen, sport, verzamelen, knutselen, fotograferen, tekenen, musiceren,
luisteren naar radio, televisie kijken, platen draaien, praten met vrienden.
Daar het lezen hieronder 16 X voorkwam, kan een keuze van 16 χ
lezen door een leerling op 100% gesteld worden. Het werkelijk gevonden
percentage bij 15 proefpersonen uit de derde klas, waarvan er zes niet de
beide hoogste klassen zijn gaan volgen, bedraagt 66,25. Wij willen uit
dit vooronderzoekje zeker geen conclusies trekken, wij vestigen er alleen
de aandacht op dat toch ook hier hetzelfde werd gevonden als in ons
onderzoek en het genoemde rapport, nl. een grote belangstelling voor
lezen als vrijetijdsbesteding onder de middelbare scholieren.
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Ook Duitse onderzoekingen door Schelsky (102) en Weber (122)
vermeld wijzen op een grote belangstelling voor lezen naast sport onder
de schoolgaande jeugd van het voortgezet onderwijs, al blijkt daaruit
dat alleen bij de middelbare-scholieren het lezen een gelijkwaardige of
zelfs grotere plaats inneemt dan de sport. Ook in het onderzoek van
Fröhner (39) staat lezen bij studenten en scholieren, maar ook bij de
werkende jeugd duidelijk op de eerste plaats, gevolgd door praktische
bezigheden als 'hobby's' en karweitjes en pas op de derde plaats door
sport. Op de verhouding tussen lezen en sport als vormen van vrijetijdsbesteding onder middelbare-scholieren zullen wij verderop terugkomen.
Het staat op grond van al deze gegevens wel vast, dat lezen onder
de middelbare-schooljeugd als belangrijkste, of op zijn minst als op een
na de belangrijkste vorm van vrijetijdsbesteding moet worden beschouwd,
waarbij men moet in acht nemen, dat het hier lang niet altijd gaat om
literatuur, maar evengoed om stripverhalen, avonturenromans en populair-wetenschappelijke lectuur. Het blijkt ook een zeer zinvolle vrijetijdsbesteding te zijn, want als een puber 'niet weet wat te doen' of
'nergens zin in heeft', grijpt hij het meest naar een boek om weer een
zinvolle relatie tot de wereld te kunnen beleven, m.a.w. zijn verveling
ongedaan te maken. Niet alleen in ons onderzoekje van i960, maar ook
in deze enquête is gebleken dat het een beter middel is dan 'praten met
vrienden' of 'zoeken van gezelschap', dat hier immers op de tweede
plaats komt. Wij zagen op p. 202 dat de verveling een hausse vertoont
in de puberteit s.s. Maken wij nu een indeling van onze leerlingen in
prepubers, pubers en adolescenten, behalve de 20/21 jarigen, volgens de
voorstellen op p. 201, dan zien wij percentages van resp. 38,88, 36,04
en 40,56, dus een lichte daling in de puberteit s.s. Dit verwondert ons
niet, immers juist in de periode waarin verveling het frequentst is, komt
het beste middel tegen verveling de leerlingen het minst te baat, of
anders geformuleerd: in de puberteit s.s. baat voor velen geen middel
tegen de verveling, zelfs het beste niet.
Onder gezelschapsspelen verstaan wij hier niet alleen 'ganzeborden'
e.d., maar ook kaarten, biljarten e.d. Tot sport hebben wij alleen gereglementeerde spelen gerekend die in wedstrijdverband gespeeld worden,
als ze overwegend lichamelijke inspanning en oefening vereisten. Het
valt in tabel LVIII op dat de gezelschapsspelen boven zeventien jaar
geheel ontbreken; dat is trouwens niet zo verwonderlijk, want het spelen
daarvan veronderstelt dat er anderen in de buurt zijn, als men zich
verveelt. Merkwaardig is dan ook, dat dit middel veel meer werd aangeprezen door de gymnasiasten (overwegend internen) dan door de
h.b.s.'ers. Vergelijking van resp. gymnasium en h.b.s. is wat dit punt
aangaat interessant. Wij krijgen dan: 12 jaar resp. 10 en o; 13 jaar 10 en 2;
14 jaar 1 en 1; 15 jaar 1 en o; 16 jaar 5 en 4; 17 jaar 1 en 1, dus totaal:
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gymnasium: 28 en h.b.s.: 8, d.w.z. op het gymnasium 3^ χ zoveel als op
de h.b.s. De 'dwang' van het internaat zal hier dus een factor in de ver
veling zijn (als frustratieverschijnsel) en het middel is daaraan aangepast.
Zoeken naar gezelschap is het doorbreken van de eenzaamheid, naar
wij gezien hebben een der kerncomponenten die door de leerlingen
vermeld wordt. In gezelschap met anderen wordt de betrokkenheid op
zichzelf doorbroken. Zoals wij zien onder 5, verlangen sommigen ook
hulp van anderen, in de geest van: 'moeder, wat moet ik nou doen?',
een tamelijk infantiel aspect in de verveling van kinderen en blijkbaar
nog van pubers. Na circa 15 jaar verliest dit aspect zijn betekenis.
Heel wat pubers trekken erop uit om hun verveling te verdrijven:
wandelen (in de stad of naar buiten), fietsen of op de brommer (hard)
rondrijden zijn hier aangeprezen middelen. Jongens die naar een brom
mer grijpen, vinden wij er in ons materiaal in het totaal 4 of 1,21%.
Daarvan zijn er drie zestien jaar, die dus pas op een brommer mogen
rijden en voor wie dit dus nog mooi speelgoed is, en een vijftienjarige,
die zegt het juist fijn te vinden, omdat het van de politie niet mag. Het
aantal 'bromnozems' is in ons materiaal dus uiterst klein. Wij zouden
niet willen beweren, dat dit de situatie tekent in het gehele v.h.m.o.,
maar als in een stad van bijna 15 0.000 inwoners op een h.b.s. slechts 1
jongen naar zijn brommer grijpt, wanneer hij zich verveelt - want merk
waardig genoeg zijn de drie anderen, inclusief de vijftienjarige avonturier
leerlingen van het onderzochte gymnasium —, dan heeft men toch weinig
neiging om te constateren, dat er onder de middelbare schooljeugd
zoveel 'bromnozems' zouden voorkomen. Buikhuizen heeft in zijn
dissertatie (18) er trouwens op gewezen dat de provo's, zoals hij ze noemt,
voornamelijk gevonden worden onder jongens van 16 tot 18 jaar uit de
lagere maatschappelijke milieus - die in ons materiaal zoals wij zagen
nauwelijks vertegenwoordigd zijn -, die over een gewoonlijk vrij
geringe intelligentie beschikken, hetgeen van onze leerlingen, gerekend
althans op het gemiddelde van de bevolking, evenmin beweerd kan
worden. Onze 'trekkers' willen niet hun verveling kwijt raken door ruste
loos en ergenis wekkend gedrag, maar door hun zinnen te 'verzetten'.
De componenten rusteloos en prikkelbaar waren onder de gevoelens
der verveling zoals wij boven zagen in betrekkelijk bescheiden mate ver
tegenwoordigd. Wij hebben ons hele materiaal nog eens doorgelopen en
komen dan tot de volgende kwalitatieve verdeling van de prikkelbaren :
verbaal (snauwen, etc.) : 9
,
,
....
( potentieel (plan tot destructie, etc.) : 3
hmdtastelijk: ^ f f e c t i e f : _ ^
niet na te gaan, welke van beide (plagen, e t c ) : 10
2. emotioneel (humeurig, etc.) : 30

Í

224

Uit deze verdeling blijkt wel, dat het aantal pubers bij wie de prikkelbaarheid niet in een daad afvloeit - het mokken en de landerigheid van
verscheidene pubers is bekend - groter is dan dat van hen die actiever
van hun geprikkeldheid blijk geven, resp. 22: 30 of 11/15. En onder die
actievelingen komt effectieve destructie als ze zich vervelen niet voor.
Hebben zij soms het plan de boel kort en klein te slaan (3 X ), dan wordt
deze activiteitsdrang waardoor dan ook afgeremd. Snauwen en plagen
komt nogal eens voor en uit de ervaring met pubers weten wij, dat dit
nogal eens op handtastelijkheden uitloopt. Hoe het zij, deze activiteit
is dan gewoonlijk gericht tegen broers, zusjes of medeleerlingen, al zal
het 'agentje pesten' ook wel eens voorkomen.
Deze uitweiding vergunden wij ons om te tonen, hoe zelden 'erop
uittrekken', dat in ons materiaal nogal eens voorkwam, kan gaan in de
richting van provocerende gedragingen waarover thans zoveel wordt
gesproken. Ten onrechte krijgt het kranten lezend publiek wel eens de
indruk, dat de 'jeugd van tegenwoordig' als geheel zo zou zijn. Wij
vonden daarvoor onder onze leerlingen van de middelbare scholen die
wij onderzochten weinig aanwijzingen, al weten wij uit ervaring dat het
niet allemaal brave jongens zijn. Men zou echter een vertekend beeld van
de jeugd krijgen, wanneer men zou menen dat puber zijn en provoceren
onafscheidelijk bijeen horen 61 . Puber zijn en kritisch zijn, als het goed is,
horen wel bij elkaar; door zijn nog onontwikkelde gevoel voor evenwicht en proporties zal de puber deze kritiek vaak onaangenamer uiten
dan hij in wezen bedoelt. De puber kan zich juist heel ongelukkig voelen,
doordat zijn bedoelingen weer 'niet begrepen' zijn.
Op het eerste gezicht valt het aantal knutselaars wellicht tegen, doch
laten wij niet vergeten, dat knutselen hier genoemd is als middel tegen
verveling. Een groot aantal echte knutselaars vervelen zich zelden of
nooit. Wellicht moeten wij een aantal jongens die zeggen 'iets' te gaan
doen (groep 15) tot die knutselaars rekenen. Vakantiewerk geven weinigen op; je moet er ook maar aan denken, als de vakantie alweer een hele
tijd achter de rug is. Wel is dit een zeer bewust aangewend middel, a.h.w.
met voorbedachten rade gekozen om in de lange vakantie de verveling
tegen te gaan. Dat wij het niet bij jongeren dan de vijftienjarigen aantreffen spreekt vanzelf, evenals het weinig verwonderlijk is waarom wij
het bij de kleine groepen vijftien-, negentien- en twintig- en eenentwintigjarigen niet tegenkomen en bij de grote groepen van zestien- en zeventienjarigen in bescheiden mate wel; waarom het echter bij de achttienjarigen
ontbreekt, wordt alleen verklaarbaar, als wij ons van Tabel xx herinneren, dat juist bij de achttienjarigen het percentage dergenen die 'vakantie' als conditie der verveling opgeven, bijzonder laag, ja verreweg het
laagst is. Een duidelijke verklaring daarvoor hebben wij niet gevonden.
Onder karweitjes verstonden wij alle hulp in huis of aan anderen.
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ouders, buren of leraren, zoals iets opknappen in huis, hulp in de huis
houding, boodschappen doen, in de tuin werken, auto wassen etc. De
vijftienjarigen zijn hier bijzonder actief, maar overigens ziet men een
dalende tendens met stijgende leeftijd. Afgezien van het feit dat de ver
veling bij de adolescenten wat afneemt, ligt het ook wel voor de hand
dat vooral grote jongens als ze zich vervelen niet zo gemakkelijk op de
gedachte komen maar eens een boodschap voor moeder te gaan doen.
Dat muziek beluisteren vaker voorkomt dan musiceren, is begrijpelijk;
het laatste veronderstelt activiteit en een zekere muzikale aanleg, het
eerste van beide in het algemeen veel minder. Met stijgende leeftijd
gaat muziek (beluisteren) als middel tegen verveling een groter plaats
innemen. De neiging tot luisteren is bij prepubers en neopubers blijkbaar
nog minder ontwikkeld, wat wel strookt met onze onderwijservaringen
en waarmee een didactiek dan ook rekening zal dienen te houden, door
vooral in lagere klassen leerlingen actief bezig te doen zijn.
De televisie maakt als middel tegen de verveling geen best figuur. Wij
moeten echter niet vergeten, dat in Nederland televisieprogramma's
worden uitgezonden in de in het algemeen druk bezette avonduren,
terwijl de jongere leerlingen al betrekkelijk vroeg in de avond naar bed
gaan. Het is dus niet gemakkelijk in de τ.ν. een middel tot verdrijving
van verveling te zoeken.
Het aandeel van de sport valt ons wat tegen. In het bovengenoemde
rapport van de Nederlandse Stichting voor Statistiek neemt sportbeoefe
ning samen met lezen de eerste plaats in onder de voorkeuren voor
vrijetijdsbesteding. Een gedeeltelijke verklaring kunnen wij daarvoor wel
vinden, immers de gymnasiasten zijn voor het merendeel internen, die in
het algemeen vaste tijden hebben voor sportbeoefening en niet zo gemak
kelijk naar eigen verkiezing hun vrije tijd aan sportbeoefening kunnen
besteden. Nu is de verhouding gymn.: h.b.s. 124 : 207, d.i. globaal 0,6.
Tegenover slechts 8 sportbeoefenaars op het gymnasium zijn er op de
h.b.s. 20 in ons materiaal. Naar verhouding zouden er op het gymnasium
12 moeten zijn. Ware dat zo, dan zou het totaal der sportbeoefenaars van
28 op 32 zijn gekomen of in plaats van gemiddeld 8,46 zou het 9,67 zijn
geweest, dus nog ver beneden het percentage der lezers (37,46) zijn
gebleven. In ons eigen materiaal van i960 werd 'sport' 7 χ gecombi
neerd in paren; 7 op 100% gesteld, kwam voorkeur voor sport voor in
71,42% der gevallen (bij lezen was dat 66,25). Men bedenke echter wel,
dat deze cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, daar lezen 16 χ gecom
bineerd werd. Daar er ook een paar: lezen-sport bij is, kan dit ons nog
aanwijzingen verstrekken. Dat paar vertoont de voor lezen ongunstige
verhouding 5 : 10 of 1 : 2. Bij deze 15 derde-klassers was sport dus meer
populair dan lezen. Op het veel groter materiaal van 1007 kinderen vanaf
de 2e klas van de lagere school, van VGLO, ULO, nijverheidsonderwijs.
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land- en tuinbouwonderwijs, .н.м.о. en 95 niet-schoolgaanden (boven
genoemd rapport van Nederlandse Stichting voor Statistiek) was de
verhouding lezen: sport in procenten 38: 38. In ons materiaal van 331
leerlingen van gymnasium en h.b.s., waarin echter niet nadrukkelijk die
verhouding werd onderzocht en beide groepen alleen als middelen tegen
de verveling door onze onderzochten spontaan genoemd werden is de
verhouding lezen : sport in procenten globaal 37^ : 8J. Hoewel wij de
waarde van de sport als vrijetijdsbesteding, zeker voor de grote massa
van het volk, niet zouden willen ontkennen, achten wij dit voor onze
v.H.M.o.-leerüngen toch een verheugend teken.
Onder andere hobby's, andere nl. dan: lezen, gezelschapsspel, trekken,
knutselen, musiceren en sport, werden allerlei minder voorkomende
variaties verstaan als : houtbewerken, goochelen, puzzelen, tekenen, met
elektrische trein spelen, postzegels verzamelen, fotograferen, e.d. Juist
in de rusteloze jaren der puberteit (15 en 16) is er een duidelijke daling,
waar juist het 'erop uit trekken' een top vertoont 62 .
De belangstelling voor huiswerk en studie neemt in de adolescentiejaren, althans als middel tegen de verveling af. Dat verwondert weinig,
daar deze oudere leerlingen overwegend de hoogste klassen bevolken en
zoveel huiswerk hebben, dat ze ofwel weinig tijd over hebben of, als
zij dat nog wel hebben, al zoveel werk hebben moeten maken, dat zij
niet in de verleiding zullen komen, nog maar eens wat extra te gaan doen,
als zij zich vervelen. Bovendien besteden oudere leerlingen in het algemeen op efficiënter wijze aandacht aan hun werk, zodat zij werkelijk
klaar zijn, als het huiswerk af is, het althans niet zo gemakkelijk in een
vloek en een zucht maken, zoals dat bij leerlingen van lagere klassen
nogal eens gebeurt.
Onder de 'denkers' hebben wij ook de mijmeraars ingedeeld; het zijn
er over het geheel genomen niet zoveel. Dat het in de adolescentiejaren
duidelijk toeneemt, is een verheugend teken, en moet men, ook serieus
beschouwd, toch wel begrijpelijk achten. De jongelui die pogen zich te
concentreren, doen dat, waarschijnlijk evenals de 'denkers', om te trachten daardoor iets in de wereld als zinvol te kunnen ervaren.
De overblijvende andere gevallen zijn o.a. suffen, bladeren in het boek
(kerk), snoepen, lang uitslapen, roken, brief schrijven (intern), archief
van de club bijhouden, iets schrijven, in de zon liggen, naar bed gaan,
rommelen op zolder; ook vage antwoorden zijn hier geplaatst, zoals:
'tijd afwisselend besteden' of 'door vlug beslissingen trachten te nemen'.
De groep 'iets' doen, waarover wij boven al even spraken, toont aan,
dat de behoefte om bezigheid te zoeken groot is, wanneer men zich
verveelt, ook als men niet precies weet wat men zal gaan doen om de
verveling kwijt te raken, is men ervan overtuigd dat er 'iets' gedaan moet
worden. Zich te kunnen vervelen, maar ook er wat tegen te kunnen doen.
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dat in vele gevallen effect sorteert, doet de verveling een openbaring der
menselijke vrijheid zijn, aan de dwang der omstandigheden kan de mens
zich zelfs ontworstelen in deze situatie, die hem dreigt te overmeesteren
door hem zijn betrokkenheid op de wereld te ontnemen, en juist daardoor
is de verveling ook een bedreiging van de menselijke keuzevrijheid.
SAMENVATTING

Aan het eind van dit hoofdstuk gekomen, willen wij eerst de in dit hoofdstuk gewonnen gegevens samenvatten, waarna wij in een aparte paragraaf
de onderzoeken van 1954 en 1964 met elkaar zullen vergelijken om
daaruit onze conclusies te kunnen trekken.
Wij hebben in dit hoofdstuk in een viertal paragrafen achtereenvolgens
aandacht geschonken aan de frequentie der verveling in de puberteit,
de omstandigheden der verveling, de beleving der verveling en ten
slotte aan de middelen die de puber aanwendt om zich tegen de verveling
te verzetten. Door deze indeling hebben wij het parallellisme met het
vorige hoofdstuk bewaard, afgezien van de vierde paragraaf, die in het
vorige hoofdstuk ontbrak, daar dit een aanvulling is van het oorspronkelijke, exploratieve onderzoek. Een andere indeling zou mogelijk zijn
geweest, aangezien het ons in dit hoofdstuk voornamelijk te doen was
om een toetsing van een viertal hypotheses die wij uit het exploratief
onderzoek mochten winnen, te weten :
1. De verveling is een complexe beleving, waarin als dominante factor
naar voren treedt: het zich-niet-betrokken-weten (voelen)-op, (waardoor ze tegelijk een openbaring en een bedreiging der menselijke
keuzevrijheid is).
2. In de loop der ontwikkeling vertoont de beleving der verveling een
complexer structuur, waaruit een toenemende nuancering van het gevoelsleven blijkt.
3. Vrije tijd moet bij cultuurpubers (althans bij middelbare scholieren),
als de belangrijkste, maar niet als de enige conditie der verveling
worden beschouwd.
4. Bij stijgende leeftijd, vooral in de adolescentiejaren, zal vrije tijd
als omstandigheid der verveling een geringer rol gaan spelen.
Ter toetsing van de beide eerste hypothesen diende paragraaf C , het
grootste deel van dit hoofdstuk, ter toetsing van hypothese 2 en 3
paragraaf B. In de nieuwe paragraaf D . werden de in B. gewonnen gegevens over de besteding der vrije tijd uitgebreid. Paragraaf A had niet
te maken met toetsing van gegevens die nog onvoldoende bekrachtigd
waren, maar met een veronderstelling voortgevloeid uit het exploratieve
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onderzoek van 1954, ni. dat de verveling in de puberteit een toppunt
zou bereiken. Wij hebben aan deze veronderstelling geen kracht van
hypothese willen geven, omdat wij de aanwijzingen in het onderzoek
van 1954 te zwak vonden. Bij nader onderzoek in 1964 bleek, dat wij
althans langs de door ons gevolgde weg geen duidelijke bevestiging
konden verkrijgen van onze veronderstelling, dat in de puberteit de
frequentie der verveling hoger is dan in andere fasen van de ontwikkeling,
zodat wij deze als niet bewezen moeten beschouwen. Dit negatieve
resultaat van het frequentie-onderzoek duidt erop dat onze gegevens in
dit opzicht geen noemenswaardige correlatie vertonen bij vergelijking
van de beide onderzoeken, op grond waarvan de veronderstelling waartoe
het onderzoek van 1954 leidde, door ons werd verworpen. Correleren de
gegevens in andere onderdelen wel, dan menen wij op grond daarvan te
mogen concluderen, dat dit niet op toeval berust, en onze hypotheses
dus bewezen achten.
Gaan wij nu over tot onze positieve resultaten. Wenden wij ons eerst
tot wat het onderzoek der eerste hypothese, hierboven vermeld, heeft
opgeleverd. Wij hebben deze kunnen bevestigen door een onderzoek
naar de belevingen van 331 leerlingen van h.b.s. en gymnasium. Meer
dan de helft der leerlingen vermeldden als kenmerkend voor de verveling
de beleving van het 'nergens-zin-in-hebben'/'niet-weten-wat-te-doen',
hetgeen meer dan dubbel zoveel was als de vermelding der gevoelens
'loom' en 'vervelend' die in percentage de tweede plaats innamen, en die,
naar wij konden aantonen in onze fenomenologische analyse, met de
eerste beleving samenhingen, evenals een aantal andere hieronder nog
te vermelden kerncomponenten. Het betreft hier een als dominant naar
voren tredende beleving van 'zich-niet-betrokken-weten(voelen)-op de
wereld'. Alle bewustzijn veronderstelt de intentionaliteit; in mijn waarnemen, voorstellen, herinneren, denken, bewegen, in zoverre dit bewust
geschiedt, ben ik gericht op iets, maar ik verveel mij tout court. In het
'dat verveelt mij' is die intentionele gerichtheid aanwezig, het is een
negatieve gerichtheid op 'dat' bepaalde, maar dan ben ik eruit, als ik mij
tot het andere wend. In de echte verveling van het 'ik verveel mij' kan
op zijn hoogst gesproken worden van een negatieve gerichtheid op alles,
zodat ik kan zeggen 'nergens zin in' te hebben. Als zodanig is, naar wij
konden aantonen, de verveling tegelijk een bedreiging en een openbaring
van de menselijke keuze-vrijheid. Met de bevestiging van dit tweede deel
van onze eerste hypothese openen zich antropologische gezichtspunten
waarop wij in het slothoofdstuk nader zullen ingaan.
Na een uitvoerig kritisch onderzoek, waarbij het er ons voornamelijk
om te doen was na te gaan, welke verschillende woorden een zelfde
psychische beleving aanduidden, zodat de woorden ons niet zouden
kunnen misleiden tot onverantwoorde conclusies, hebben wij kunnen
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aantonen, dat de in onze tweede hypothese geopperde veronderstelling
juist is: in de loop der ontwikkeling, wanneer wij namelijk de prepubers,
pubers en adolescenten vergelijken, vertoont de beleving der verveling
een complexer structuur, waaruit een toenemende nuancering van het gevoelsleven blijkt. Wij zagen dat de meer genuanceerde uiting der gevoelens in de loop der ontwikkeling in de puberteitsjaren ten dele wel berustte op een betere taalontwikkeling, maar daaruit toch beslist niet geheel
verklaard kon worden. Het gevoelsleven van adolescenten Is werkelijk
genuanceerder dan dat van pubers, en dat van deze genuanceerder dan
dat van prepubers.
De complexiteit van de beleving der verveling werd daardoor aangetoond, dat hierin een negental kerncomponenten werden gevonden, se.
i. nergens-zin-in, de meest wezenlijke vorm der verveling; 2. weet-nietwat-te-doen, even fundamenteel, maar door de belevende persoon niet
zozeer binnen het referentiekader van de zin des levens geplaatst;
3. eenzaam, met de beide voorgaande samenhangend, omdat wie zich aan
activiteiten onttrekt, zich in een isolement plaatst; 4. loom, ook met 1
en 2 samenhangend, als gevolg van gesuspendeerde activiteit; 5. andere
lichamelijke gevoelens; 6. lusteloos, een aan apathie verwante beleving,
die met 1 en 2 samenhangt; 7. rusteloos, wanneer men er zich nog niet
bij heeft neergelegd, dat men niet weet wat te doen; 8. prikkelbaar, omdat men met de zinloze situatie niet is verzoend; 9. vervelend, daar de
beleving van zinloosheid een onaangename situatie schept. Behalve
'Langeweile' die in het onderzoek niet vaak werd aangetroffen, zijn het
dezelfde componenten die ook de fenomenologische analyse had opgeleverd, al was daar de prikkelbaarheid weinig beklemtoond. Vormden
1 en 2 samen als een' zich-niet-betrokken-weten(voelen)-op' de dominante
component, ook wel hoofdcomponent genoemd, bij ruim 50% der
onderzochten voorkomend, daarop volgde in belangrijkheid niet zoals
wij verwacht hadden 'loom' (met ruim 21%), maar 'vervelend' (ruim
22%), overigens een gering verschil. Wel bleek 'loomheid' een veel
belangrijker component dan 'andere lichamelijke gevoelens' (bijna 9%),
zodat onze vermoedens uit het vorige hoofdstuk in dit opzicht bevestigd
werden. Op 'loom' volgt 'prikkelbaar' (bijna 16%), dan 'lusteloos'(ruim
15%), 'eenzaam' (bijna 13%), 'rusteloos' (ruim 12^%). Hierbij voegde
zich nog Ontevreden over zichzelf', dat vrijwel gelijk stond met 'andere
lichamelijke gevoelens' en 'Langeweile' (ruim 5 \%).
Ook onze derde hypothese dat bij (cultuur)pubers vrije tijd als de
belangrijkste, maar niet de enige conditie der verveling moet worden
gezien, werd door het onderzoek bevestigd. Daar de literatuur heel
weinig voet gaf aan deze veronderstelling, was toetsing van deze hypothese geen slag in de lucht. Zo hebben wij dus geconstateerd, dat het
'Langeweile haben' hier voert tot 'Langeweile leiden' (Revers). Dat legt
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volwassenen een grote verantwoording op de schouders om jeugdigen
te leren hun vrije tijd te besteden. In het verleden heeft men zich zeker
niet onbetuigd gelaten met het vullen van de vrije tijd van jeugdigen - het
verenigingsleven heeft lange tijd in dit teken gestaan - , maar is pubers
ooit geleerd hun vrije tijd te besteden? De verdiensten van hobby- en
sportclubs zouden wij niet willen miskennen, maar wat heeft men gedaan
voor niet-sportende en niet-hobby-ende kinderen? De soldateske jeugd
met wapperende banieren bestaat in het westen niet meer, maar wat is
er voor in de plaats gekomen? Wij herinneren hier aan de aanklacht
van de onbekende jongeman die zich ten onrechte met de Halbstarken
identificeert aan het eind van Schelsky's Die skeptische Generation door
deze afgedrukt:
'Steck die Pistole weg, Herr Wachtmeister,
und sag uns, was sich zu tuen lohnt'.
Maar niet alleen de wachtmeester, niet alleen de jeugdbeweging, ook de
school is in gebreke gebleven. De Block meent terecht, dat de school
zich zelfs het probleem niet eens heeft gesteld, al heeft ze hierbij duidelijk
een taak. Dat klemt o.i. te meer, nu de scholen geleidelijk overgaan tot
invoering van de vrije zaterdag.
Een geluk is dat, naar wij konden aantonen door toetsing van onze
vierde hypothese, in de latere puberteitsjaren, althans bij middelbarescholieren, het vrijetijdsprobleem een geringer rol gaat spelen. Daarin
manifesteert zich de toenemende ontwikkeling dus andermaal. Maar wat
als dit ten koste zou gaan van de gerichtheid op de hun gestelde taak?
En inderdaad constateerden wij dat leerlingen, naarmate zij in een
hogere klas zaten, zich in school meer verveelden, zonder dat wij dat
geheel uit gebrek aan mentaliteit of vorderingen konden verklaren, nog
afgezien van het feit dat de mentaliteit mede door de verveling geconditioneerd kan zijn. Ook hier wordt de school dus een taak toegewezen,
en wel van een bezinning op haar didactische methoden en beginselen.
Ook de kerkdienst leerden wij zien als een zeer belangrijke conditie
der verveling; ook hier moesten wij constateren, dat het belang van deze
conditie met de leeftijd toeneemt. Een meer kritische houding t.a.v. kerk
en school mag een teken van ontwikkeling genoemd worden, dat ontslaat kerk en school niet van de plicht deze kritiek ter harte te nemen.
Voor de pastoraalpsychologie is dit een belangrijk gegeven, evenals het
voor de pastorale didactiek zinvol is te overwegen of pubers bij de
moderne liturgische vernieuwingen wel aan hun trekken komen, of
wel voldoende tegemoetgekomen wordt aan het verlangen van veel
pubers (en ook van heel wat volwassen mensen) naar intiem verkeer met
God. Het zou op grond van deze bevindingen op zijn minst het over231

wegen waard zijn, of het individueel gebed niet wat meer kansen zou
moeten krijgen in de moderne kerkdienst, te meer daar de verveling in
de kerkdienst sedert 1954 niet is af-maar toegenomen onder pubers, zoals
uit het vervolg nog zal blijken.
Vergelijking tussen de onderzoeken van 19j4 en 1964
Conclusies
Een vergelijking met het onderzoek van 1954 dringt zich na deze samenvatting van de gegevens van 1964 wel op. Gedeeltelijk hebben wij deze
vergelijking eigenlijk al getrokken, immers onze hypothesen zijn juist
voortgevloeid uit het onderzoek van 1954, dat min of meer als exploratie
diende. Bevestiging van deze hypothesen is tegelijkertijd een bevestiging
van dat deel van het onderzoek van 1954, dat aanleiding tot deze hypothesen heeft gegeven. Het onderzoek van 1964 is uitvoeriger en grondiger
geweest. Desondanks handhaafden zich de belangrijkste bevindingen
van 1954, toen nog als hypothese geformuleerd, omdat de bezwaren
tegen de enquête-methoden ook voor ons zwaar wegen. Nu deze hypothesen echter door dit onderzoek onder een groter aantal proefpersonen
worden bevestigd, achten wij geen gegronde reden voor twijfel aan onze
bevindingen meer aanwezig. Zo sterk als in 1954 vertoonden zich de
verschijnselen in het algemeen niet, hetgeen weinig verwondering kan
wekken daar de onderzochte groep ongeveer tweemaal zo groot en wat
minder homogeen was : niet aUeen h.b.s.'ers, ook gymnasiasten. Bij onze
tweede hypothese die stelt dat bij toenemende ontwikkeling een toenemende nuancering van het gevoelsleven optreedt, speelt kwantificering een belangrijker rol dan bij de andere. Daar bleken echter ook
de verschillen hoog significant, zodat wij de hypothese bewezen konden
achten, ook al waren de bevindingen iets minder overtuigend dan in
1954.
Evenals in 1954 kwam, in strijd met de verwachtingen uit literatuur en
fenomenologische analyse het 'Langeweile'-aspect der verveling weinig
(destijds eigenlijk helemaal niet) voor. Wij hebben de opmerking gemaakt dat deze meer cognitieve component door de vraag niet gesuggereerd werd. Nu kan men terecht tegenwerpen, dat de-tijd-lang-vinden
een evaluerende factor en dus een gevoelen Ctijdbelevin¿') is, maar de
pp. die deze component had willen benoemen, moest ofwel tot een omschrijving zijn toevlucht nemen ofwel constateren - als hij althans dat
woord kende - dat 'het' zo langwijlig was, hetgeen overigens eer een
antwoord zou zijn geweest op de vraag: 'Hoe vind je het?' dan op de
feitelijk gestelde vraag: 'Hoe voel je je?'. Langwijlig houdt meer een
waardering in van de situationele factoren en is minder subjectbetrokken
dan in onze vraag gesuggereerd werd. Op dit temporele aspect in de
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verveling is de persoon die zich опге vraag stelt, niet gericht. In dit
opzicht o.m. kan aanvulling van het onderzoek geen kwaad.
Als een bewijs van ontwikkeling ook zagen wij bij het onderzoek
van 1954 de toename van het percentage gevoelens van ontevredenheid
over zichzelf, waaruit de toegenomen zelfkritiek blijkt. Ook in 1964 werd
dit weer gevonden, zij het in iets minder overtuigende mate. Dit gevoelen
behoort niet tot de echte kerncomponenten der verveling; het werd
op alle leeftijden aangetroffen, maar met een duidelijke procentuele
stijging naarmate de ontwikkeling toeneemt. Dit gevoel geeft niet zozeer
uitdrukking aan de beleving der verveling zelf als aan een zekere reflectie
op de situatie en een 'morele' beoordeling daarvan.
In een opzicht vinden wij een verschil tussen de bevindingen van 1954
en 1964, hoewel in een deel der gegevens, waarvoor wij geen verklaring
hebben kunnen vinden. Ofschoon nl. het beloop der gevoelens van
'prikkelbaarheid' in de beleving der verveling bij prepubers en adoles
centen overeenstemt, is er bij de pubers een zodanig verschil dat er geen
overeenstemming bestaat, als wij de ontwikkelingslijn vergelijken. In
1964 zien wij deze gevoelens procentueel toenemen van prepubers naar
pubers en adolescenten, hoewel de stijging tussen de laatsten zo klein is
dat die verwaarloosd kan worden, in 1954 was er een daling in de puber
teit en daarna weer een toename in de adolescentie, op grond waarvan
wij aan een anders geaarde prikkelbaarheid bij adolescenten hadden
gedacht. De gegevens van 1964 geven aan deze veronderstelling geen
steun. Wel blijven wij het merkwaardig vinden dat hier blijkbaar, in
strijd met de ontwikkelingspsychologische literatuur, geen harmonisering
van het gevoelsleven blijkt op te treden in de adolescentiejaren.
In het onderzoek van 1964 vonden wij een top der eenzaamheidsgevoelens, gevoelens van loomheid en van de component 'vervelend' in
de prepuberteit op dertienjarige leeftijd, hetgeen een steun kan verlenen,
zoals wij betoogden aan de opvatting van een negatieve fase op deze
leeftijd, zoals dat door Hetzer/Bühler voor meisjes, en door anderen,
onder wie Langeveld, ook wel voor jongens geïnterpreteerd wordt. In
het onderzoek van 1954 vonden wij die aanwijzingen niet, hetgeen echter
voor een deel is te wijten aan een minder strakke categorisering.
Een nauwkeurige analyse van de verschillende gevoelscomponenten,
bij het laatste onderzoek nog nauwkeuriger dan bij het eerste, demonstreerde naar het ons voorkomt duidelijk, dat er zich in het gevoelsleven
van kinderen in de rijpingsjaren een ontwikkeling voordoet die een
betere structurering - de hoofdcomponent tekent zich duidelijker af— en
een rijkere differentiatie inhoudt. Dit door empirisch onderzoek te
hebben aangetoond, lijkt ons een van de belangrijkste resultaten van
onze studie.
Ondanks al wat wij in het inleidend hoofdstuk aanvoerden ter verant23З

woording en ook ter verdediging der enquête-methode in het onderzoek
van belevingen, vragen wij ons andermaal af, of wellicht onze methode
aansprakelijk is voor dit resultaat. Is wat pubers over zichzelf zeggen wel
voldoende relevant om daaruit conclusies te trekken die objectieve
waarde hebben? Ook Göbel (43) stelt zich die vraag in haar aan Bertlein
parallelle onderzoek met de vragenlijstmethode, dat zich van het onze
materieel door een grotere vaagheid onderscheidt, en daardoor wellicht
juist het voordeel heeft minder te suggereren. Zij tracht tot 'Sicherung
des Aussagewertes' te komen langs vijf verschillende wegen, nl. observaties bij de uitvoering van de opdracht (o.a. om controle te hebben op
eventueel spieken), klassegesprekken en informele korte interviews in
aansluiting bij de opdracht, ruggespraak met de leraren, de formulering
van het geschrevene: was deze erg conventioneel, dan werd die weinig
waardevol gevonden, de innerlijke samenhang der individuele antwoorden. Wij hebben, overigens niet in navolging van haar boek, dat pas
verscheen, toen wij met ons onderzoek al een eind op weg waren, een
aantal van dezelfde controlemiddelen toegepast. Zo hebben ook wij
alle opdrachten persoonlijk geleid, zodat wij konden observeren wat
geschiedde; wij hebben dit hier en daar in onze tekst laten blijken. In een
bepaald geval hebben wij ruggespraak gehouden met de lerarenvergadering om meer zekerheid te krijgen over de gegevens (b.v. die van ν en
vi gymn.). Wij hebben de innerlijke samenhang der antwoorden bekeken
en benut, vooral met betrekking tot de vragen 2, 3 en 4. Bij de bespreking
hebben wij daar duidelijk blijk van gegeven. De formulering van het
geschrevene was voor ons niet zo'n belangrijke factor, omdat in de beide
eerste vragen een onderstreping gevraagd werd en de pp. ook bij de
vierde vraag nogal gebonden was. Bovendien achten wij het gevaarlijk
conventionele antwoorden te veronachtzamen; minder originele pubers
tellen ook mee, wil men geen vertekend beeld van de puberteit krijgen.
Men krijgt in het algemeen de indruk, dat de Duitse puberteitsliteratuur
wel eens te veel de nadruk op de 'romantische' puber legt (of moeten wij
zeggen: heeft gelegd?). Na dit onderzoek hebben wij geen korte ge
sprekken met de pp's gevoerd, wel na een der nog te vermelden onder
zoeken en na het ingelaste synoniemenonderzoekje. Wij kunnen niet
zeggen, dat dit ons veel nieuws heeft opgeleverd ; waar dat wel het geval
is, zullen wij het vermelden.
Wij willen er nog wel even op wijzen, dat dit onderzoek naar de (aard
van de) beleving der verveling langs twee wegen tot een overeenkomstig
resultaat heeft geleid: fenomenologische analyse en enquête-onderzoek
gaven ons een sterk gelijkend en nergens werkelijk contrasterend beeld.
Het enquête-onderzoek werd na tien jaar herhaald en in beide jaren, 1954
en 1964, vonden wij in grote lijnen dezelfde resultaten, hetgeen ons toch
wel een sterk argument lijkt voor de juistheid ervan. Maar aangezien de
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zuiver ontwikkelingspsychologische gegevens nog maar langs een weg
verkregen zijn, nl. met de enquête-methode, willen wij ter controle andere
onderzoekmethoden toepassen. In dit hoofdstuk vonden wij gegevens
verkregen langs de weg van gebonden antwoorden. Daar hier mogelijk
de suggestie van de vragen een rol heeft gespeeld, hoewel wij ze met
overleg zo hebben geformuleerd, leek het ons zinvol de pp's vrijer te
laten in hun uitingen, zoals dat bij de opstelmethode mogelijk is. Wij
zullen dat in het eerste deel van het volgende hoofdstuk bespreken om
na te gaan of wij tot overeenkomstige of tot andere resultaten komen.
Wij passen de methode zodanig toe, dat wij moeten afwachten of metterdaad over de verveling zal worden gesproken. Wie het echter wel doet,
heeft dit volkomen spontaan gedaan, en het zal waardevol zijn te bezien
of wat erover gezegd wordt met het voorgaande overeenstemt. Gaan
wij dus nu over tot het onderzoek met de opstelmethode.
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Over de betekenis van de opstelmethode voor de ontwikkelingspsycho
logie hebben wij in onze verantwoording gesproken. Hier kunnen wij
dat dus verder laten rusten. Wel moet de vraag aan de orde gesteld
worden, waarom nu juist ter aanvulling van de enquête-methode naar
deze wijze van onderzoek werd gegrepen. In beide gevallen hebben wij
immers te doen met varianten van de introspectieve methode, zodat men
zich zou kunnen afvragen of hier werkelijk van een aanvulling sprake is.
Wij menen dat dit toch wel degelijk het geval is. Een nadeel van de
vragenlijstmethode is, dat men het gevaar loopt iets te suggereren. Hoewel wij getracht hebben alle suggestie te vermijden, willen wij het niet
uitgesloten achten dat deze factor toch in het geding is geweest. Wij
zochten dus naar een middel om spontaner reacties aan pubers te ontlokken, want over het inhoudelijk aspect der gevoelens kunnen wij
moeilijk iets te weten komen zonder de personen wie het aangaat daarover te laten vertellen.
Wij zouden natuurlijk volkomen naast de roos geschoten hebben, als
wij een aantal pubers hadden verzocht een opstel te maken in de trant van :
'Ik verveel(de) mij zo'. Uit een onderwijservaring van bijna twintig jaar
bij het V.H.M.o. weten wij al te wel, dat Nederlandse pubers evenmin
geneigd zijn dergelijke opstellen te maken als volwassenen. Lieten wij
hun de keuze uit een aantal opstellen, dan zou deze of soortgelijke titel
zelden gekozen worden. Verplichtten wij hen over deze titel te schrijven,
dan zouden wij moeten verwachten dat heel wat leerlingen zich eraf
zouden maken met wat zij in hun taal 'zwammen' noemen en daar zijn wij
niet in het minst mee gebaat. Wij moesten dus pogen hen te laten schrijven over een onderwerp, dat hun wel ter harte ging en ze daardoor
zijdelings toch op dit punt te brengen. Bij een aantal, misschien de meesten, zou dat zeker mislukken, maar deze manier heeft het grote voordeel,
dat de pubers die wel over de verveling zouden schrijven, dat dan ook
geheel spontaan zouden doen.
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Na een nogal regenachtige vakantie gaven wij hun dus als titel:
'(Een) verregende vakantiedag(en)'. Wat hadden wij daarmee voor? In
onze analyse der verveling hadden wij ontdekt, dat de verveling de
beleving is, dat alles zinloos is. Deze beleving treedt op als alles hetzelfde
is, als er geen verandering is. Wat zich steeds herhaalt, verliest zijn betekenis. In ons eerste enquête-onderzoek was gebleken, dat vrije tijd de
voornaamste conditie der verveling was; als nu vrije tijd en frustratie ook meermalen als conditie vermeld - gecombineerd werden, moest dit
een aantal - wij hoopten vele - pubers wel brengen tot het schrijven over
de (beleving der) verveling. Daarom kozen wij in het voorjaar van 1965
de genoemde titel voor een opstel in de drie derde klassen van een h.b.s.
Hieraan namen heel wat minder leerlingen deel dan aan de enquêteonderzoeken nl. 78, wat echter in vergelijking met de aantallen in sommige uit de literatuur bekende onderzoeken toch altijd nog een redelijk
aantal genoemd mag worden. Dat het er niet meer zijn, ligt aan onze
opvatting dat een kind, als er geen spontane reden is om te schrijven,
alleen met veel, soms volle overgave aan een opstel zal werken, als het
niet slechts bij zijn persoonlijke situatie aansluit (de regenachtige vakantie), maar door hem bovendien als een opdracht in het kader van het
onderwijs beschouwd kan worden, doordat het meetelt voor het rapport.
Om praktische redenen konden wij, zonder het onderwijs van een collega
te doorkruisen, geen opstellen geven in de lagere klassen, omdat wij daar
toen geen les gaven. In de hogere was dat wel het geval, maar een dergelijke
opgave laat zich daar niet gemakkelijk meer in het onderwij sprogram
inpassen - ze is te 'kinderlijk' - , voor een derde klas ging het nog juist.
Wat waren nu de resultaten? Van de 78 leerlingen waren er 16, d.i.
ruim 20% die het woord verveling (of zich vervelen) gebruikten. Daarnaast waren er 7 die het woord wel niet als zodanig noemden, maar wel
in die richting zinspeelden. Maar ook de antwoorden der anderen zijn
voor ons onderwerp interessant, zoals wij verderop zullen zien. Wij gaan
nu eerst de uitlatingen bekijken van de leerlingen die het woord als zodanig gebruikten. Veelal is het een simpele vermelding, zodat omtrent
het belevingsaspect niet veel kan worden opgemerkt, maar er is ook
een jongen die de situatie heel uitvoerig beschrijft, zodat het opstel haast
uitgangspunt van een fenomenologische analyse zou kunnen worden, en
met ons als zodanig gebruikte exempel, dat uit 1954 stamt, grote overeenkomsten vertoont, zoals wij in noot 18, bij p. 64 al opmerkten.
Hier volgen nu de bewuste passages uit de opstellen:
No. 1 'Ik haalde de kaart waar ik mijn tocht op had uitgestippeld te
voorschijn en begon hem nog maar eens te bestuderen. Maar wat had
ik eraan? Het weer werd er niet beter op. Uit verveling belde ik mijn
vriend maar op'. Uit de rest blijkt dan dat dit helpt.
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Hij doet dus eerst pogingen om zich bezig te houden door zijn vakantieplannen (aangenaam vooruitzicht) nog eens te bekijken, maar dat heeft
hij vanzelfsprekend al eerder gedaan, dit is voor hem dus niet nieuw meer
en het helpt hem bovendien niet uit de precaire situatie, het is dus zinloos ;
verveling is het gevolg. Ook hier, zoals wij dat bij het enquête-onderzoek
zagen, fungeert de ander, de vriend, als reddende engel.
No. 2 gaat eerst met vrienden een gezelschapsspelletje doen, maar dat
bevredigt op den duur niet, daarna 'gingen wij uit verveling door de
stad slenteren'.
Ook dit is tekenend: zij hebben geen zin in een bepaalde bezigheid en
gaan dan maar wat slenteren. Zo treffen in avonduren pubers die na hun
dagtaak geen huiswerk meer hebben, elkaar, als er bovendien thuis
weinig werkelijke bindingen zijn, en verdrijven dan hun verveling door
'agentje pesten', 'happenings' en wat dies meer zij. Men zou er bijna de
conclusie uit trekken, dat huiswerk een zegen is voor onze middelbare
scholieren !
No. 3 kijkt ook zijn spullen nog eens na en zegt dan: 'Uit verveling
beginnen wij de fouragekist maar wat lichter te maken en drinken ons
zoveelste kopje thee'. Psycho-analytici als Greenson zijn van mening,
dat oraal gefixeerde personen het meest in aanmerking komen voor
chronische en pathologische verveling. In dit geval zullen wij maar aan
de gezonde honger van een puber denken die zijn fourage heeft aangetroffen, waarin voor hongerigen altijd wel wat geschikts te vinden valt.
No. 4 vermeldt de telkens weer bevochten overwinning op de verveling,
maar toont daardoor tegelijk, dat die steeds weer opnieuw bevochten
moet worden : 'Van deze avond hadden wij in ieder geval wat gemaakt.
De volgende dag verveelden wij ons aanvankelijk nog. Maar toen kwam
Jan op een idee. Die dag hadden wij wat te doen'. Het is ook weer het
contact met anderen dat uitkomst brengt.
No. 5 merkt op: 'Ik slenterde nog wat door het huis en peuterde uit
pure verveling mijn grootste stoomlocomotief uit elkaar, om me een
tijd zoet te houden'. Ook weer dat zoeken tot hij ten slotte bij een hobby
komt die hem nogal bezielt (hij hield in de loop van het jaar ook twee
spreekbeurten over de spoortractie).
No. 6 vertoont na drie verregende dagen een duidelijk pueriele vormvan
verveling: 'Na een dag met een stomvervelend boek doorgebracht te
hebben, ga je 's avonds naar bed in een bui die je vaders woede bij een
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drie op je rapport nog verre overtreft' en verderop: " s middags begin
je uit verveling je kleine zusje te plagen, die een enorme keel opzet
waardoor je moeder de kamer in komt rennen. Na het dreigement van
een niet nader bepaalde straf aangehoord te hebben verlaat je de kamer,
terwijl je je nog steeds verveelt. . .'.
No. 7 vertelt: 'Ik vond het natuurlijk wel jammer, dat de vakantie zo
had moeten beginnen, maar ach, er was niets aan te doen en trouwens mij
vervelen deed ik nóg niet. Maar dat begon ik langzamerhand wel te doen.
Want ook toen ik de volgende morgen wakker werd, regende het en zo
praktisch de hele week door op één dag na'. Uit dit citaat kan het verband
tussen tijd en verveling geconstateerd worden; vooral als er gedurende
langere tijd geen verandering optreedt, is er verveling. Pas op den duur
realiseert men zich, dat alles hetzelfde blijft, dat er niets verandert.
No. 8 laat dezelfde trek zien, nog wat pregnanter geformuleerd in
onvervalste jongenstaal: 'De hele dag heeft het al geregend. We vervelen
ons rot, het is niet om uit te houden'. In de laatste zin klinkt ook een
rusteloosheid en geïrriteerdheid door, die wij als een belangrijke component tegenkwamen bij het enquête-onderzoek.
No. 9 is wat gelatener: 'Ze begonnen verveeld een boek te lezen, maar
dat wilde niet lukken'. De niet zelf gekozen afleiding of recreatie heeft
voor mij geen zin, dus verveel ik mij ook dan, of liever: ik slaag er
onvoldoende in mij te occuperen, want dat andere is niets voor mij.
Een merkwaardige associatie treffen wij bij no. i o : 'Was het niet net zo
als gisteren en eergisteren? Toen hadden wij nog Hollands Glorie van
Jan eh . . . ach, dat was al zo'n smak water dat het ging vervelen'. De
jongen laat er aardig door zien, wat ook in onze analyse tot uitdrukking
komt, dat de situatie een soort van obsessie gaat worden, een hinderlijke last die overal dreigend aanwezig is.
Bij no. i i moet men eerder van een het-verveelt-mij dan van een ikverveel-mij spreken: 'Je probeert je vermaken ergens anders te vinden,
b.v. in de kantine van het kampterrein. Het is wel leuk om daar 'n paar
uurtjes te zitten praten, maar ook dat gaat vervelen, want ieders stemming is gedaald na al die dagen regen'. Hierin komt naar voren dat
de lusteloze stemming als conditie of component gezien wordt.
Berustend merkt no. 12 op: 'Nu zit ik al vijf dagen thuis en steeds giet
het pijpestelen. Uit verveling heb ik maar een boek gepakt en ben gaan
lezen, je kan immers niets anders d o e n . . .'. Dat het lezen als bijzonder
zinvol wordt gezien, kan men moeilijk beweren.
2
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No. 13 gaat er wat uitvoeriger op in: 'Het regent nu al meer dan 3 dagen.
Eerst vond ik het vreselijk, want ik wist gewoon niet wat ik met m'n
tijd kon gaan doen, maar ja, men went aan alles' en verderop: 'Eergisteren heb ik me dood verveeld en de anderen trouwens ook tot ma
met het snuggere idee kwam om eruit te gaan en ergens in een restaurant
te gaan eten'. Hier hebben wij het: 'Sie langweilten sich en masse' van
Kierkegaard, waar alleen een 'gezellig samen uit' iets aan kan veranderen.
Dat betekent immers dat deze nieuwe situatie ter afwisseling voldoende
zinvol is ; iedere avond uitgaan zou de betekenis daar weer aan ontnemen
en opnieuw vervelend gaan worden en tot verveling aanleiding geven.
No. 14 is bepaald niet optimistisch: 'Als het weer niet meezit, verveel je
je de hele vakantie dood' en verder: 'Het was voorlopig afgelopen met
schaatsen. En dat was pas 't begin van de kerstvakantie. Wat moesten
we nou in hemelsnaam de rest van de vakantie doen. We hadden één
verregende vakantiedag erop zitten. Maar wie weet, hoeveel er nog
zullen volgen'. De praesensvorm van de laatste zin toont, dat hij zich
helemaal weer in de situatie van destijds verplaatst. Evenals in het vorige
citaat is de verveling een niet-weten-wat-te-doen, als een duidelijke
kwelling ervaren.
No. 15 ziet het zonniger in; ze hadden kaarten meegenomen op hun
tocht: 'Gelukkig dan zitten we ons ten minste niet stierlijk te vervelen'.
Het kaartspel biedt hier dus uitkomst in de verveling.
•
Uitvoerig vertelt no. 16 over de situatie; verscheidene fenomenale aspecten der verveling heeft hij goed onder woorden gebracht: 'je werd verhinderd door al die regen en water het huis te verlaten en ben je genoodzaakt je verveling thuis door te brengen. (Wij geven de stijl letterlijk, in
al zijn onbeholpenheid weer. A. K.) Je staat 's morgens laat op, want dan
is de dag al bijna voor 1/3 voorbij. Nadat je gegeten hebt, pak je een
boek, bladert erdoorheen, leest er enkele woorden in en pakt een ander,
ook deze bevalt je niet en je zet hem evenals de andere weer terug in de
boekenkast. Je loopt steeds door het huis heen, tot grote verveling van
je moeder die steeds maar moppert, terwijl je iets gezelligs zoekt. Normaal gesproken zou je naar de stad gaan, maar met zulk weer is er ook
niemand in de stad. De klok loopt langzamer dan normaal, je zet de
radio aan, maar er is niets anders op dan een saai programma voor de
vrouw, een hoorspel waarvan je alle andere delen gemist hebt of een
symfonie, wat voor de meeste jongens van plusminus zeventien niet erg
interessant is. 't Loopt tegen de avond en je gaat eten, zet daarna de
televisie aan, wat enige afleiding biedt. Daarna ga je naar bed; terwijl de
regen buiten neerplenst val je in slaap'. Op de frappante overeenkomsten
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met de exemplarische descriptie die uitgangspunt van onze analyse was,
hebben wij ter plaatse al gewezen. Analyseren wij deze tekst die ook echt
op de beleving ingaat, dan zien wij achtereenvolgens : frustratie, rusteloos
zoeken, nergens zin in, Langeweile en een zekere moedeloze berusting
(lusteloosheid), allemaal componenten die wij langs verschillende wegen
als wezenlijk voor de verveling hebben leren zien.
Alvorens tot een kwantitatieve verwerking van verscheidene gegevens
over te gaan, willen wij eerst nog even stilstaan bij de passages uit
opstelletjes van leerlingen die weliswaar de verveling niet als zodanig
noemen, maar er wel op duiden:
a. Deze jonge astronoom merkt op: 'Na m'n eten om een uur of zes
verorberd te hebben pakte ik een boek zonder eigenlijk te willen lezen,
ik dacht alleen maar aan onze trip. Om de tijd een beetje te verdrijven,
pakte ik m'n telescoop en bekeek de maan, maar ik kon niets nieuws
ontdekken'. Kon deze 'maanbekijker' door de wolken heen zien of was
de lucht inmiddels wat opgeklaard? Hij laat ons daarover in het onzekere.
Wij zijn er wèl vrijwel zeker van, dat boven aangehaalde passage op
verveling doelt; wij herkennen de trekken: nergens zin in, Langeweile
en het gevoel dat alles hetzelfde blijft.
b. Rusteloos, doelloos ronddwalen en gevoel van eenzaamheid vallen
gemakkelijk te ontdekken in het volgende citaat, waarin ook door gevarieerde herhalingen het Langeweile-gevoel gesuggereerd wordt: 'Eenzaam slenter je maar wat, straat i n . . . straat uit. Je kijkt etalages; de
neonreclames branden: . . . Beauty shop . . . Books . . . Night club . . .
Maison Jeunesse . . . De stad is stil en verlaten. Je bent helemaal alleen
in een grote stad. Langzaam slenter je terug naar het hotel. Je neemt de
lift. . . eerste verdieping . . . tweede, derde, vierde, vijfde en je zit weer
op je kamer. Je steekt een sigaret op'.
c. Deze reactie is minder 'literair', maar even exemplarisch: 'We hingen'
de hele dag in de kantine rond en verdeden de tijd met kaarten, biljarten
en sjoelen'; ook gezelschap en spel zijn geen effectieve middelen ter
verdrijving van de verveling.
d. Deze jongen spreekt aan het slot van een heel inleidend verhaal over
de mislukte dag 'die voor mij waarschijnlijk wel saai zou worden'; het
gevoel zijn tijd verknoeid te hebben en dat van saaiheid kwamen wij in
het enquête-onderzoek meermalen tegen.
e. Na zijn aanvankelijke uitingen van teleurstelling merkt deze jongen
op: 'en als wij thuis zijn en droge kleren aangetrokken hebben, zitten
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wij achter de beslagen ramen naar buiten te kijken, de hele dag maar te
kijken naar de regen!' Lusteloze neerslachtigheid en gevoel van Langeweile treffen wij in deze uiting aan.
ƒ. Dit is een jongen die zint op ideeën 'hoe-de-middag-te-vullen' (letterlijk citaat); plaatjes en film bieden dan uitkomst. In dit korte citaat komt
tot uitdrukking dat hij zich verveelt; hij weet niet wat te doen.
¿. Minder duidelijk is het korte citaat uit het volgende opstel. De jongen
zoekt naar tijdverdrijf en vermaakt zich ook wel met een en ander, maar
spreekt ten slotte toch van 'de verloren dag', waaruit wel blijkt dat de
verveling in wezen niet te verdrijven is door Ersatzbevrediging.
h. De beleving van leegte menen wij in het volgende citaat terug te
vinden; toen schrijver met zijn vrienden onderweg door de regen - die
dagen zou aanhouden - overvallen werd, gingen zij schuilen in een ruïne
die even hun aandacht trok, doch al gauw niet meer; hij merkt daarbij op:
'Wat is een kasteelruïne ten slotte meer dan een hoop stenen, wanneer
er geen behoefte is aan een schuilplaats tegen enige overmacht'. Het
even aantrekkelijke verliest zijn attractief karakter, wanneer het niet
meer in zijn betekenis voor mij beleefd kan worden; het is zinloos, leeg.
Worden deze ten dele fraaie beschrijvingen - afgezien van stilistische
fouten - wellicht door de mooischrijvers geleverd, zodat daaruit zou
blijken dat de genuanceerde uitingswijze zonder meer een functie van
de taalontwikkeling is? Wij hebben daarom het gemiddelde opstelcijfer
voor alle leerlingen berekend en daarna dat van de 24 leerlingen van wie
bovenstaande beschrijvingen afkomstig zijn; deze bedroegen resp. 6,08
en 6,17. Onze groep brengt het er dus inderdaad wat beter af, maar
significant kan het verschil moeilijk genoemd worden.
Gaan wij nu de andere opstellen bekijken, dan doen wij dat niet meer
op bovengenoemde wijze. Van manifeste verveling geven zij geen blijk,
maar toch is het interessant na te gaan, hoe deze leerlingen in die situatie
hun tijd zeggen door te brengen of liever doorgebracht hebben, want de
meeste opstelletjes hebben inderdaad betrekking op de onmiddellijk
voorafgaande vakantie of de zomervakantie daarvoor. Wij hebben hun
antwoorden in groepen verdeeld en wel van tweeërlei soort; de ene heeft
betrekking op de vervangende activiteit (A), de tweede op de gevoelens
ten aanzien van de situatie (B), hetgeen het volgende overzicht oplevert:
в

А

ι. gezelschapsspel:
3χ
2. nieuwe plannen maken: 5 χ
242

ι. prikkelbaar:
2. gelaten:

5Χ
4 χ

3· 'iets' doen:
4. zoekt tijdpassering:
5. rommelen, 'klungelen':

ι X
8 X
2 χ

6. slapen:
7. gaat er niet op in:

1 X
6 χ

3. ontmoedigd, teleurgesteld: б
4. ellendig:
ι
5. regen als inconvenient gezien :
13
6.
flinkheidshouding:
11
η. bijzondere houding
('Ansichten eines Clowns'houding):
ι

χ
χ
X
X

χ

Het is verleidelijk kolom A te vergelij ken met tabel ілпш. De vermeldingen
gezelschapsspel en 'iets' doen vinden wij daar eveneens terug; 'zoekt
tijdpassering' is zo algemeen, dat het wel op alle daar staande vermeldingen
betrekking kan hebben; 'slapen' en 'rommelen' komen voor onder de
andere gevallen (p. 227).
Alleen 'nieuwe plannen maken' vinden wij daar niet terug, maar het
was de aard van de opgave: (Een) verregende vakantiedag(en), die het
'iets' doen op deze manier richtte. Veel minder genuanceerd vinden wij
dus de activiteiten terug die in tabel LVIII als verzet tegen de verveling
werden samengebracht. Nu mogen wij vanzelfsprekend niet concluderen:
waar deze activiteiten gevonden worden, is er een dreigende situatie van
verveling geweest, al ligt dat in dit geval voor de hand. Daarom heeft
het zin kolom В nader te bezien.
De houding die het meest voorkomt, is die van de regen te zien als
een inconvenient. De jongelui vinden het lastig, onaangenaam dat hun
plannen nu letterlijk in het water vallen; gewoonlijk is er de vermelding
van hoop op verbetering aan toegevoegd. In elf gevallen vertonen de
kinderen een flinkheidshouding; op een uitzondering na zijn dit allemaal
kinderen die bekend staan als vrolijk en/of oppervlakkig; zij maken een
duidelijk extraverte indruk. (Wij hadden aanvankelijk de bedoeling met
een Rohrschachonderzoek het Erlebnistypus van deze kinderen en van
de kinderen die zeggen zich te vervelen vast te stellen, omdat wij het
gevoel hadden dat dit resp. extratensief en introversief zou zijn; om
praktische redenen hebben wij dat helaas moeten nalaten). Een van de
opstelletjes van die oppervlakkige vrolijkerds drukken wij af, opdat de
lezer zichzelf een oordeel kan vormen:
Een verregende vakantiedag
Een verregende vakantiedag?... Zeg maai gerust dagen]
Toen wij gingen was het in ieder geval nog goed; die 'we' dat waren Frans en ik, (men
merke op hoe infantiel deze zestienjarige jongen zich nog uitdrukt, л. к.) zojuist aangekomen
op onze basis, een camping in Salland.
Om kort te gaan mijn tent stond nog maar een minuut of tien, toen de eerste druppels
vielen. We sjorden snel de potten, pannen, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken en wat
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dies meet zij van onze fietsen en smeten ze de tent in. Bij het licht van een tentlamp ruimden
we de 'troep' op.
Het hemelwater viel met bakken tegelijk naar beneden, maar we waren vast van plan onze
vakantie door niets en door niemand te laten bederven. Trouwens, ze kregen de kans niet eens
want Veronica had zo'n goede muziek, dat je er bijna van onder de indruk kwam.
Na enig geharrewar - Frans wou eerst eten, die heeft altijd honger - besloten we naar de
kantine te gaan. Ik geloof dat meer mensen dat gedacht hadden, want toen we er doornat
binnenstormden, waren alle stoelen bij de τ.ν., alle kranten. Panorama's en Nieuwe Linies,
alle stoelen bij de ping-pong-tafel bezet en al zeker dertig dubbeltjes in de biljartautomaat ge
gooid.
We kaapten net voor de neus van een daardoor nogal boos kijkende dikke Duitser het spel
kaarten weg. Maar na anderhalfuur waren we toch echt uitgezeten. (Is dat verveling? Α. к.)
Onder invloed van de vrij luid knorrende maag van Frans besloten we op te krassen.
Spoedig waren we weer doornat en we waren dan ook werkelijk blij, toen we de tent openritsten.
Maar wie schetst onze verbazing, onze ontsteltenis, toen we naar binnen doken.... een hele
plas water stond erini De oorzaak was gauw ontdekt: een forse scheur in de buitentent had
het kwaad aangericht. De mouwen werden opgestroopt, en na een uur hard aanpakken was het
water uit de tent geschept en de scheur provisorisch dichtgenaaid. De schade liep in de
honderden... centen : alle niet in blik verpakte etenswaren waren naar de maan en de primus
weigerde dienst.
Tot overmaat van ramp was al het brood nat, en dus onbruikbaar en alle winkels waren al
dicht.
We maakten een blikje onvervalste IJmuidense 'herrings' open en in een oogwenk ver
dwenen ook nog zalm en corned beef naar binnen.
Ieder uur ging een van ons eruit om de spanning van de scheerlijnen te controleren en bij te
stellen, want een aardig stormpje was opgestoken,
Onder het nieuwe van de Wereldomroep om half twee 's nachts besloten we 'naar hoger
sferen' te gaan.
Onze eerste vakantiedag was wèl verregend, maar zeker niet in het water gevallen.

Men zou bijna in de verleiding komen dit opstel te analyseren. Direct
valt al de vlotte, maar nonchalante stijl op. Wie het bovenstaande leest,
moet dunkt ons Roth gelijk geven, als hij het schoolopstel een diagnostisch middel noemt, omdat het een uitdrukking is van de persoonlijkheid
van de schrijver (95,193 e.V.). De flinkheidshouding van deze jongen - en
voor de anderen geldt hetzelfde - maakt een wat geforceerde indruk;
nu kan dit even goed op teleurstelling als op verveling wijzen, al zijn er
in deze opstellen momenten - wij wezen er in het bovenstaande een aan die heel sterk aan de dreiging der verveling doen denken, maar er is
meestal, zoals hierboven een abrupte, of in andere gevallen een resolute
wending, die wel eens op angst voor de verveling zou kunnen wijzen.
De vermeldingen prikkelbaar, gelaten, ontmoedigd en ellendig vonden
wij bij de verveling eveneens.
NABESCHOUWING

Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen, dat in ruim twintig procent van de opstellen verveling als zodanig vermeld wordt, hoewel er in
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de opdracht in het geheel niet naar was gevraagd; dat in acht opstellen,
d.i. in ruim tien procent der gevallen op verveling wordt gezinspeeld,
en dat de andere opstellen deze niet uitsluiten, soms zelfs achter de
woorden doen vermoeden.
Nu komt nog de vraag aan de orde, of het beeld dat de opstellen van
de verveling geven, correspondeert met dat door het enquête-onderzoek
werd gevormd. Bij de eerste jongen die verveling zei te ervaren, kwam
deze voort uit de zinloosheid-voor-hem van de situatie; ook bij no. 2
is dat zo, als hij geen zin meer heeft in de Ersatz-activiteit; bij no. 3
blijkt, dat de honger, bij no. 4, dat een goed idee nieuwe zin aan de
situatie geeft. No. 5 houdt zich bezig met zijn hobby, maar om zich 'een
tijd zoet te houden'; de tijd wordt hier dus meer gedood dan met iets
zinvols doorgebracht en de verveling houdt dan ook eigenlijk niet op.
No. 6 heeft 'een dag met een stomvervelend boek doorgebracht'; het is
weer de zinloosheid van de activiteit die beklemtoond wordt; de verveling wordt niet verdreven door iets te doen, maar door iets zinvols te
doen, d.w.z. door iets te doen dat betekenis heeft voor mij. No. 7 en 8
ervaren dat het elke dag of ieder uur steeds hetzelfde is, maar dan verliest
het ook zijn zin-voor-mij (zelfs als het een natuurlijke behoefte is, zoals
geblaseerden zo frappant tonen). No. 9 leest 'verveeld een boek', d.w.z.
het zegt haar niets, het heeft voor haar geen zin; in minder sterke mate
geldt dat voor no. 12 ook. Ook bij no. 10 en 11 is de herhaling, het
telkens weer hetzelfde ervaren, een demonstratie van dezelfde tendens.
No. 13 laat eveneens bemerken hoe de situatie zinloos is, tot een aantrekkelijk idee een nieuwe zin schept. No. 14 weet niet wat te doen (zie
analyse) en no. 15 doodt de tijd met kaarten; in onze analyse van no. 16
kwam ook weer de zinloosheid der situatie als belangrijkste facet naar
voren, naast andere componenten die ook door de enquêtemethode
gevonden werden. In bescheiden mate vormt dit onderzoek dus een
bevestiging van de bevindingen door middel van fenomenologische
analyse en enquête-onderzoek. Ook langs de weg van deze meer spontane retrospecties werd ontdekt, dat de verveling optreedt in de vrijetijdssituatie, vooral als er geen betrokkenheid is op een voor de betreffende
persoon betekenisvol (zinvol) gebeuren. Termen als 'nergens zin in' of
'niet weten wat te doen' die wij, zij het soms in wat andere, maar wezenlijk niet verschillende bewoordingen, ook hier tegenkwamen, zijn een
uiting van dit betrokken zijn op het zinloze.
Door fenomenologische analyse (intuïtie en dialectiek), enquête (geleide retrospectie) en opstel (spontane retrospectie) is telkens weer in
het licht gekomen, dat de verveling zich manifesteert als de beleving van
een betrokkenheid op het voor de betreffende persoon zinloze in de
situatie. Men zou kunnen opwerpen dat wij hierbij steeds de weg hebben
gevolgd van min of meer subjectieve methoden. Onze stelling zou, zo
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zou men kunnen redeneren, meer steun kunnen vinden bij een objectiever benadering, b.v. door middel van een experiment. De vraag kan
dan gesteld worden of belevingen in een experiment wel te vatten zijn,
althans wanneer men uitsluitend oog heeft voor operationeel gemaakte
gedragingen. Nu zijn er in de verveling wel gedragskenmerken, b.v.
het geeuwen, in zekere zin ook de bij loomheid, prikkelbaarheid en
rusteloosheid behorende expressies. Deze expressies zijn echter niet
eenzinnig, zodat wij op grond daarvan, zelfs als wij ze in een experiment
zouden kunnen oproepen, nooit tot de conclusie kunnen komen, dat de
betreffende persoon zich verveelt. Wel kan men het hem op zo'n moment
vragen; in stricte zin is dat ook wel retrospectie, maar deze geschiedt
vrijwel gelijktijdig met wat geobserveerd werd, zodat een der bezwaren
tegen de retrospectie, vertekening door de herinnering, is vervallen. In
dit geval had men dus geleide retrospecties onmiddellijk in aansluiting
bij het experiment. Ook kan men de pp. vrij laten in zijn uitingen door
hem niet te vragen of hij zich verveelde, maar wat hij ervaren, beleefd of
gedacht heeft. Dit is een minder zekere weg, omdat men niet weet of hij
zich juist daarover zal uiten, maar wel een weg die betrouwbaarder is.
Deze weg gaan wij nu volgen: wij combineren dus het experiment met
observatie en onmiddellijke 'vrije' retrospectie direct na afloop van
het experiment. Daaraan zal het tweede deel van dit hoofdstuk gewijd
zijn.

B. DE E X P E R I M E N T E L E M E T H O D E

De beleving der verveling langs de weg der experimentele methode te
onderzoeken stuit op grote moeilijkheden. De in ons literatuuroverzicht
besproken onderzoeken met toekomstige astronauten zijn fraai, maar
met pubers, afgezien van de praktische bezwaren, niet na te doen of te
variëren. Voor toekomstige ruimtevaarders zijn deze onderzoekingen
uitermate waardevol, daar men in de ruimte op alles voorbereid dient
te zijn, ook op mogelijke psychologische gevaren.
Deze bezwaren brachten ons ertoe naar een geheel andere opzet te
streven. Onze hypothese die voor onderzoek vatbaar lijkt, was <¿Í/ een
voor de proefpersoon betekenisloze {p^inlo^e) situatie tot een gedrag en beleving
leiden moet die als verveeld gedrag en beleving der verveling gekenschetst moet
worden.

In termen van empirische menskunde spreken wij dus van de gedragsen van de belevingscomponenten der verveling. Als gedragscomponenten mogen wij dan zien : uitingen van loomheid, maar ook van prikkelbaarheid en rusteloosheid, alsmede het geeuwen, die wij ook in onze
fenomenologische analyse hebben gevonden; belevingscomponenten
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kunnen slechts retrospectief worden weergegeven, onmiddellijk na afloop
van het experiment.
Wij stelden ons dus voor als 'prikkel' een voor de pp. zinloze situatie
te creëren, waarop dan als 'reactie' verveling zou moeten volgen; met
een controlegroep zou dan onder overigens gelijkblijvende condities de
'prikkel' gevarieerd moeten worden, waarop dan een andere 'reactie' dan
verveling zou moeten volgen.
Onze opzet valt als volgt toe te lichten: Een vreemde taal is voor
iemand die hem hoort spreken, niet helemaal zinloos : hij herkent klanken
als zodanig en wellicht zelfs als hem bekende klanken en kan daaruit dus
opmaken, dat wat hij hoort niet zo maar geluiden zijn, doch klanken
uit een hem onbekende taal. Maar daarmee houdt het voor hem dan ook
op en het gesprokene zal, na wellicht een aanvankelijke belangstelling
en poging om de klanken te ontraadselen, voor hem zijn betekenis
verliezen, wanneer het hem duidelijk wordt, dat hij van de inhoud van
het gesprokene niets verstaat; het wordt voor hem zinloos. In nog
sterker mate zal dit het geval zijn, wanneer hem een stuk wordt voorgelegd, geschreven in een hem onbekende taal met een vreemd tekensysteem. De pp. zou dan wel zien, dat hij met taaltekens te doen had, maar
er de zin niet van ontdekken. Hierbij zou men kunnen denken aan een
of ander codeschrift, aan Arabisch of Chinees. Om praktische redenen
kozen wij het Grieks, waardoor het noodzakelijk werd gymnasiasten
als proefpersonen uit te sluiten. Dat h.b.s.'ers gekozen werden - van wie
nauwkeurig werd nagegaan dat zij geen gymnasiumklas hadden gevolgd - , is in verband met de opzet van onze studie over verveling bij
cultuurpubers begrijpelijk. Het had het nadeel, dat althans een deel der
tekens de leerlingen als lettertekens bekend was door het gebruik daarvan
in wis-, natuur- en scheikunde. Onze eerste proefpersoon die later uit
de groep gelicht moest worden, omdat hij onverwachte reacties vertoonde,
waardoor zijn onderzoek een vooronderzoekje werd, manifesteerde dat
heel duidelijk. Wij schetsen nu eerst de procedure.
Procedure

Plaats: een klaslokaal: gebroken-witte wanden, waarvan de kleur wat
vervaald was; alles was van de wanden verwijderd, zodat die volkomen
kaal waren; uniforme tafeltjes met formicablad in grijze tint, stoelen van
egaal formaat met grijze poten en licht geverniste zitting en rugleuning.
Drie hoge ramen, aan de onderzijde gematteerd; vloer bedekt met grijs
linoleum. Op het eveneens met grijs linoleum bedekt verhoog, grijs
bureautje van pi. met dezelfde soort stoel als die der leerlingen. Verhoog
rechts in de hoek aan de kant der ramen. In de klas drie rijen dubbeltafeltjes met stoelen; de middelste rij loopt in het verlengde van de korte
247

SITUATIESCHETS KLAS (EXPERIMENT)

a

a

a

β

a

s

С*

Q

Ö

a

a

zijde van het verhoog; het derde rechter tafeltje is een kwartslag omgedraaid, waardoor het loodrecht op het linker tafeltje staat. Op de
achter dit verplaatste rechter tafeltje gezette stoel zit de pp. met de rug
naar de ramen gekeerd (zie situatieschets).
Tijd: in de voor- en nazomer telkens 's middags om 16.00 uur.
Materiaal: Uit Homeri Carmina: Odyssea, uitgeg. door J. van Leeuwen
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j . F. en M. В. Mendes da Costa, Editío Minor, Pars Prior - Carm. ι-χιι,
pag. 55 Ta en Lakedaimoni (rv), vs. 304-334. Voor de tekst zijn in de
kantlijn de nummers 305, 3 1 0 . . . 3 3 0 geplaatst om de verzen aan te
geven. Achterzijde beplakt met dubbel blanco papier.
Opdracht: De tekst werd aangeboden nadat de pp. zijn horloge in be
waring had gegeven en zijn tas achter zich had neergelegd.
'Bestudeer dit maar eens nauwkeurig. Als er vragen bij je rijzen, moet je
daarmee wachten tot ik een teken geef, dan krijg je ook een paar op
drachten. Mij eerder ergens op attenderen heeft geen zin'.
Na een half uury waarin de pp. geobserveerd werd, kreeg hij pas de eerste
opdracht.
Deze luidde: Hoe lang schat je de tijd die is verlopen?
De tweede was: Tel de omikrons; alleen kleine letters. (Even werd uit
gelegd wat een omikron was; het verschil met de kleine sigma werd
getoond, zodat er moeilijk van vergissing sprake kon zijn).
De derde was: Schrijf nu eens in het kort op, wat er in je is omgegaan
tijdens het bekijken van deze tekst.
De laatste luidde: Vond je dit onaangenaam of niet onaangenaam?
Bespreking opdrachten:
Het was uiteraard onmogelijk de leerling omtrent de toedracht van de
opdracht in te lichten. De pp. moest zich dus aan deze naar alle waar
schijnlijkheid onaangename situatie onderwerpen zonder dat hem de
zin ook maar duidelijk kon worden, alleen op onze mededeling dat dit
onderzoek voor ons belangrijk was. Bovendien konden wij hem ook
achteraf niet inlichten, voordat alle anderen aan de beurt geweest waren
en moesten wij hem verzoeken anderen te zeggen, dat zij er van ons niet
over mochten spreken, tot wij het moment aangaven, waarop dat wel
mocht gebeuren. Wij hebben uit uitlatingen als : 'Ja, X. zei mij dat hij
U beloofd had er niet over te praten' kunnen opmaken, dat dit ook
inderdaad niet geschied was.
Om bovenstaande redenen meenden wij, dat het niet goed doenlijk was
voor de pp.'s langer dan een half uur tot het bekijken van die tekst, d.i.
dus eigenlijk nietsdoen, gedoemd te zijn, al zou het ongetwijfeld beter
geweest zijn, wanneer wij daarvoor een veel langere tijd bestemd hadden.
Het onderzoek werd door ons dus om menselijke redenen bekort en
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leverde wellicht daardoor minder op dan mogelijk zou zijn geweest,
hadden wij die overwegingen terzijde gezet.
Dat wij na afloop van het half uur de tijd lieten schatten, is voor wie
het voorgaande gevolgd heeft wel begrijpelijk. Wij wilden weten, of
er een stoornis in de beleving van de tijd was, een Langeweile.
Het tellen van de omikrons had de bedoeling na te gaan, of de pp. na
dit half uur niets doen wellicht aan een aandachtsstoornis leed, zodat hij
het juiste aantal (112) niet meer zou weten te tellen. Ook in de op p. 40
e.v. besproken experimenten waren concentratiestoornissen geconstateerd. Het tellen van de omikrons vereist een goede concentratie. Waarschijnlijker achtten wij het echter, dat de controlegroep (zie p. 262 e.v.)
het er slechter zou afbrengen om een verderop (p. 275) vermelde reden.
De introspectie onmiddellijk na het experiment zou aan het licht
moeten brengen, of deze belevingen overeenkwamen met wat in het
enquête-onderzoek was gevonden.
Het antwoord op de laatste vraag moest uitwijzen, of deze opdracht
werkelijk als vervelend werd beleefd, ook als dit bij de spontane vrije
introspectie niet uitdrukkelijk was vermeld. Opzettelijk werd de keuze
gelaten tussen Onaangenaam' en 'niet onaangenaam', omdat 'aangenaam'
ons in de gegeven situatie een te positieve kwalificatie leek.
De proefpersonen
De proefpersonen waren allen leerlingen van de vierde klas en vijfde klas
van een j-jarige h.b.s. Ze werden niet gekozen, maar meldden zich
vrijwillig aan, nadat pi., destijds hun leraar, hun gevraagd had op een
namiddag die men nader zou overeenkomen, na school (16.00 uur) zich
ter beschikking te stellen voor een onderzoek dat voor pi. van belang was.
Het doel van het onderzoek werd niet vermeld, en omdat pi. in het verleden al onderzoekjes van allerlei aard had gedaan, konden zij dit ook niet
vermoeden. Ook na afloop van het gehele onderzoek werd de juiste bedoeling hun nog niet medegedeeld, zij moesten voorlopig volstaan met
de belofte dat zij er mettertijd van zouden horen 63 .
In het totaal waren er negen pp's, waarvan de eerste voor het eigenlijk
onderzoek afviel, zoals zal blijken. Vier pp's werden aan bovenstaande
procedure onderworpen, vier aan een enigszins gewijzigde (een variabele
gewijzigd). Zij dienden als controlegroep; de beschrijving van de hen
betreifende procedure volgt hieronder (zie p. 262).
Het aantal proefpersonen is gering; ware dit ons enige onderzoek geweest, dan had het aantal veel groter moeten zijn. Wij hebben het experiment nu echter willen hanteren als een soort 'proef op de som'. Als
zodanig heeft het naar onze mening waarde, ondanks dit geringe aantal
pp's. Op zijn minst is hier in principe een weg aangegeven, waarlangs
experimenteel onderzoek van de verveling mogelijk is.
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Bespreking der resultaten van bet eerste onder^pekstadium
De eerste proefjpersoon had slechts de opdracht gekregen: 'Bestudeer dit
eens nauwkeurig'. Dat dit als opdracht niet voldeed, zal uit het verslag
van het onderzoek van deze pp. blijken. Omdat er bij dit onderzoek zo
weinig pp's zijn, is het mogelijk onze observaties in hun geheel te laten
volgen, zodat men een duidelijk beeld kan krijgen van het gebeuren
tijdens het onderzoek. Ook vindt men er aantekeningen in over geluiden
die van buiten het lokaal doordrongen als vogelgezang, straatlawaai,
geloop of geroep in de gangen of buiten etc. Gewoonlijk worden observaties van deze aard niet opgetekend, ofwel omdat men de pp. in een
geluiddichte ruimte heeft laten werken, ofwel omdat deze gegevens voor
het onderzoek weinig relevante variabelen zijn. In dit geval moesten wij
daarop echter bedacht zijn, daar elk geluid van buiten de 'prikkelhonger'
(zie p. 26) van de pp. voedsel kan geven en dus de verveling tegengaan;
daarom hebben wij gepoogd er zo nauwkeurig mogelijk mededeling van
te doen, als geluiden ons, participerend waarnemend - want ook wij
vonden zo'n half uur, waarin weinig te noteren viel, omdat er niets gebeurde nogal vervelend - opvielen.
Bij deze eerste proefpersoon verliep het onderzoek anders dan wij gedacht hadden, wat niet zo verwonderlijk is, daar wij geen vooronderzoek
hadden ingesteld; wij moesten doordoor onze opdracht wat wijzigen,
zodat ze de bovenvermelde uitvoeriger vorm kreeg. Wij kunnen deze
proefpersoon voor de verwerking van onze resultaten dus niet meetellen ;
wij noemen hem daarom p.o. ( = pp. nul), en beschouwen dit onderzoekje
als vooronderzoek, daar het in feite als zodanig had gefungeerd. Het
verslag van zijn gedragingen is echter belangrijk, juist omdat hij steeds en
telkens weer opnieuw naar de zin van de opdracht blijft zoeken, zodat zijn
gedragswijze duidelijk verschillend is van die der anderen.
Verslag P.O. (leerling klas 5)
ie periode van j min. : Gaat deze tekst serieus zitten bekijken, blijft daarmee
bezig. - In de verte geluid van vogels, van bouwwerk, straatlawaai.
2e periode v. / min. : Is er nog steeds mee bezig. Wendt zich na (totaal)
6 min. tot pi. Beduidt dat hij verschillende tekens bij wiskunde al heeft
leren kennen, viel hem op dat bèta niet voorkomt. Ook geen hoofdletters,
als nieuwe zin begint. Hoe uit te spreken is hem volkomen een raadsel,
sommige letters... onverstaanbaar. (Gezegd dat hij uitsluitend de tekst
moet bekijken, dat hij achteraf opdracht krijgt). Blijft toch beschrijvingen geven; (is er blijkbaar nog steeds mee bezig.) PI. verbiedt nu verder
contact met hem te nemen.
)eperiode v. ; min.: Blijft zoeken, blijft opmerkingen maken: 'Dubbele
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punten aangegeven door punt boven aan regel'. 'Met hoofdletter lijken
eigennamen geschreven te zijn'. Ontdekt overeenkomsten en verschillen.
4e periode v. j min. : Blijft geconcentreerd op papier kijken, (hoewel wat
teleurgesteld-verbaasd?). Richt zich niet meer tot pi.
je periode v. j min. : Blijft ermee bezig, loopt het stuk van het begin tot het
eind door. Na het eerste kwartier zeer rustig geworden. Bijna gespannen
op het papier gericht, steeds diep voorovergebogen.
6e periode v. j min.: Het slaat buiten half vijf; er is nogal wat lawaai op de
gang.
Ziet nu bèta staan, zegt hij met verlegenheid. (Blijft dus nog met werk
bezig). Zit nog steeds rustig voorovergebogen. Wordt op het laatst iets
beweeglijker.
Schatting tijd: 10-15 minuten.
Telt: a. eerst de omikron zonder accenten; moet opnieuw beginnen,
vraagt ook naar sigma; b. telt de tweede keer toch sigma mee; с de derde
maal telt hij 112 (juist) in 2' 42".
Zijn introspectief verslag luidt: 'Ik wist in 't geheel niet, waar dit voor
nodig was. Doordat ik het verscheidene malen overlas, zat ik ineens het
te lezen, maar toen realiseerde ik me, dat dat niet kon en bestudeerde ik de
lettertypes afzonderlijk. Op een gegeven moment vergat ik even dat ik
hier zat. Ik vroeg me af, wat sommige woorden konden betekenen en ik
probeerde veel voorkomende kleine woorden te vertalen met kleine Ned.
woorden, zoals het de en een. Soms repeteerde ik de lettertypes, omdat ik
dacht dat die gevraagd konden worden, en eenvoudige woordjes. Ook
probeerde ik er achter te komen, of er verband bestond tussen bepaalde
uitgangen, dus bijv. mannelijke vorm of vrouwelijke.
Het lawaai dat van buiten kwam hinderde me soms 6 4 .
Ik heb geprobeerd om alles te repeteren, wat eventueel gevraagd kon
worden. Ik bekeek de letters ook afzonderlijk, omdat ik de woordvor
ming niet begreep'.
Commentaar

Tijdens de observatieperiode richtte de pp. zich tot de pi. Deze nieuwe
variabele was door de pi. niet voorzien. In de instructie van volgende
pp.'s moest dit uitgesloten worden, want het gesprek, hoe kort ook ge
houden, verdeelt de tijdspanne, zodat voor Langeweile minder aanleiding
is. Merkwaardig is dat de tijd onderschat wordt (10-15 ')> waarop wij ver
derop nog terugkomen. Een tweede bijzonderheid is, dat de pp. blijkbaar
(zie introspectie) door het lawaai van buiten gehinderd werd, terwijl
daarvan in het observatieverslagje, behalve in het begin weinig blijkt.
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Dat vindt in de eerste plaats zijn verklaring in het nog weinig ingespeeld
zijn van de pi., maar ook in de onderbrekingen, in periode 2, 3 en 6, door
de pp. In de volgende onderzoekjes ervaart de pi. zelf veel meer, dat de
tijd hem lang valt, en doordat er van de stil op het werk turende pp. zo
weinig valt te vermelden, heeft hij dan meer oor voor wat buiten het vertrek waarneembaar is. Daaruit blijkt echter tevens, dat in deze experimentele situatie een volledig uitsluiten van storende, en dus afleidende
prikkels niet mogelijk was.
Uit het introspectief verslagje blijkt nergens dat er van verveling sprake
was. En geen wonder, de pp. was voortdurend actief bezig. Het gold hier
een heel intelligente jongeman met een brede interesse. Hij vindt de
tekst blijkbaar het bestuderen waard, maar hij kan er kop noch staart aan
ontdekken. Wat hier door de pp. beschreven wordt, lijkt op wat Correli
een 'verinnerlijkt' handelen noemt, dat moet beschouwd worden als een
soort innerlijk trial and error in wat hij in aansluiting bij Dewey als de
derde fase van het 'Denk-Lernen' opvat (29,48 e.V.). Voortdurend is hij
bezig met het zoeken van een uitweg uit de impasse waarin dit onoplosbaar probleem hem brengt. Door didactici is wel tegen Thomdike's 'law
of effect' ingebracht, dat ook een negatieve nawerking soms een leerling
aanspoort tot nog harder werken - iedere leraar kent dit verschijnsel uit
eigen ervaring - ; de pp. demonstreert dit wel heel duidelijk: hij geeft het
niet op, ook al vindt hij de oplossing niet, maar hij is dan ook intelligent
en ijverig en bovendien drong hij de pi. contact op. Vinden wij deze
poging tot een zekere structurering van het 'probleem' ook bij de anderen,
die van alle contact verstoken waren? Wij zullen dat verderop zien en nu
eerst nog even stilstaan bij een opmerking van pp. die voor ons van belang kan zijn. 'Op een gegeven moment', zegt hij immers, 'vergat ik
even dat ik hier zat'. Het is deze opmerking die er ons toe gebracht heeft
aan alle volgende pp.'s te vragen of zij het onderzoek onaangenaam of niet
onaangenaam hadden gevonden. Wat is deze verlorenheid geweest? Het
enige moment van werkelijke ontspanning voor deze steeds gespannen
zoekende pp.? Is dit verveling geweest? Er is een moment van ontmoediging voorafgegaan: hij realiseerde zich dat hij het niet kon lezen en
ging toen maar de afzonderlijke lettertypes bestuderen; hij kan de betekenis van het geheel niet vatten en valt dus terug op de 'brokstukken',
op de elementen. Volgens onze fenomenologische analyse moest hier de
verveling aanvangen. Maar als wij nu in het observatieverslagje nagaan,
welke opmerkingen door de pp. gemaakt werden, dan blijken deze steeds
betrekking te hebben op lettertekens en leestekens. Het ligt, dunkt ons,
dus voor de hand, dat dit moment der verveling niet is aangebroken,
althans niet zo sterk is geworden dat hij nodig vond het als zodanig te
vermelden, doordat hij toen met de pi. contact heeft genomen. Is deze
conclusie juist, dan zal bij de andere pp.'s op zulke momenten wel ver253

veling zijn opgetreden, hetgeen ten dele uit hun gedragswijze, ten dele
uit hun introspectie of hun beoordeling van het onderzoek zou moeten
blijken.
Het nu volgende eigenlijke onderzoek betreft in het eerste stadium vier pp.'s,
die een enigszins gewijzigde instructie kregen, zoals die op p. 249 werd
vermeld. Wij nummeren ze P. 1 t/m P.4
Verslag P.i (leerling van klas 5)
ie periode van j ' : Draait tekst rond, bekijkt tekst daarna zeer nauwkeurig,
met hoofd tussen handen. - Na 1' stoornis: iemand komt binnen, maar
gaat onmiddellijk weer weg, als hij ziet dat er 'gewerkt' wordt. Pp.
schijnt niet afgeleid, hij blijft diep voorovergebogen zitten. - Overvliegende straaljager.
2e periode van j ' : Zit nog steeds diep voorovergebogen. Beweegt wat met
rechterbeen heen en weer, dan weer bewegingloos. Na 6' totaal beweegt
hij licht zijn handen, daarna weer bewegingloos. - Op de gang is gepraat
hoorbaar, buiten geluiden van spelende kinderen, vogelgeluiden.
ßeperiode van f : Kucht. Bekijkt nog steeds de tekst. Strijkt over zijn haar.
Kruist handen voor het voorhoofd. - Wat geluid van timmeren buiten,
geloop door de gang, een deur slaat dicht.
Beweegt duimen, plaatst die tegen het voorhoofd.
4eperiode van ƒ : Zit er nog steeds op dezelfde wijze bij. Beweegt rechtervoet even. - Geloop door de gang; een trein rijdt voorbij, een brommer.
Telkens gefluit hoorbaar uit gymnastieklokaal.
Strijkt met duimen langs voorhoofd, maar verder onbeweeglijk.
je periode van j ' : Zit nog steeds tekst te bekijken. Verzet rechtervoet en
beweegt handen. Wordt helemaal wat beweeglijker.
Na zo' 40": 'Mijnheer, mag ik even vragen, bepaalt U de tijd of moest
ik zeggen, wanneer ik klaar was?' PI.: 'Ik bepaal de tijd'. Legt rechterhand op tafel. Strijkt met linker door haar. Houdt hand bij de tekst,
linker weer in hals. Beide handen nu in hals. - Gejoel, kinderspel buiten.
6e periode van j ' : Speelt met vinger van de linkerhand tikkend op vinger
van de rechter. Zit nu weer ernstig te 'studeren' - Gejoel van kinderen.
Trein rijdt voorbij, w.c. wordt afgetrokken.
Er komt geen duidelijke wijziging meer in zijn houding, zit tot op
laatste moment in studeerhouding.
Schatting van tijd: 20'
Telt: a. eerst alleen met accenten geteld, verkeerd begrepen, nieuwe uitleg ;
b. telt opnieuw i n in 3' 34".
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Introspectief verslag: 'Ik dacht eerst, dat ik Spiegelschrift voor me had, maar
direct daarna zag ik, dat het een vreemde taal was, en wel het Grieks.
Toen dacht ik, wat zou ik nu moeten doen. Ik heb eerst geprobeerd, met
behulp van de letters die ik bij wiskunde gebruik (α, β, γ, enz.) er wijs uit
te worden, maar dat had geen succes. Toen ben ik gaan kijken of er
soms regelmaat in zat. Die heb ik echter niet kunnen ontdekken. Op den
duur vond ik het wel vervelend worden ,omdat ik er totaal geen benul
van had, wat ik ermee aanmoest. Ik heb ook nog een poosje naar de
woorden met hoofdletters zitten kijken, maar alles tevergeefs. Ik geloof
wel dat ik het prettig vond, toen U mij ermee op liet houden'.
De vraag onaangenaam of niet onaangenaam hebben wij niet gesteld,
omdat hij tot tweemaal toe ongevraagd opmerkt het 'vervelend' te heb
ben gevonden.
Commentaar
De moeilijkheid van elk psychologisch onderzoek is, dat de mens een
'black box' is, men kan er niet 'in' kijken. We moeten dus om een
Amerikaanse term te gebruiken kijken naar de 'input' en de 'output'. De
eerste is de voor de pp. onverstaanbare tekst, de tweede zijn gedragingen
en expressies, zowel mimische en pantomimische als zijn verbale. Wat in
zijn 'milieu interne' geschiedt, weten wij helaas door gebrek aan appara
tuur niet. Zijn mimische en pantomimische expressies, voorzover aan
wezig geven onvoldoende uitsluitsel, daar zij niet eenduidig zijn: 'Ver
schillende emoties', zegt Frijda, 'kunnen tot dezelfde expressies leiden'
(37,41). Wij zijn dus aangewezen op zijn verbale expressies, dus toch
weer, evenals bij het enquête-onderzoek, op introspecties.
Wel heeft dit onderzoek het voordeel van een onmiddellijk aan de
introspectie voorafgaande observatie, en die levert hier toch wel vruchtbare aanknopingspunten, vooral in vergelijking met de introspectieve
gegevens.
In de eerste plaats zien wij in het observatiever slagje, dat de pp. geleidelijk aan onrustiger wordt, tot er kort voor het einde - hij wist niet
wanneer dat zou komen - weer een onbeweeglijkheid in zijn houding
komt die ook de eerste vijf minuten heeft gekenmerkt. De beweeglijkheid bereikt een climax na ruim twintig minuten, en op dat moment
richt de pp. zich met een vraag tot de pi., waaruit duidelijk zijn 'Langeweile' blijkt. De introspectieve gegevens ondersteunen deze conclusie:
'Toen dacht ik, wat zou ik nu moeten doen'. Aanvankelijk kan dit nietweten-wat-te-doen nog op probleemstelling duiden, maar als zijn proberen geen resultaat oplevert en de pi. niet (re)ageert, gaat de zaak er
anders uitzien: 'Op den duur vond ik het wel vervelend worden, omdat
ik er totaal geen benul van had, wat ik ermee aanmoest'. Nog eens
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proberen,... 'maar alles tevergeefs. Ik geloof wel dat ik het prettig vond,
toen U me ermee op liet houden'.
Geanalyseerd is de situatie dus zo: niet-weten-wat-te-doen, geen zin
ontdekken in de situatie die zich toch opdringt (Pp. Mag ik de tijd bepalen? PI. Neen, dat doe ik), vervelend vinden, pogingen tot uitweg zijn
vergeefs, prettig verlost te worden, toenemende rusteloosheid (dat pp.
ongeveer de laatste vier minuten weer rustig is of schijnt, kan een gevolg
zijn van het uitzichtloze der situatie, vooral na het antwoord van de pi.,
een soort gelatenheid dus), uit zijn woorden blijkt 'Langeweile'. Wij ontdekken hier dus een reeks 'momenten' die in onze fenomenologische
analyse als wezenlijk voor de verveling werden bevonden.
Wij gaan nu over tot de volgende proefpersoon.
Verslag P.z (leerling 4e klas)
ie periode: — Gerucht van gehamer buiten.
Zit stil met hoogrode kleur, duimen tegen hoofd. Rustige studiehouding. Beweegt duimen, maar verder onbeweeglijk.
ze periode: Steunt hoofd nu niet meer. - Buiten dreunen hoorbaar
(geluidsbarrière). Pp. blijft rustig zitten kijken. (Gelaat schijnt verwondering uit te drukken). Buigt hoofd, totdat het op handen steunt. Gelach van jongens buiten.
ßeperiode: Zit nog even stil en bewegingloos. - Knallen buiten (geluidsbarrière), ver geronk van vliegtuigen.
Pp. blijft rustig. - Buiten getimmer en gepraat. Gegooi met bouwmateriaal.
Kijkt nog steeds rustig op tekst.
4e periode : Nog geen verandering te bemerken bij pp. Onbeweeglijk. Stappen in gang hoorbaar, ook gepraat. Buiten betonmolen. Pp. beweegt
even hoofd en ogen naar boven.
je periode: Dezelfde rust en stilte, geen gelaatsexpressie waaruit iets valt
te concluderen. Duimen weer als steun voor het hoofd.
6eperiode: Hoofd weer vrij, verder even bewegingloos. - Rijdende trein.
Verzet linkervoet, verder onbeweeglijk. Duimen weer onder hoofd;
hoofd leunt nu wat meer voorover op de handen. Ogen kijken bezijden
uit naar pi. Beurt hoofd even iets op.
Schatting tijd: 10'
Telt: 104 in 4' 20"

Introspectief verslag: 'Eerst heb ik gekeken hoeveel letters ik kon herkennen.
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Hierna kwam het in mij op om de leestekens eens te vergelijken met die
van het Nederlands. Ook heb ik geprobeerd te bedenken wat de voorgelegde tekst kon uitbeelden, b.v. of het een deel van een gedicht zou
kunnen zijn. Hier kon ik natuurlijk niet achter komen en daarom heb ik
me verder met de letters bezig gehouden'.
Op de vraag: onaangenaam of niet onaangenaam, antwoordde hij het
laatste, wat de pi. zo verwonderde, dat hij eraan toevoegde: 'Waarom?'
waarop hij met schitterende ogen liet weten: 'Vanwege het letterbeeld'.
Commentaar:
Van verveling geeft de pp. niet duidelijk blijk. In zijn verslag suggereert
hij voortdurend bezig te zijn geweest. Dat sluit echter verveling niet
uit. Van welk moment af b.v. heeft hij zich 'verder met de letters bezig
gehouden', en is dat, ondanks het gewaardeerde letterbeeld, wel zo aangenaam? Dat er van een stoornis in de tijdsbeleving sprake was, toont zijn
schatting van de tijd, waarop verderop nog zal worden teruggekomen.
Gaan wij naar de volgende proefpersoon over.
Verslag P.} (leerling klas 4)
ie periode : Zit op tekst te turen met armen op tafel. Geconcentreerd,
onbeweeglijk. Beweegt met rechterhand, daarmee nu wat onrustig naar
het gezicht, dan met handen samen.
- Buiten gerucht van stemmen en verkeer.
Kucht en beweegt met rechterhand, neemt tekst in de hand, linkerduim
onder hoofd. Beweging met voeten. Papier nu in beide handen. Rechterhand onder kin. Handen aan papier.
¿e période: Linkerhand weer naar zich toe. Beweging van rechtervoet.
Vingers rechterhand bewegen. Kijkt naar boven. - Geluid van vogels
buiten. (Lijkt althans uiterlijk wat rustiger te worden). Armen over
elkaar. Rechterhand wrijft onder kin. Kijkt in richting pi., strijkt zich
dan over voorhoofd, legt hand weer neer.
je periode: Zit rustig te kijken naar papier. - Geluid van lopen in gang.
Legt handen op bank, verplaatst voeten, zucht. Verschuift voeten. Beweegt duimen. Strekt vingers uit, handen even omhoogbewegend.
Beweegt linkerarm naar zich toe en rechterarm van zich af. Richt hoofd
wat op. Kijkt in richting van pi. en steunt hoofd met linkerhand.
4e periode: Beweegt romp even en linkerarm beweegt mee; verzet ook
linkervoet wat. Linkerarm weer op tafel. Neemt tekst weer in de handen
voor zich. Gaat verzitten. Kijkt zuchtend in de richting van pi., richt
ogen (verwonderd) op tekst en doet linkerhand in zak.
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μ periode: Zit nu achterover geleund, veel minder gespannen of ge
concentreerd. Beweegt rechterduim. - Buiten gefluit. Zich tot pi.
richtend : 'Ja, ik weet het niet, valt niet zoveel aan te bestuderen, geloof
ik, lijkt me Grieks'. PI. reageert niet, ten2Ìj met lachje.
Beweegt beide benen, verscheidene malen.
ée periode : - Geluid rijdende trein. Zit nu stil.
- Geluid van lopen in gang. Beweegt nu al enige minuten helemaal niet
meer. - Rijdende trein. Vliegtuig. Beweegt zich even; zit verder heel stil.
Schatting tijd: io'
Telt: 105 in 4' 58"
Introspectief verslag: 'Eerst dacht ik dat het papier op zijn kop lag; bij
nader inzien leek het mij Grieks, want ik herkende tekens als π, λ, α, β.
Sommige letters waren als bij ons eigen schrift, zoals M en A. Ik 'las' het
hele stukje door. Wat moest ik er verder mee. Ik trachtte maar wat
woorden te begrijpen.'
Op onze vraag: onaangenaam-niet onaangenaam, antwoordde hij het
eerste en hij voegde er spontaan aan toe : 'later vervelend.'
Commentaar :
Deze pp. vertoont overeenkomsten met P.i. Het observatieverslag
toont aan, dat hij na de eerste rustige minuten - bij herhaling van onder
zoeken in deze zin, zouden de subtijden nauwkeurig vastgelegd moeten
worden - geleidelijk aan beweeglijker wordt, wat tot een climax komt
in de zucht in periode 4. Daarna is er een verslapping van de spanning
die zich a.h.w. nog eenmaal samenbalt in periode 5 en tot een verbale
expressie leidt. Als pi. daarop niet ingaat, is er evenals bij P.i een eind
fase van bewegingloze 'rust'. Het introspectief verslagje is de parallel van
dit gebeuren: in het eerst probeert hij van alles en is hij dus mentaal
bezig en op zoek naar ontdekkingen. Maar als die niet komen, als hij er
geen zin in ontdekt, ervaart hij dit als een zinloze situatie: 'Wat moest ik
er verder mee', om dan met een zekere gelatenheid ('Ik trachtte maar'...)
te eindigen. Hoe onaangenaam de situatie voor hem was, demon
streerden niet alleen de zucht en de interruptie, maar ook zijn negatieve
waardering. Vrijwel dezelfde momenten dus als bij P.i.
Verslag P.4 (leerling van 4e klas)
ie periode: Zit voorovergebogen op de tekst te kijken, handen wijd uit
gespreid op tafel. - Geluid van rijdende trein. Gerucht van stemmen in de
gang.
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¿e periode: Zit nog even onbeweeglijk als in het begin. Vertrekt geen
spier. - Geluid van vogels buiten. Beweegt kaken. - Gerucht van schuifelende voeten in de gang. Ogen bewegen daarbij even schichtig. Gerucht van verkeer.
je periode: Nog steeds onbeweeglijk. - Het gaat met grote druppels
regenen. Vingers bewegen even. - Rijdende trein; gerucht in de gang.
Beweegt hoofd even naar boven, alsof hij van onderzijde van de tekst
weer teruggaat naar het begin. - Deur slaat dicht. Beweegt even vingers.
4e periode: Nog geen beweging; gezicht strak als een masker op het
papier gericht. - Zwaar geruis van wind in bomen. Rijdende trein.
;e periode: Nog steeds dezelfde houding: bewegingloos, star. Grijpt als
een halve minuut (in deze periode) voorbij is naar zakdoek en veegt zich
stil de neus af (zonder snuiten). (Vreest hij stilte te doorbreken?). Kruist
nu armen tegen borst en zit weer onbeweeglijk. - Snorrende motor
buiten. Buiten valt ijzer op ijzer, binnen slaat een deur dicht. Weer geluid van ijzer op ijzer, geregeld met tussenpozen. Pp. kruist nu de benen.
6e periode : Nog steeds onbeweeglijk. - Buiten geluid van vallend ijzer,
binnen van stemmen. Kijkt op horloge. (PI. had bij deze pp. vergeten
horloge in te nemen, zodat schatting geen zin meer had; die ontbreekt
dan ook). - Geronk van motor buiten. Verplaatst voet even. - Ronkende
motor. Gaat verzitten (in laatste seconden).
Teli: 112 (juist) in 6' 21".
Introspectief verslag: 'Eerst zag tekst eruit als spiegelbeeld, later Grieks.
Ik merkte dat de interpunctie hetzelfde is als in het A.B.N. en dat de
hoofdletters A E Τ M O onveranderd waren. Maar er waren geen hoofd
letters aan het begin van de zin. Ik begon veel dingen te onthouden, maar
na een tijd suffen was ik het al gauw weer vergeten. Toen het me begon
te vervelen kon ik ophouden.'
O p onze vraag antwoordt hij : onaangenaam.
Commentaar:
Er is enige overeenkomst merkbaar met P.2. Hij blijft eigenlijk rustig
en onbeweeglijk tot aan het eind. Een verschil met P.2 is, dat hij het
onaangenaam vindt. Hij geeft ook van 'Langeweile' blijk (horloge
kijken, slot introspectie). Afgaande op de introspectieve gegevens
kunnen wij bij hem de situatie in drie fasen verdelen: zoekend 'stude
ren', suffen, begin van verveling. Laconieke personen als deze pp. is,
hebben tegen de verveling nog een ander wapen, nl. mijmeren, want
dat zal het wel zijn, wat hij 'suffen' noemt, al kan het ook doezelen zijn,
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hetgeen de zaak niet principieel verandert. 'Niets te doen hebben'
behoeft, dat blijkt hier weer eens, nog geen echte of althans nog geen
volledige verveling te zijn; dat wordt het pas, als de ontdekking volgt,
dat er werkelijk geen zin is voor-mij. Suffen was hier tijdelijk zinvol;
toen dat niet meer zo was, begon hij zich te vervelen. In het observatieverslag zijn deze drie fasen aan te wijzen: aan het eind van periode drie
staat: 'beweegt ogen naar boven, alsof hij van onderzijde van de tekst
weer teruggaat naar het begin'. Dat 'alsof' duidt het 'black box'-karakter
van de handeling aan; pi. vermoedt het maar, doch is het zo? Aan het
begin van periode 4 vinden wij dan: 'gezicht strak als een masker op papier gericht', en in periode 5 : 'Nog steeds dezelfde houding : bewegingloos, star'. Bezien wij deze situatie nu in samenhang, dan is het waarschijnlijk, dat het 'naar boven bewegen' van de ogen de suffase inluidt.
Herhaald vallen van ijzer op ijzer, door pi. driemaal achtereen geconstateerd, 'wekt' hem uit zijn gesuf; hij realiseert zich ineens weer dat
hij hier zit en kijkt ter verdere oriëntatie op zijn horloge. Bedenkend dat
hij hier al zo lang zit, probeert hij opnieuw een zin te ontdekken, maar
omdat hij die niet ziet, gaat hij zich vervelen. Voor sommige pp.'s, met
name voor P.i en P.4 zou het goed zijn geweest, had het nog wat langer
dan een half uur geduurd; verveling zou zich dan duidelijker hebben
gemanifesteerd.
Voorlopige samenvatting
Bekijken wij nu de gegevens van P.i t/m P.4 gezamenlijk, dan vinden
wij naast verschillen frappante overeenkomsten. Wijzen wij eerst op de
onderschatting van de verstreken tijd; degenen die een schatting gedaan
hebben, schatten alle drie de tijd te kort: P.i schat 20', P.2 en P.3 beiden
slechts 10' (ook P.o schatte 10-15'). Als de verveling ook als een 'Langeweile' wordt ervaren, zoals op grond van literatuur, fenomenologische
analyse en in mindere mate ook de voorafgaande onderzoeken moet
worden aangenomen, lijkt dat op het eerste gezicht verbazingwekkend.
Het schijnt ook in strijd met de alledaagse ervaring; kinderen die verveeld zijn, zeggen op een gegeven moment geërgerd : 'Is het nu pas ...
uur?'
Toch sluit het aanwezige beleven van een 'Langeweile' in de verveling
niet uit dat de tijd achteraf wordt onderschat. 'Langeweile' is beleefde of
doorleefde tijd, beleefd als een (lange) wijle, d.w.z. als duur. In de verveling verschijnt de tijd ons niet als een verloop, maar als een duur (zie
fenomenologische analyse). Wat ons verveelt, duurt lang. Moeten wij die
duur achteraf schatten, d.w.z. op een moment dat wij ons niet meer
vervelen en die lange duur dus niet meer beleven, dan moeten wij in een
andere categorie, nl. in de fysische tijd, in maat en getal onze beleving
260

weergeven. Wij weten, dat de tijd in de verveling lang valt, wij weten dat
wat in feite, fysisch gemeten, een korte tijd is, als lang kan worden beleefd. Is de tijd ons dus werkelijk lang gevallen, dan kunnen wij ertoe
neigen, bij wijze van contrastwerking, de tijd te onderschatten. Wat in
elk geval objectief geconstateerd kan worden, is dat alle drie de in aanmerking komende pp's die tijd onderschatten, waarvan twee aanmerkelijk,
nl. op een derde van de werkelijke duur, de andere op 2/3 van de werkelijke duur, terwijl P.o, die aan dezelfde proef werd onderworpen, maar
die voor de verrekening om bekende redenen niet wordt meegeteld, ook
de tijd op een derde tot de helft van de werkelijke duur schat. Samen
schatten de drie meetellende proefpersonen de tijd op 40', terwijl die in
werkelijkheid samen 90' heeft geduurd. Geven de pp's van de controlegroep in dit opzicht een significant verschillende uitslag, dan is dit op zijn
minst een interessant gegeven, zelfs al betreft het zo weinig proefpersonen.
Een tweede overeenkomst ligt in de negatieve waardering van de
situatie. Alleen P.2 waardeert die op niet doorzichtelijke gronden positief. Wanneer wij het boven besprokene werkelijk als 'Langeweile' mogen
opvatten, dan zien wij dat daarnaast ook de factor 'vervelend' (onaangenaam) vertegenwoordigd is.
Hoe staat het nu met de andere kerncomponenten der verveling? (zie
p. 189). De component ia: 'weet niet wat te doen' vinden wij bij P.i, P.3
en waarschijnlijk P.4 (suffase), ib: 'geen zin zien in' bij P.i en waarschijnlijk ook bij P.2 en P.3. Wij ontdekken deze componenten in de observatie: de verlegenheid met de situatie, en in de introspectie. Wij konden in
onze observaties bovendien rusteloosheid (vi) constateren bij P.i en P.3
en een zekere loomheid (ui) bij P.4 (suffen) ; de twee eersten zou men dus
rusteloze verveelden, de laatste een lome verveelde kunnen noemen.
Maar aan het eind van het half uur vertoont zich ook bij P.i en P.3 een
soort lome gelatenheid. Lusteloosheid (v) valt niet afzonderlijk te constateren, wel als een factor die bij andere factoren meespeelt (zuchten,
achterover gaan hangen, met armen over tafel gaan hangen, etc).
Wij zien dus dat de hoofdcomponent der verveling in alle gevallen
voorkomt (al moet dat veelal geconstateerd worden uit de gegevens van
de 'report' = onmiddellijke retrospectie, door ons 'introspectief verslag'
genoemd; de inhoudelijke kant der gevoelens is nu eenmaal alleen langs
deze weg te benaderen) ; ook de andere componenten treffen wij geregeld
aan. Wij vinden dan ook, dat dit onderzoek als aanvulling van ons enquête-onderzoek zijn waarde heeft, al was het maar doordat hier onmiddellijke vrije retrospectie dezelfde gegevens oplevert als het genoemde
onderzoek.
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Het tweede опаепсреШаашт : de controlegroep
Hoezeer de geschetste situatie ook bewijst, dat de gegevens hier onder
door ons bepaalde omstandigheden werden verworven, zonder invoering
van een wijziging in een der variabelen, kon niet worden aangetoond wat
deze als onafhankelijke variabele opleverde. Daarom moest naast ge
noemde groep van vier pp's een even grote controlegroep van pp's van
dezelfde soort (ook vierde- en vijfde-klassers van de h.b.s.) worden
onderzocht met een procedure die maar in een opzicht zou afwijken van
de oorspronkelijke. Nu was het er ons om te doen na te gaan of bij de
eerste groep de factor verveling in het spel was geweest ten gevolge van
het feit dat zij een half uur lang geconfronteerd waren met een zinloze
situatie. Daar zich vervelen geen gedrag is, kon dit ook niet geoperatio
naliseerd worden; wel zou uit enkele operaties (opdrachten) achteraf ver
veling kunnen worden afgeleid en in elk geval waren wij in de periode
van het bewuste half uur in staat eventuele verveling te observeren. Wij
konden nu op twee wijzen een nieuwe variabele invoeren: door de pp's
een half uur bezig te houden b.v. met het maken van tests, zoals in het op
p. 42 e.v. besproken experiment van Jones en Goodson, maar dat stuitte
op het bezwaar dat de opdrachten naar aanleiding van de tekst gegeven
werden, en die tekst was nodig, omdat wij de pp's aanvankelijk in de
waan wilden brengen dat er echt iets te bestuderen viel, zodat zij pas na
enige tijd zouden ervaren voor een onoplosbare zinloze opdracht te
staan. Verveling is immers de beleving van de zinloosheid van wat wij
doen moeten (of kunnen). Het alternatief was : wel de tekst presenteren,
maar ze geen half uur laten bekijken, doch die tijd telkens opnieuw door
vragen onderbreken, zodat ze de indruk bleven behouden werkelijk met
uitvoerbare opdrachten geconfronteerd te worden. Werden daarna dan
dezelfde opdrachten als in het eerste stadium gegeven, dan kon nagegaan
worden, wat het effect was van de verandering (de ingevoerde onaf
hankelijke variabele). Bovendien kon in de observatieperiode van een
half uur worden nagegaan of het gedrag in die periode veranderingen
vertoonde. De nieuwe procedure is dus als volgt :
Nadat pp. dezelfde tekst met dezelfde opdracht is verstrekt als in het
eerste onderzoekstadium, wordt zijn 'studie' elke vijf minuten onder
broken voor het vervullen van een opdracht. De tijd van de opdracht
telt niet mee, de tussenperioden moesten samen een half uur vormen
(6 perioden van vijf minuten).
Na vijf minuten werd hem de volgende vraag gesteld: In welke taal is
deze tekst geschreven? Was de vraag beantwoord, dan werd de stop
watch opnieuw ingedrukt voor de volgende studieperiode ; soms moest
pp. even gezegd worden, dat hij moest doorgaan met de tekst bestuderen.
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Na het tweede vijftal minuten luidt de vraag : Heeft de tekst een opschrift
of titel?
De derde vraag na weer vijf minuten is : Uit hoeveel regels bestaat deze
tekst?
Weer vijf minuten later wordt gevraagd: In welke streek spelen deze
gebeurtenissen zich af (land, provincie, stad) ?
De volgende vraag, na weer vijf minuten is : Welke personen komen
hierin voor?
Na weer vijf minuten is het half uur verstreken, dan volgen dezelfde
opdrachten als na het half uur in het eerste onderzoekstadium werden
gegeven, nl. de schatting van de verlopen tijd, het tellen der omikrons, de
introspectie en de waarderingsvraag.
Wat hier dus in feite geschiedt, is het inperken van het uitstel der
operaties (vragen, opdrachten). Dat er operaties moeten volgen, weet
ook de pp. uit het eerste stadium, maar de tijd duurt hem lang, omdat
het eind hem onbekend is. Bij de pp's in het tweede stadium is dat niet
het geval. Deze vier pp's (die wij als PV. ι t/m 4 zullen nummeren)
worden telkens na 5' voor een opdracht geplaatst; er ontstaat bij hen een
gevoel (in de zin van 'feeling') voor de lengte van de betrekkelijk korte
tussenruimten. De eerste drie vragen hebben nog weinig om het lijf;
de eerste drie maal vijf minuten kunnen daardoor gemakkelijk tot een
geleed geheel samenvloeien, maar de vragen vier en vijf plaatsen de pp.
voor echte puzzles, ze zijn er mogelijk aanleiding toe, dat pp. zich op
nieuw gaat bezinnen, in de letterlijke betekenis van: de zin zoeken. Is dat
het geval, dan ontstaat in dit tweede deel geen verveling meer. Worden
deze veronderstellingen nu door het onderzoek bevestigd of valt dit uit
de gegevens niet af te leiden? Wij zullen dus de resultaten ter hand ne
men.
Verslag PV. 1 (leerling van de vierde klas)
η periode: 'Dat is Grieks geloof ik', zegt hij spontaan. - Rijdende trein,
kinderstemmen buiten; in gang geluid van lopen, stemmen. Steunt met
vingers onder kin voorovergebogen hoofd. Licht bewegen van hoofd.
Kijkt na 2' op. Dan weer op tekst. Buigt hoofd voorover om iets beter te
zien. Richt zich na 4' met blik naar pi., kijkt ook niet meer op papier,
(als wilde hij zeggen: ik weet het nu wel.) Gaat dan met tekst zitten
spelen.
ze periode: Buigt zich weer diep over tekst. - Stemmen buiten, geluid van
verkeer. Gaat na i | ' rechtop zitten, steunt met hand zijn hoofd. Na z\
buigt hij zich weer dieper over de tekst. Na 3' gaat hij voor zich kijken
met handen onder kin. - Steeds geluid van verkeer op achtergrond.
Buigt hoofd weer.
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}e periode: Gaat met linkerhand onder hoofd zitten. - Kinderstemmen
buiten. Met potlood schijnt hij bepaalde delen van de tekst aan te
stippen. - Rijdende trein. Zit daarna weer stil op tekst te turen. Na 4J'
gaat hij verzitten.
(Geeft na 3e periode direct antwoord op vraag; had blijkbaar aantal
regels al geteld, 'aanstippen' uit periode 3 blijkt dus tellen te zijn geweest).
áfiperiode: Bekijkt tekst opnieuw, voorovergebogen, met potlood bij de
regels. Verzet voeten na 2^'. - Verre kinderstemmen; vogelgeluiden;
roezige verkeersgeluiden; brommergeraas. Verzet na з'5о" voeten weer;
kucht. Blijft wel kijken op tekst. Grijpt na 4 Ί 5 " zakdoek, kucht weer.
Steunt nu met kin op potlood. Voeten verzetten.
(Als antwoord op vraag: 'Provincie, stad, zegt mij natuurlijk niks').
5e periode: Buigt zich weer dieper over tekst. - Nog kinderstemmen,
vogelgeluiden, verkeer; rijdende trein.
Met potlood op tekst; blikt omhoog, alsof hij diep nadenkt. Na ζ\\
'Mag ik overschrijven wat ik denk dat de stad is, want ik kan het natuur
lijk niet vertalen'. (Hij bedoelt blijkbaar: in ons schrift omzetten; hij
schrijft inderdaad de Griekse letters na, zoals later blijkt. Pp. is dus terug
gekomen op de vraag, deze werkt blijkbaar door, al had hij potlood al
neergelegd, in Sarbon-termen: de prikkel werkt door, zolang er geen
effect is). PI. knikt bevestigend. Pp. buigt zich na geschreven te hebben
weer over tekst. Snuift. Sabbelt op podood, krabt zich. - Kinderstemmen.
6eperiode: Snuift hard. Gaat nu met duim onder kin zitten. Maakt indruk
verscheidene dingen in tekst te vergelijken. Houdt na i£' papier recht
op afstand voor zich, zit achterovergeleund. - Geluid van kinderstemmen;
piepende vogels.
Buigt zich na 2*45 " diep over tekst en loopt met potlood langs
regels. - In gang slaande deur. Als hij beneden is, gaat hij met potlood
weer naar boven, alsof hij tekst zeer nauwkeurig onder de loep neemt. Verkeersgeraas, brommer, trein. Beweegt lippen, rechterduim onder de
kin.
Schatting tijd: 30' (telt bij het 'schatten' het aantal beantwoorde vragen).
Telt: 110 in 7 Ί 3 " .
Introspectief verslag: 'Toen ik het zag, lette ik eerst op het schrift. Daarna
telde ik de alinea's, het aantal zinnen, hoofdletters en andere leestekens.
Ik vroeg me soms af wat voor zin het had. Waarom ik en profile voor U
moest zitten.'
Waardering : 'niet onaangenaam'.
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Commentaar:
Gaan wij hiervoor uit van het wel zeer summiere introspectieverslagje,
dan zien wij dat hij eerst een aantal in dit kader zinvolle activiteiten
vermeldt, waarna hij zich afvraagt, wat het voor zin heeft en waarom
hij in deze positie is geplaatst. Even kan de mening postvatten, dat:
'Ik vroeg mij soms af wat voor zin het had', zou wijzen op een ervaring
van zinloosheid. Duidelijk is dat hij de zin van de situatie niet doorziet, maar toch is dit een antwoord van een heel andere aard dan wat
wij aantroffen bij P.3, die zegt: 'Wat moest ik er verder mee'. De
laatste opmerking betekent in feite: wat moest ik doen, het antwoord van
pv.i kan onzekerheid t.a.v. de opdracht en zelfs nieuwsgierigheid inhouden, hetgeen zelfs uiterst waarschijnlijk wordt, als wij kijken naar
wat volgt: 'Waarom ik en profile voor U moest zitten'. Beschouwen wij
nu het observatieverslag, dan is daar geen aanwijzing dat verveling zou
zijn opgetreden; alleen in de tweede periode kan men even die indruk
hebben gekregen, maar dat is mogelijk het zojuist beschreven moment
van onzekerheid, eventueel nieuwsgierigheid. In de vierde periode is er
even een onrust: voeten verzetten tweemaal achtereen en kuchen tweemaal achtereen, grijpen naar zakdoek, weer voeten verzetten, die ook
blijkens de opstellen een begin van verveling kan zijn, maar direct
daarna wordt hij voor de voor hem moeilijk oplosbare problemen gesteld, die de aandacht weer binden, zodat hij aan het eind kan beweren het
niet onaangenaam te hebben gevonden.
Wij constateren dus in de tweede periode een moment waarop hij de
gerichtheid op de wereld dreigt te verliezen, in de vierde periode een
rusteloosheid die aan het begin der verveling kan staan. Tot tweemaal
toe komt hij dus mogelijk aan de grens der verveling, waarvan hij verder
gevrijwaard blijft, doordat de opdrachten een nieuwe zin gaan geven aan
de situatie. Niet alleen richt dit de pp. op eventueel toekomstige vragen,
waardoor de tekst opnieuw belangwekkend gaat worden, maar ook blijft
de vorige opdracht doorwerken, ook al heeft pp. door zijn potlood neer
te leggen aangeduid zich van de opdracht gekweten te hebben. Merkwaardig is ook, dat wij bij hem geen 'Langeweile' blijkend uit een onderschatting van tijd aantreffen: hij schat de tijd correct.
Worden deze bevindingen nu door het gedrag van andere pp.'s
bevestigd?
Verslag PV. 2 (leerling van die vierde klas)
ie periode : Voorovergebogen over tekst. Verroert zich niet. - In gang
lawaai, dat soms storend is. Zware stemmen, lopen. Kijkt strak gespannen op papier (alsof hij tekst echt bestudeert). - Zacht vogelgeluid
buiten.
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ie periode: - Lawaai op gang vrijwel verdwenen. Nog wel geluid in verte
en van buiten. Weer diep over tekst gebogen, armen slap afhangend
gekruist over maag. (Er is iets in zijn blik dat op verwondering lijkt).
Zit heel rustig. Hoofd even opheffen, dan weer diep gebogen. (Pp. is
lange jongen die moeilijk rechtop kan zitten). - Geluid van timmeren en
boren buiten, ook stemmen.
ße periode: Kucht en kijkt opnieuw. Er is in het begin even verwarring
(Pp. schijnt te willen beduiden, dat hij nu de tekst wel voldoende heeft
bekeken). - Getimmer en stemmen buiten. Licht geluid in de gang.
Weer in voorovergebogen houding. Heel stil en rustig; kijkt wat versuft. - In de verte harde stemmen. Met vingers spelend tikken op mouw.
- Rijdende trein.
Heft hoofd even op en kijkt in richting pi. - Lawaai in gang.
4«periode: Weer rustig voorovergebogen; onbeweeglijk zittend. - Stemmen buiten, geluid van verkeer in de verte.
Gaat na i\' verzitten, maar blijft over werk gebogen. - Lawaai in
gang, rijdende trein.
je periode : Buigt zich weer over werk na licht schouderophalen. - Zacht
geluid in gang, stemmen in verte, verkeer ook. Beweegt hoofd even,
daarna weer onbeweeglijk. Strak gelaat. Ondersteunt gezicht met hand,
andere arm ligt slap op uitgestrekte benen. - Zwaar motorgeronk.
Rijdende trein.
Heft hoofd even op.
6e periode : Zit nu weer met armen over maag gekruist. - Licht getimmer
buiten, vogelgeluid.
Trekt benen op, zodat voeten loodrecht op grond staan. - Rijdende
trein.
Ondersteunt gezicht weer met rechterhand. - Telefoon rinkelt in
verte.
Blijft rustig en onbeweeglijk. Buigt zich even dieper voorover en
plaatst voeten wat naar achter. - Stemmen in de gang. Hoofd even
opgeheven (als om te luisteren).
Schatting tijd: (30') vervalt, omdat wij pp. horloge hadden laten behouden
om een met P.4 vergelijkbare situatie te krijgen; in tegenstelling tot
laatstgenoemde zagen wij hem niet uitdrukkelijk op horloge kijken,
maar het is niet uitgesloten dat hij tijd 'gezien' heeft.
Telt: n o i n 5'50".
Introspectief verslag: 'M'n eerste indruk was een volslagen geheimtaal
voor me te zien, maar toen herkende ik aan de alpha's en de bèta's enz.
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dat het Grieks was, en vroeg me af wat ik daarmee zou moeten uitvoeren,
ik had heel iets anders verwacht.'
Waardering: onaangenaam.
Commentaar:
We zien hier weer eens dat zo'n onmiddellijk introspectief verslagje zijn
waarde manifesteert. Het is een beschrijving van wat wij kunnen observeren: ie periode: serieus met opdracht bezig, ze periode: verwondering ('wat ik daarmee zou moeten uitvoeren'), 3e periode: verwarring, kijken naar pi. ('ik had iets heel anders verwacht'). Maar er
komt niets anders, het observatieverslag laat zien, hoe hij aan het eind van
de derde periode in een toestand van versuffing geraakt, die nog even
onderbroken wordt door allerlei reactiveringen van het lichaamsschema
(verzitten, hoofd bewegen, armen verleggen, benen optrekken), terwijl
hij bovendien steun geeft aan het zwaar geworden hoofd, en eenmaal aan
het begin van de 5 e periode een kritische uiting als schouderophalen.
Deze lange, wat slap gebouwde jongen zakt in de loomheid weg, en hij
waardeert de situatie als onaangenaam. De beide laatste vragen geven
niet werkelijk verlichting. Wij hebben bij het binnentreden van een
'lome klas' - zomernamiddag, laatste lesuur b.v. - meermalen gemerkt,
hoe moeilijk het pubers valt uit deze loomheid los te komen en zich te
geven aan een opdracht, behalve als direct geappelleerd werd aan hun leefwereld. De hier gestelde vragen houden wel een probleem in, maar een
dat deze jongen in zijn loomheid blijkbaar niet meer raakt. Ook achteraf
gaf deze jongen in tegenstelling tot verschillende anderen van geen
nieuwsgierigheid blijk: hij had het karwei erop zitten, bastai
Wij hebben dus niet gezien, wat wij verwachtten: verveling in het
begin of kort daarna, gevolgd evenals bij vorige pp. door een meer geïnteresseerde toewending tot de opdrachten (al voerde hij die nauwkeurig uit), maar een toenemende houding van loomheid, niet weten wat
te doen en licht teleurgestelde verwachting, die als onaangenaam werden
ervaren en waarschijnlijk als verveling moeten worden geïnterpreteerd.
Zo vormt ook het experiment met deze pp. weer een bevestiging van
onze stelling dat verveling de uitdrukking is van het nergens-op-betrokken-zijn. Juist het ontbreken van een toewending tot de tekst als
meer belangwekkende opdrachten konden worden verwacht, is daarvan
een blijk.
Verslag PV. j : (leerling vijfde klas h.b.s.)
ie periode: Voorovergebogen, linkerhand om hals gelegd. - Gerucht van
stemmen in gang, verkeer buiten.
Nu linkerhand los, armen voor borst gekruist op tafel. - Rijdende trein.
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Zit rustig te kijken op tekst, linkerhand weer om hals, rechter voor
zich op tafel. - Buiten valt iets, lichte stemmen buiten.
Kijkt even naar pi., rechterhand nu als steun voor hoofd. - Geloop in
gang.
ze periode: Bekijkt even ballpoint, waarmee hij heeft geschreven. - Getimmer buiten. Speelt met ballpoint. - Stemmen buiten. Kijkt wel
nauwkeuriger naar tekst nu, met armen op tafel, ballpoint in rechterhand.
- Heel in de verte licht vogelgeluid.
Buigt zich nu dieper voorover. Zit rustig. - Rijdende trein. Gaat op
gegeven moment met rechterhand tegen rechteroor steunen. - Bouwmateriaal valt.
je periode: Kijkt verwonderd in richting pi. Zit nu met ballpoint tot
schrijven gereed. Legt hem neer, als hij bemerkt dat opdracht niet direct
volgt. - Buiten in de verte getimmer. Zware claxon. Speelt met vinger
tikkend op tafel. - Neuriën in gang. Kijkt in richting pi., verder rustig. Rijdende trein.
41? periode: - Verkeerslawaai buiten; in de verte stemmen. Vogelgeluid.
Zit met ballpoint in rechterhand, verder rustig tekst bekijkend. - Buiten
wordt bouwmateriaal neergesmeten. Bewegingloos en schijnbaar ongestoord door wat buiten geschiedt. - Rijdende trein.
Brengt linkerhand naar hoofd en steunt dat. Aandacht dwaalt nu af
naar ballpoint. - Er vliegt een vogel tegen de ruit; hevig vogelgekwetter.
Gaat achterover gezakt op stoel leunen.
je periode: Bekijkt nu tekst weer nauwkeuriger.
Vogelgeluid. Verkeer. Rijdende trein.
Zit tekst a.h.w. af te zoeken. Buigt zich er heel
stil op tekst te kijken.
Speelt nu weer licht met ballpoint. Wrijft zich
gezicht. Gaat verzitten, acheroverleunen, speelt met

- Getimmer buiten.
diep overheen en zit
met armen door het
ballpoint.

6e periode : Weer diep voorovergebogen. - Rijdende trein.
Rechterhand steunt hoofd. - Getimmer.
Nu ligt rechterarm languit op tafel. Aandacht glijdt weer weg naar
ballpoint. - Vogelgeluid. Kinderstemmen. Gaat nu met vingers van
rechterhand aan haren frunniken. Rechterhand gaat terug naar tafel en
speelt daar weer met ballpoint, met hele trage, ingehouden beweginkjes.
Linkerhand steunt hoofd nu. Kijkt nu rechts over de tekst heen.
Schatting tijd: 'een kwartier'.
Telt: 97 in 4' jo".
Introspectie : 'Ben benieuwd wat er gevraagd wordt.'
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Waardering : onaangenaam.
Commentaar:
De introspectie is wel heel kort. Volgens deze zou hij alleen nieuwsgierig geweest zijn. Toch getuigen zijn negatieve waardering, zijn 'Langeweile' (schat slechts een kwartier) en zijn gedragingen in de observatieperioden in de richting van verveling. In de ie periode zien wij na een
aanvankelijke spanning der aandacht een verslapping; de ze periode
begint niet met versterking van de aandacht - de gemakkelijke vraag
heeft blijkbaar te weinig geactiveerd - , maar geleidelijk wordt de aandacht weer opgeëist voor de taak, in periode drie is de aandacht voor de
opdracht eigenlijk geheel verdwenen: het enige object in de omgeving,
het schrijfmateriaal, dat ook in de tweede periode al zijn aandacht had
opgeëist, leidt hem af. Dit verglijden van de aandacht van taak naar spelsituatie kennen wij in de wereld van het kind, en de puber (deze jongen
is zestien jaar) doet daar nog druk aan mee; in het onderwijs zijn etuis
met inhoud 'beruchte' voorwerpen die vooral voor jongere leerlingen
grote aantrekkelijkheid bezitten. De vierde periode is van gelijke aard
als de derde. Maar na de 'moeilijke' vraag waaraan hij serieus en heel
nauwkeurig de tekst afzoekend aandacht heeft besteed, is de aandacht in
het begin van periode vijf weer op de tekst gericht, waarna ze op den
duur weer verslapt en verglijdt naar het schrijfmateriaal, een overeenkomstige situatie vinden wij in de laatste periode.
Had pp. dan toch alleen in nieuwsgierige afwachting zijn tijd met
afleiding gedood? Het meest wezenlijke aspect der verveling, de dominante component ook in de enquête-onderzoeken treffen wij hier niet
aan, wel bovengenoemde minder dominante facetten, naast een zekere
onrust.
Vershg PV. 4 (leerling vijfde klas)
ie periode: Buigt zich diep over de tekst. - Het waait buiten nogal.
Verplaatst benen. - Kinderstemmen in de verte.
Gaat even verzitten. - Rijdende trein.
Beweegt hoofd naar boven. - Buiten slaat deur dicht. Hoogrode
kleur; (wat bitter-teleurgestelde trek? om mond). Nogal onrustigbeweeglijk. Legt linkerhand om hals als steun.
ze periode: Potlood als speelgoed. Bekijkt daarna tekst weer wat rustiger.
- Vogelgekwetter. Krabt met vingers van rechterhand aan neus. Geraas van verkeer in verte.
Is nu wat rustiger. Pakt na 3' potlood om even iets op te schrijven ofte
verbeteren. - Rijdende trein.
Met linkerhand ondersteunt hij hoofd. - Overrazende straaljager.
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}e periode: Buigt zich (verveeld?) over de tekst - Ronkende motor.
Veegt zich met rechterhand langs neus. - Geraas van verkeer, rijdende
trein. (Stuurse? trek op gezicht).
Verplaatst voeten. Beweegt bovenlichaam even omhoog en dan weer
neer in steunhouding.
ófi periode : Krabt zich aan rechteroor. - Zwaar ronkende motor. Weer
wat onrustiger, lichte bewegingen van het bovenlichaam. - Zwaar
claxongeluid. Rijdende trein.
Tuurt nu weer op papier. Legt linkerhand weer om hals. - Verkeer
hoorbaar.
Schuifelt met voeten. Krabt zich met rechterhand aanhoudend over
borst. Snuift.
je periode : - Wind huilt.
Gaat na potlood neergelegd te hebben verzitten. Daarna vrij rustig.
(Uitdrukking gelaat wordt steeds(?) minder vriendelijk) - Ronkende
motor.
Beweging linkerhand naar voorhoofd, speelt wat met bril. Neemt
potlood en schrijft even wat op, doet dat daarna nog eens. Gaat weer wat
verzitten. - Rijdende trein.
Geschuifel met voeten.
6e periode : Gaat even verzitten als hij potlood neerlegt. Geschuifel met
voeten. - Rijdende trein.
Pakt met linkerhand bril, verzet die even. - Deur in gang slaat dicht,
stemmen.
Zit nu heel stil voor tekst. Snuift licht. Verplaatst benen.
Schatting tijd: 17'
Telt: 71 (hij gebruikt bij het tellen geen potlood, doet het alleen de tekst
met de ogen volgend) in 2' 52".
Introspectief verslagje: 'In het begin heb ik geprobeerd uit te zoeken
welke namen er stonden om dit in verband te brengen met een mij bekend verhaal uit de Griekse oudheid. Even later heb ik geprobeerd uit te
vinden wat de kleine woordjes wel niet betekenden, of het lidwoorden of
zoiets waren. Op het einde heb ik me wat verhalen uit de oudheid proberen te herinneren'.
Waardering: schrijft na lange aarzeling Onaangenaam' op, maar voegt
er ongevraagd aan toe het toch niet echt vervelend te hebben gevonden.
Commentaar:
Uit introspectief verslag en waardering blijkt weer eens, hoe gevaarlijk
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en moeilijk het is expressies te beoordelen. Het intuïtief vatten daarvan
moet op zijn minst in bepaalde gevallen in twijfel getrokken worden.
Wij hebben zijn expressies geïnterpreteerd - hetgeen zoals steeds tussen
haakjes is geplaatst om observatie en interpretatie te scheiden - als
'bitter-teleurgesteld, verveeld, stuurs, steeds minder vriendelijk'. Uit
ervaring weten wij echter hoe vaak door kinderen, maar ook wel door
volwassenen, een 'nadenkend gefronst gelaat' geïnterpreteerd wordt
als 'boos' of Onvriendelijk', hetgeen dus op een subjectieve vergissing
berust, die een gevolg is mede - want er is in het fronsend gelaat iets
dat in die (verkeerde) richting wijst - van de waardering van de situatie
door de waarnemer. Kinderen die bang zijn dat vader of moeder boos zal
zijn, zien het gefronst voorhoofd als uiting van 'boos zijn', de pi. die de
verveling wil betrappen, loopt het gevaar meerduidige expressies als
uitingen van verveeldheid te interpreteren. In het introspectieve verslag
blijkt echter dat pp. intensief gespeurd en geprobeerd heeft en in de
herinnering is gedoken. Wij weten hoe de naar bovengerichte blik op
inkeer of nadenken kan wijzen. Zien wij nu in het observatieverslag
staan in periode ι : 'Beweegt hoofd naar boven. Hoogrode kleur (wat
bitter teleurgestelde trek om mond),' dan dienen wij te bedenken dat dit
nu juist allemaal uitingen van nadenken kunnen zijn: de blik naar 'bin
nen', de hoogrode kleur van de inspanning, de als 'bitter-teleurgesteld'
geïnterpreteerde trek om de mond, die echter even goed de (in)spanning
kan aanduiden. Wat een waardevolle aanvulling van de observatie is
zo'n introspectief verslagje toch!
Nu kan moeilijk ontkend worden dat de eerste vier perioden getuigen
van een vrij grote rusteloosheid, evenmin dat de laatste twee perioden
een rustiger verloop hebben. Deze perioden nu volgen op de vragen over
plaats en persoon; in zijn introspectieverslagje schrijft pp.: 'Op het
einde heb ik me wat verhalen uit de oudheid proberen te herinneren'.
Het spel der herinnering heeft problemadsche, maar ook aantrekkelijke
kanten, het is in elk geval een zinvoller bezigheid dan het 'bestuderen'
van een tekst die zijn zin niet wil ontsluiten.
De waardering werd aarzelend gegeven en tegelijk weer voor een deel
teruggenomen. Dat vooral in het eerste deel der observatieperiode
(i t/m 4) toch verveling gedreigd heeft of zelfs is opgetreden, kan
behalve uit de rusteloosheid en de betrekkelijk negatieve waardering
op grond van het 'Langeweile' (onderschatting)symptoom worden vermoed.
Discussie
Wij hebben het hierboven besproken onderzoek experimenteel genoemd;
het is echter geen experiment in die zin dat alleen gelet wordt op de
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resultaten van de operationeel gemaakte gedragingen. Behalve op deze
hebben wij bovendien gelet op de 'report', het onmiddellijk retrospectief
verslag na afloop van het onderzoek. Hiermee volgen wij een methode
die ook in Amerika gangbaar is, en die met betrekking tot het onderzoek
der verveling o.m. is toegepast in de door ons in het literatuuroverzicht
besproken onderzoeken van Barmack, Goodson en Jones, Heron e s . ,
P. Smith. In verschillende van deze onderzoeken bleek dat verveling
invloed heeft op het werk, o.a. in die zin dat het minder geconcentreerd
geschiedde, minder produktief was e.d. Daar deze verschijnselen echter
niet eenduidig zijn, maar b.v. ook kunnen samenhangen met vermoeidheid, werd 'report' ingeschakeld om te ontdekken, wat als oorzaak van de
zojuist genoemde resultaten moest worden aangemerkt. Wij hebben door
de opzet van ons experimenteel onderzoek de factor vermoeidheid
uitgesloten - als men althans afziet van het feit dat de pp's na schooltijd
deze proef moesten doorstaan - zodat deze niet de oorzaak van de eventuele resultaten kan zijn. Wij lieten in het eerste onderzoekstadium de
pp's een halfuur niets doen, want daar kwam het al gauw op neer, daar de
tekst zijn zin niet kon onthullen voor wie de taal niet kende. De pp's
waren dus in een situatie van niets te kunnen doen en geen zin te kunnen
zien in de situatie. In onze fenomenologische analyse zagen wij, dat dit
een situatie is waarin de verveling ontstaat; bovendien had onderzoek
door middel van enquête- en opstelmethode uitgewezen, dat niets te
doen en nergens zin in hebben (zien) tot verveling leiden, eigenlijk de verveling al zijn, en dat in de vrije tijd, waarin de verveling het meest dreigt,
naar allerlei bezigheden wordt gezocht. Verwacht mocht dus worden,
dat in de door ons geschapen experimentele situatie verveling zou optreden. 'Report' moest dat bevestigen, maar wij moesten daarin het antwoord vrij laten, vooreerst omdat wij beslist niet wilden suggereren, en
vervolgens omdat de onderzoeken niet op een dag plaats hadden en
wanneer dus de pp's, ondanks hun belofte, zouden gaan praten, zou
daardoor het onderzoek zijn waarde verliezen.
Met een controlegroep van de pp's, die in dat half uur verschillende
opdrachten kregen, moest worden nagegaan, of deze niet verveeld waren.
Dan zouden wij dus in werkelijkheid hebben aangetoond, dat niets te
doen hebben en geen zin zien in de situatie tot verveling leiden.
Ter aanvulling van de gegevens hebben wij bovendien de observatie
ingeschakeld, die in verschillende opzichten waardevol bleek.
Het zijn in de eerste plaats die observatiegegevens die juist samen met
de 'report' een aanvulling van de vorige onderzoeken betekenden.
Immers hier konden pp's worden geobserveerd, die op grond van hun
onmiddellijke retrospecties zich verveeld hadden, of althans de situatie
vervelend hebben gevonden. Van verveling in de zin van 'het-verveeltmij' was vooral bij de vier eerste pp's sprake, terwijl op grond van
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observatie en 'report' kon worden geconcludeerd, dat dit bij de controlegroep in mindere mate het geval is geweest.
Ook de operationeel gemaakte gedragingen (opdrachten van tellen en
bij de controlegroep het beantwoorden van vragen) hebben bepaalde
nieuwe gegevens opgeleverd. Voor het tellen zal dat verderop nog nader
worden bekeken. De antwoorden op de gestelde vragen, hebben wij hier
niet afgedrukt, omdat ze weinig relevant zijn. Waar het ons vooral om
ging, was dat deze opdrachten die periode van alleen maar op de tekst
kijken doorbraken en daardoor een nieuw element van afwisseling brachten in het geheel, hetgeen bleek uit hun levendige activiteit, als vragen
beantwoord moesten worden. Bovendien droegen vooral de twee laatste
'moeilijke' vragen er duidelijk toe bij, dat de aandacht meer gericht werd.
De tijdschattingen wierpen in de eerste plaats een nieuw licht op het
'Langeweile'-aspect der verveling, en in zoverre vormen zij een bevestiging van de daaromtrent in de fenomenologische analyse geuite inzichten. In de andere onderzoeken was op dit aspect weinig licht gevallen.
Voor vergelijking komen in aanmerking de schattingen van P.i (20'),
P.2 (10'), P.3 (10') en pv. 1 (30'), pv. 3 (15') en pv. 4 (17'). De met P.
aangeduide pp's schatten dus totaal 40' - dat waren de pp's die gedurende
het half uur geen andere opdracht kregen dan de tekst te bestuderen - ,
maar de met PV. aangeduide pp's kwamen samen tot een schatting van
62'. Door het klein aantal pp's zijn statische verwerkingsmethoden verwerpelijk, zodat dit verschil van 2 : 3 niet als doorslaggevend argument
mag worden gehanteerd. Toch krijgen onze gegevens van een onderschatting van de tijd na de situatie der verveling wat meer relief door
het onderzoek van J. C. Loehlin (71). Dit had tot doel op 105 psychologiestudenten vast te stellen, hoeveel en welke soort variabelen aanleiding
gaven tot een opvallend verschil in tijdschatting. Als voornaamste
variabele beschouwde hij verveling - belangstelling. De studenten kregen
o.a. 16 twee-minutenopdrachten, waaronder tweemaal het schrijven van
het cijfer 1, telkens opnieuw twee minuten lang, maar ook leuke taken,
zoals vergelijkingen oplossen, luisteren naar een prozaverhaal. Na afloop
moesten ze de verlopen tijd schatten tot op tien seconden nauwkeurig en
de taken beoordelen op een 5-puntsschaal naar de variabelen: interessantvervelend; moeilijk-gemakkelijk; bevredigend-frustrerend; tijd langzaam-snel verlopend; hadden korter-langer tijd gewenst. De voor de
hand liggende hypothese dat een vervelend gevonden taak, als het
schrijven van cijfertjes 1, als lang zou worden bevonden, moest op grond
van de resultaten verworpen worden. In een factoranalytisch onderzoek
om de factoren te analyseren die de tijdschatting het meest beïnvloedden,
bleek dat de variabele interesse vs verveling minder invloed op de
factoren had dan men had gemeend. Tot een verklaring voor dit verschijnsel komt Loehlin overigens niet.
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Hoeveel waardering wij ook hebben voor de vernuftige verwerkingswijze van Loehlin's onderzoek, wij vragen ons toch wel af, of het bijzonder vruchtbaar kan zijn op overwegend twee-minutentaken af te
gaan, als men wil nagaan of de variabele interessant - vervelend van belang is, nog afgezien van het door ons in onze fenomenologische analyse
voldoende belichte feit, dat 'boring' (vervelend) nog geen 'boredom'
(verveling) behoeft in te houden. Toch kunnen wij uit dit onderzoek
constateren, dat een vervelend gevonden taak ook door een betrekkelijk
groot aantal pp's in tijd niet overschat wordt. Loehlin vermeldt ook een
onderzoek van Sturt waaruit blijkt dat perioden van pijn achteraf
onderschat worden. Ook bij pijnüjders treedt dus het door ons geconstateerde contrastverschijnsel op, wanneer een als langdurig beleefde tijd
achteraf geschat wordt. In de beleving van 'Langeweile' en pijn e.a.
treedt blijkbaar het duurmoment van de tijd (het statische als men wil)
meer op de voorgrond dan het verloopmoment (het dynamische). In onze
fenomenologische analyse stelden wij daarom, dat in de 'Langeweile' de
tijd tot een quasi-eeuwigheid uitgroeit.
Dat de groep der pv.'s de tijd korter schat dan die der P.'s is wel
begrijpelijk, als men bedenkt dat zij een beoordelingsnorm konden ontwikkelen, doordat de tijd in zes perioden verdeeld werd; zo zagen wij
pv. ι het aantal beantwoorde vragen tellen, alvorens te schatten.
De beleving der 'Langeweile' hebben wij dus met kwantitatieve
methoden niet kunnen benaderen, maar wij hebben kunnen constateren,
dat degenen die in een situatie worden gebracht, waarin zij zich (naar alle
waarschijnlijkheid) vervelen, de tijd onderschatten, hetgeen als een con
trastwerking van een 'Langeweile' kan worden geïnterpreteerd.
Naast dit 'Langeweile'-aspect moet een tweede punt worden bezien.
Het aantal pp's dat de taak 'onaangenaam' noemt, is bij onderzoek- en
controlegroep gelijk, nl. 3, hoewel PV. 4 aan deze waardering, die bij hem
na veel aarzeling tot stand komt, toevoegt het niet echt vervelend te
hebben gevonden. Op grond hiervan moeten wij aannemen dat de taak
voor beide groepen 'vervelend' was, hetgeen nog niet betekent dat er van
verveling sprake was. In onze voorlopige samenvatting aan het einde van
het verslag van het eerste onderzoekstadium hebben wij, dunkt ons,
aannemelijk gemaakt, dat de met P. aangeduide pp's zich verveeld
hebben. Vergelijken wij dat nu met wat geconcludeerd kon worden uit de
gegevens van de controlegroep, met PV. aangeduid, dan herinneren wij
eraan dat wij daar hebben geconstateerd, dat verveling in een geval
onwaarschijnlijk geacht moet worden, namelijk bij pv. 1, dat er bij hem
veeleer van een zekere nieuwsgierigheid gesproken moet worden, al
wordt de grens der verveling waarschijnlijk even bereikt. Ook blijkt, dat
er in een ander geval, namelijk bij PV. 4 een voortdurende gerichtheid op
de taak is, die vooral bij de laatste, 'echte' probleemvragen sterker wordt,
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dat een beginnende verveling telkens optreedt, maar door de vragen
telkens weer, vooral op het eind, doorbroken wordt bij PV. 3. Alleen in
het geval van PV. 2 vinden wij op zijn minst even duidelijke aanwijzingen
voor verveling als in het eerste onderzoekstadium. Wij weten dat er
individueel graduele verschillen bestaan, dat er zelfs een pathologische
verveling voorkomt (zie o.m. de psychoanalytische literatuur die wij
bespraken; denken wij ook aan de 'grands ennuyeux' van Tardieu). De
bedoelde pp. is een jongen die zolang hij op de h.b.s. is, opviel door zijn
lange slungelachtige gestalte, door zijn lome lichaamshouding, door zijn
gebrekkige interesse, althans in nogal wat lessen. De ervaring leert dat
deze jongen niet gemakkelijk te boeien valt, in het onderzoek is er voor
hem blijkbaar weinig dat, al is het maar voor korte tijd, zijn aandacht
gespannen houdt. (Pp. is inmiddels van school verdwenen wegens gebrek
aan ijver).
Nog op een derde punt wilden wij de aandacht vestigen, nl. het tellen
van de omikrons. Wat hadden wij hiermee voor? Wij kozen opzettelijk
dit teken, dat door h.b.s.'ers gemakkelijk verward kan worden met de
sigma. Op die overeenkomst werd wel apart gewezen, maar bij verslap
pende aandacht zou dit teken voor omikron kunnen worden aangezien.
Onze onderstelling was nl. dat het aantal omikrons door de P.'s beter
geteld zou worden dan door de PV.'S, omdat dit voor de eersten, afgezien
van de tijdschatting de eerste opdracht was, zodat de aandacht een hogere
concentratie zou bereiken dan bij de laatsten. De resultaten zijn achter
eenvolgens: Ρ ι t/m 4, resp. u i , 104, 105, 112 (het laatste aantal is juist)
en PV 1 t/m 4, resp. 110, 110, 97, 71. Dus χ Ρ = io8 en χ PV = 97. Nu is
deze laatste statistische verwerking, op grond van het kleine aantal, niet
te verdedigen, ze wil alleen aangeven dat althans de resultaten zoals ze er
liggen niet in strijd zijn met onze onderstelling. Wij zouden het ook an
ders kunnen formuleren: bij de P.'s wordt door deze opdracht voor het
eerst geappelleerd aan de aandacht, ze beschouwen het als een verade
ming en voeren de opdracht goed uit, de PV'S hebben al enkele simpele
en enkele moeilijker en ook interessanter opdrachten achter de rug, deze
opdracht behoort weer tot de simpele, zodat de aandacht niet wordt ge
stimuleerd. Het verschil tussen de tellingen van P.'s en PV.'S zou er dan op
kunnen duiden, dat er in het eerste geval een groter activiteitsdrang
bestond dan in het tweede. In onze enquête constateerden wij, dat het
verzet tegen de verveling bij de meesten groot is en dat zij desnoods zo
maar 'iets doen' om van de verveling verlost te zijn. Zeker wanneer die
verveling door anderen 'wordt opgewekt', zal dat het geval zijn, hetgeen
het door ons gesignaleerde verschijnsel zou kunnen verklaren.
In dit verband is nog een laatste gegeven interessant. Het viel ons al bij
oppervlakkige beschouwing op, dat de introspectieve verslagjes van de
P's groter waren dan die van de PV'S. Om het niet bij een subjectieve
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indruk te laten, telden wij de woorden in de diverse verslagjes, waardoor
het volgende overzichtje ontstond:
Aantal woorden in verslag der:

P's
P . i : 131
P.2: 67
P.3: 57
P.4: 68

Totaal:

323

PV'S
40
PV.2: 42
PV.3: 6
PV.4: 63

PV.I:

151

Opgemerkt zij, dat als woorden ook werden geteld de afkortingen en genoemde letters als alpha, bèta. A, M, etc.
Het resultaat is, dunkt ons, overtuigend. Alleen de hoogste PV komt
hoger dan de laagste P ; bovendien is het totaal aantal woorden der P's
ruim tweemaal zo groot (om precies te zijn 2,15: 1) als dat der PV'S.
Dit ondersteunt, naar ons gevoelen, de mening geuit bij het tellen der
omikrons, nl. dat de activiteitsdrang bij de PV'S, die al heel wat opdrachten vervuld hadden, blijkbaar minder groot was dan bij de P's, voor wie
dit de eerste serieuze opdracht was. Men kan het ook zo formuleren:
de P's hadden een half uur lang zo goed als niets gedaan, nu konden zij
eindelijk aan het werk, dus wilden zij zo uitvoerig mogelijk vertellen
(maar vertel eens over vrijwel niets doen!) Zo ondersteunt ook dit gegeven, wat wij eerder hebben gezien. De P's wisten een half uur, of
althans bijna zo lang, niet wat te doen (zij verveelden zich, kan men ook
zeggen), nu kwamen zij aan bod en zij lieten zich die kans niet ontglippen.
De PV'S daarentegen hadden er langzamerhand genoeg van - zo boeiend
waren de opdrachten nu ook niet geweest - , zij wilden er wel vanaf zijn,
het verveelde hen. Mogen wij zo het verschil tussen de beide groepen
interpreteren: bij de P's een verveling als een 'ik-verveel-mij', bij de
pv's een verveling als een 'het-verveelt-mij'? Dat zou verklaren, waarom
niet alleen de P's, maar ook de PV'S de opdracht onaangenaam hadden
gevonden. Deze vraag aan het eind van het onderzoek is wel tekenend.
Conclusie
Het onderzoek heeft ons aanvullende gegevens verschaft: in de participerende observatie hebben wij een verveeld gedrag kunnen waarnemen, de
'report' verschafte retrospectiegegevens direct na de situatie der verveling, waaruit blijkt dat niets doen tot verveling conditioneert, de uitkomsten der opdrachten liet verschillen zien tussen onderzoeksgroep en
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controlegroep die een aanwijzing voor verveling bij de onderzoekgroep
en niet of in mindere mate bij de controlegroep konden zijn.
Wordt nu de op p. 246 opgestelde hypothese door het onderzoek bevestigd, m.a.w. geeft een voor de pp. betekenisloze situatie aanleiding
tot een gedrag en beleving die als verveeld gedrag en beleving der verveling moeten gekenschetst worden ? Wij menen dat dit te veel gezegd is.
Experimenteel kan verveling worden opgeroepen, zoals onderzoekingen
van Amerikaanse luchtvaartpsychologen hebben aangetoond, ten minste
als de mededelingen van de proefpersonen juist zijn, want of zij
zich vervelen kan wel op grond van zich voordoende symptomen worden
vermoed, doch niet worden geconstateerd, tenzij uit de mededelingen
der pp's. Accepteert men deze mededelingen, zelfs als zij gegevens
betreffen die met die mededelingen niet in strijd zijn, uit hoofde van een
behavioristische opvatting van psychologie niet, dan is over het menselijk
gevoelsleven 'wetenschappelijk' niets te zeggen. Zo staan wij er met ons
onderzoek m.m. ook min of meer voor. Uit de symptomen van de pp's,
vooral van de P.-groep, kunnen wij opmaken, dat de verveling in het spel
is geweest, maar wij zouden het de pp's hebben moeten vragen om er
zeker van te zijn, dat dit het geval was. Wij hebben dat om bovenvermelde praktische redenen niet gedaan direct na het onderzoek, zodat niet een
volgende pp. eventueel ingelicht zou zijn omtrent het doel van het
onderzoek, voordat voor hem het onderzoek begon. Het achteraf te doen,
zou betekend hebben, dat wij andermaal de retrospectie op langere termijn zouden invoeren, hetgeen bij de enquêtemethode al was geschied.
Al kon dan door het experiment allèèn de hypothese niet worden
bevestigd, toch hebben wij langs de weg van deze methode met aanvullende 'report' (=introspectie direct na het onderzoek) en (participerende)
observatie resultaten geboekt die elders niet gevonden waren, b.v. ten
aanzien van tijdsbeleving en verveeld gedrag. Daardoor heeft dit deel van
het onderzoek zijn functie vervuld, maar bovendien doordat op deze
wijze duidelijk is gebleken, dat introspectie - zo mogelijk samengaande
met observatie door anderen - een goede methode kan zijn voor het
onderzoek van het gevoelsleven. Daardoor is dit onderzoek een steun
geworden voor de voornaamste van de door ons toegepaste empirische
onderzoeksmethode, de enquête-methode, die nu eenmaal op introspectie berust. Ook is het laatste onderzoek een vruchtbaar voorbeeld geweest van convergentie van verschillende methoden: experiment,
observatie en introspectie, die samen meer gegevens hebben verschaft
dan een van de drie in dit geval had kunnen doen.
Onze gehele studie berust op die convergentie van methoden: naast de
fenomenologische methode, waardoor wij trachtten te achterhalen wat de
verveling is, gebruikten wij tot het onderzoek van de verveling in de
puberteit de enquête-methode, die wij na tien jaar herhaalden ter con277

trole van onze gegevens, dus gebonden introspectie, daarnaast de opstelmethode in de vorm van een vrije introspectie, de experimentele methode
om het verschijnsel meer onder controle te krijgen gepaard met 'report'
( = onmiddellijke introspectie) en observatie. Aan het eind van de bespreking dezer onderzoeken gekomen heeft het zin te overzien welke
resultaten deze studie heeft opgeleverd, welke suggesties er zijn voor
verder onderzoek, en tot welke visie op de mens dit menskundig onderzoek heeft geleid.
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VI

Nabeschouwing, conclusies en suggesties

Zoals de titel van onze studie aangeeft, was het ons in de eerste plaats te
doen om een bestudering van de verveling in de puberteit. Na een tienjarige ervaring met pubers in en buiten de schoolsituatie als leraar bij het
middelbaar onderwijs, waarin ons was gebleken, hoe weinig efficient
pubers hun tijd besteden, hoezeer zij die, in hun vrije tijd zelfs vaak in
lediggang doorbrengen, kregen wij in 1953 de enige jaren tevoren
verschenen dissertatie van Luijpen in handen, die ons echter, zoals uit
het voorgaande, vooral uit hoofdstuk 1 is gebleken, onbevredigd liet.
Het Halbstarkenprobleem was toen nog niet actueel, daar het pas rond
het midden der vijftiger jaren de kop ging opsteken, maar in een later
stadium van onze studie heeft het ons denken mede voor een klein deel
beïnvloed. Vooral intrigeerde ons in het begin de mening van De Rougemont, dat de verveling een modern gevoel zou zijn. Werkelijk kwamen
wij bij Siebeck (106), die de (rationele) psychologie behandelt van de
voor-socratische periode tot na Thomas, het woord Langeweile niet
tegen. Wel rekent Thomas volgens hem de 'acedia', door Siebeck als
'Stumpfheit' vertaald, maar door Revers (90) als equivalent van de
'Langeweile' gezien, tot de affecten, en wel tot de 'Arten der Trauer'. De
daaraan toegevoegde zinsnede maakte ons nog nieuwsgieriger, zowel
naar de aard der verveling als naar een eventueel verband tussen puberteit en lediggang. Deze luidt: 'Als allgemeinste Ursache der Trauer oder
Unlust endlich bezeichnet Thomas das dem organischen Wesen zugehörige Verlangen nah Einheit (appetitus unitatis); jede Störung der
organischen Einheit und Harmonie wird als Unlust empfunden' (106,
466). Daar nu de puberteit te beschouwen is als een fase waarin de harmonie in sterke mate gestoord is, moesten onlustverschijnselen, waartoe de
voorwetenschappelijke ervaring ook de verveling moet rekenen, in de
puberteit in groten getale worden verwacht. Een en ander prikkelde onze
weetgierigheid dermate dat wij ons tot een onderzoek aangezet voelden.
De eerste moeilijkheid die wij op onze weg ontmoetten, was dat in de
beschikbare literatuur over de verveling een goede definitie of zelfs be2
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schrijving van de verveling ontbrak. Wij troffen wel beschrijvingen en
definities aan, maar wij moesten in onze literatuurbespreking constateren,
dat daarmee diverse facetten in de verveling niet waren te begrijpen. Wij
waagden daarom een poging de verveling fenomenologisch te beschrijven, zowel om te weten wat wij gingen onderzoeken als om de zin der
verveling in het menselijk bestaan en in de ontwikkeling van de jonge
mens te kunnen begrijpen.
Deze fenomenologische analyse leidde tot het inzicht, dat de meest
dominante trek in de verveling is : het zich-niet-betrokken-weten(voelen)op, waarmee factoren als loomheid, lusteloosheid, eenzaamheidsbelevingen, rusteloosheid en in mindere mate ook prikkelbaarheid bleken samen
te hangen als evenzovele belevingsaspecten van een onvervuldheid met
de wereld. Deze dominante trek in de verveling is de beleving dat voor de
verveelde de wereld zich als zinloos (betekenisloos) presenteert.
Als uitdrukking van een beleving is het begrip verveling analoog.
De meest met het wezen (de dominante trek) der verveling overeenstemmende uiting is die van het 'nergens-zin-in-hebben' die wij niet bij
lagere scholieren, maar bij leerlingen van de middelbare school, dus bij
pubers, voor het eerst ontmoetten in ons onderzoek. Ch. Bühler (17)
stelt in aansluiting bij Erikson, dat de vraag naar de zin van het leven
door nadenkende jonge mensen van het veertiende of vijftiende jaar af
gesteld gaat worden. Vooralsnog zien zij geen antwoord op deze vraag,
omdat de vervulling die het leven kan betekenen zich aan hen nog niet
openbaart. In de verveling als een 'nergens-zin-in-hebben' manifesteert
zich de mogelijkheid een zin te geven aan de situatie, aan de wereld. Uit
ons onderzoek is gebleken, dat de als zodanig geformuleerde dominante
trek der verveling zich werkelijk frequenter manifesteerde bij de pubers
s.S., d.w.z. bij kinderen van 14, 15 en 16 jaar, dan bij prepubers en adolescenten. Naar de zin daarvan voor de ontwikkeling te vragen is niet
zonder belang en zal verderop worden gepoogd.
Als een niets-te-doen-hebben komen wij de verveling al bij jongere
kinderen tegen. Deze uiting correspondeert met de beleving van een
geen zin hebben in wellicht voor de hand liggende bezigheden, maar
groeit niet tot de beleving van een nergens-zin-in-hebben uit. Wij zien
bij deze jongere kinderen dan ook vaak een beroep op de ouderen ontstaan, hetgeen erop wijst dat de volwassenen, of althans anderen, door
hun initiatieven deze kinderen uit hun verveling als een niets-te-doenhebben kunnen verlossen door hen iets te doen te geven. Op deze onschuldiger vorm van verveling lijkt ook meermalen de verveling der volwassenen, die meestal moet worden beschreven niet als een 'ik-verveel-mij',
maar als een 'het-verveelt-mij'. Dat is blijkens de door ons in het eerste
hoofdstuk besproken literatuur het geval bij de verveling door frustratie,
b.v. als men gedwongen is te luisteren naar een vervelende preek, bij de
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verveling door monotonie ('repetitive work'), verveling door (oververzadiging: wat men steeds krijgt of waarneemt, gaat op den duur vervelen, etc. Alleen de verveling der geblaseerden kon als een echt: 'ikverveel-mij', in de zin van een zich-niet-betrokken-weten (voelen)-op
worden beschreven, en is dus het meest verwant aan de dominante trek
in de beleving van de pubers. Ook bij bejaarden bleek zich de verveling in
de meest wezenlijke betekenis te manifesteren. Verderop moet dus nog
naar het verband tussen de situatie der bejaarden en der pubers worden
gespeurd. Bij dieren wordt een enkele maal schijnverveUng waargenomen, wanneer door het optreden van de mens (koekje aanbieden, maar in
de hand houden) de situatie niet beantwoordt aan het positioneel bewustzijn van het dier, zodat het de situatie niet kan 'plaatsen'. Naast
wegkijken en geeuwen treffen wij bij het dier een algemene houding van
onrust, die zich uit in zijn gedragingen: in janken en onrustige bewegingen, en die erop wijst, dat de situatie voor het dier eer irritant dan vervelend is.
Hoezeer ook de echte, dus menselijke vormen van verveling onderling verschillen, het gemeenschappelijke schuilt in de beleving van een
zich-niet-betrokken-weten (voelen)-op, van onvervuldheid, die schijnt te
verwijzen naar een verlangen naar vervulling, die volgens Ch. Bühler en dat zijn wij geheel met haar eens, in tegenstelling tot de psychoanalytici - meer is dan een bevrediging, maar samenhangt met mogelijke
realisering van levenswaarden, van een levensdoel (17,44 e.V.). Het is
dus zeker niet zonder betekenis naar de zin der verveling voor de mens
in het algemeen, maar voor de puber in het bijzonder, te gaan vragen.
D E Z I N DER V E R V E L I N G . E N I G E A N T R O P O L O G I S C H E
GEZICHTSPUNTEN

Als het meest wezenlijke kenmerk der verveling hebben wij leren kennen :
de beleving van het betrokken zijn op de wereld als een niets-voor-mij
(niets-te-doen-hebben; nergens-zin-in-hebben). Niet betrokken zijnde
op de wereld tref ik mij zelf aan als onvervuld (leeg) en mijn lichaam als
loom. In de loomheid der verveling, zo zagen wij in onze fenomenologische analyse, wordt het lichaam ervaren als zwaarte, als massiviteit.
Normaliter depasseer ik mijn lichaam. Sartre merkt terecht op : 'Ie corps
est perpétuellement le dépassé. Le corps, en effet, comme centre de
référence sensible, c'est ce au delà de quoi je suis.' (99,390). Zelfs zegt hij
verderop: 'le corps est le négligé, le passé 'sous silence" (99,395)· Het
lichaam heeft tekenkarakter, het verwijst naar, het is als het teken: 'Ie
dépassé vers la signification' (99,395). Maar nu is de verveling juist de
beleving van de zinloosheid van de (dingen in de) wereld; verveling wil
zeggen: nergens heb ik zin in, niets heeft zin, betekenis voor mij. Het
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lichaam verliest dus zijn tekenkarakter en daarmee zijn karakter van
'dépassé' ; ik depasseer mijn lichaam niet in de verveling, ik tref het aan.
'Et Ie corps', aldus Sartre, 'est nécessaire encore comme l'obstacle à
dépasser pour être dans le monde, c'est-à-dire l'obstacle que je suis à
moi-même' (99,391)· Maar als ik mij verveel, distancieer ik mij juist van
de wereld, ik wil niet in de wereld zijn, die mij niets zegt; daardoor tref
ik mijn lichaam aan als obstakel, als zwaarte, als loomheid. 'Le corps
comme être-pour-soi' is echter nooit obstakel, zoals een ding dat kan zijn.
Het blijft ook in de verveling 'obstacle à dépasser.' In de loomheid der
verveling treffen wij ons lichaam aan als obstakel dat gedepasseerd moet
worden. Het hinderlijke in de loomheid der verveling is juist, dat van ons
lichaam niet gezegd kan worden 'qu' (il) est déjà dépassé, soit vers l'apparition d'un nouveau ceci, soit vers une combinaison nouvelle de chosesustensiles' (99,390). Er volgt geen nieuw dit, er is geen nieuwe combinatie van eerder gebruikte dingen. Door zijn karakter van moetendegedepasseerd-worden blijft het lichaam in de verveling in beginsel 'centre
de référence', maar het refereert aan niets, d.w.z. aan niets in de wereld.
Daardoor is ons lichaam, anders dan het dierlijk lichaam, in de situatie
der verveling verwijzing naar wat niet hier is, waardoor het hier in
principe wordt overschreden.
In de loomheid der verveling manifesteert zich enerzijds een bedreiging der menselijke vrijheid, omdat dit niet gedepasseerde lichaam ding
dreigt te worden, zoals in zekere zin het verlamde lichaamsdeel, hetgeen
het begrijpelijk maakt, dat Luijpen, overigens ten onrechte, de verveling
als een psychische verlamming kon zien. Tevens openbaart zich in de
loomheid de menselijke vrijheid, daar het lome lichaam zoals wij zagen
het karakter heeft van gedepasseerd moetende (en kunnende) worden.
Want terwijl van het gedepasseerde lichaam gezegd moet worden: 'Ie
corps, étant dépassé, est le Passé'(99,390), behoudt het lichaam, als (nog)
niet gedepasseerd, alle mogelijkheden, is het gericht op de toekomst.
En 'ce Futur que j'ai à être c'est simplement ma possibilité de presence à
l'être par delà l'être' (99,173)· In het lome niets-doen der verveling immers heb ik over mijn lichaam niet beschikt, ik heb er nog de beschikking
over, het staat nog ter beschikking (zonder dat ik beschik). In de verveling is alles nog mogelijk, ik sta aan het begin van een keuze, of liever
van een mogelijkheid van keuze: de aarde is nog ledig: 'Im Anfang war
die Langeweile', zei Kierkegaard vol zinvolle humor.
Nog op een andere wijze kan de verveling gezien worden als een openbaring van de menselijke vrijheid. Revers heeft daartoe gewezen, zoals
wij in onze literatuurbespreking hebben gezien, op het Langeweileaspect in de verveling, dus op de tijdsbeleving. Een dier is in de tijd,
maar heeft de tijd niet. Zeker is hier een belangrijk uitgangspunt gekozen; de tijd hebben wil immers o.m. zeggen: de tijd tot zijn beschik282

king hebben. De mens, juist als persoon(86,346e.V.), doet met de tijd wat
hij wil, hetgeen het meest - immers ook in concreto - geldt van zijn 'vrije
tijd'. Een deel van zijn tijd moet de mens, evenals het dier, besteden aan
zijn lijfsbehoud, maar ook hierbij is hij minder situatiegebonden dan het
dier, daar hij zich een mogelijkheid heeft geschapen, o.a. door zich ruilmiddelen te verschaffen en door zijn tijd in te delen, om de daaraan bestede tijd zelf te bepalen. In zoverre beschikt hij veel vrijer over zijn behoeften en ook over zijn tijd dan het dier, dat op jacht gaat als het honger
ervaart.
In de vrije tijd echter openbaart zich duidelijker dat de mens zijn tijd
tot zijn beschikking heeft. In het doorwrochte werk van E. Weber
wordt het vrijetijdsprobleem vrijwel uitputtend besproken, zodat wij in
het algemeen daarnaar kunnen verwijzen (122). Toch dient bij een aspect
van het probleem even stilgestaan te worden. De term 'vrij' in vrije
tijd kan ' vrij van' betekenen. Zo is de vrije tijd die tijd waarin de mens
vrij is van die activiteiten die samenhangen met de nooddruft: eten,
leren, werken, maar ook slapen. Werken is een bezigheid van volwassenen, een kind dat niet slaapt of eet of bezig is te leren, speelt (waarin zich
ook een leren voltrekt, dat zich echter van het zo juist genoemde als
natuurlijk leren van het intentionele leren onderscheidt). Ook bij dieren
bestaat er tussen volwassen en jonge individuen een verschil: het volwassen dier gaat op buit uit (vergelijkbaar met het werken van de volwassen mens), het jeugdige dier dat zover nog niet is, speelt of slaapt
intussen of houdt zich angstig weggedoken.
In het spel heerst een volledige vrijheid, zowel een vrijheid van als een
vrijheid tot. Scheuerl zegt: 'Spel is vrij, niet omdat het oorzaakloos is,
maar omdat het zich van zijn oorzaken distancieert, daar het fenomenaal
niet gedaan wordt, maar geschiedt' (104,131). De vrijheid van oorzaken,
die dus niet in een oorzaakloosheid, maar in een distantie bestaat, manifesteert zich heel duidelijk t.a.v. de causae instrumentales, de speeldingen,
het speelgoed in de ruime zin, waarmee wij willen aanduiden, dat zelfs
een persoon een instrumentele betekenis kan krijgen in het kinderlijke
spel. Buytendijk immers heeft erop gewezen, dat het kind niet met dingen,
maar met beelden speelt 95 , zodat b.v. een stok nu een stok, dan zweep of
zwaard, dan scepter, dan (stok)paard kan zijn, etc. Hier is het spelende
kind dus waarlijk vrij van oorzaken. De vrijheid tot is echter meer schijn
dan werkelijkheid in het spel (evenals trouwens de vrijheid van, zoals wij
zagen, zodat de vrijheid in het spel beter een verbeelde vrijheid kan worden
genoemd). De vrijheid het spel te spelen zoals men wil, ad libitum, is
immers in niet-gereglementeerde spelen mogelijk. In feite is dit echter
een vrijheid van bindingen. Echte vrijheid is altijd gebonden vrijheid, of
zoals Buytendijk het formuleert: 'de zedelijke vrijheid of de vrijheid zich
tot iets te verbinden (liberté d'engagement, Gabriel Marcel)' (24,18).
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Echte vrijheid, zo stelt Weber (122,183), ls verantwoordelijke vrijheid,
d.i. een van inzicht getuigende, vrijwillige binding aan een orde van
waarden. Doordat de mens in zijn vrije tijd zijn tijd tot zijn beschikking
heeft, kán hij in deze tijd zijn verantwoordelijke vrijheid realiseren door
het verwerkelijken van menselijke en persoonlijke waarden.
Op het persoonlijke karakter van deze waardenrealisering mag terloops wel even de nadruk worden gelegd. Het heeft geen zin de vrijetijdsopvoeding erop te richten eenvoudige lieden Beethoven te leren genieten. Ook Weber die in zijn laatste hoofdstuk aangepaste vormen van
vrijetijdsbesteding bespreekt, heeft daar meer oog voor dan heel wat
andere auteurs. Hij noemt als zodanig nl. spel en sport, trekken en reizen,
hobby's, dilettantenmuziek en -toneel, omgang met massamedia en als
laatste : culturele ontwikkeling en lectuur. Wil de laatste enige betekenis
gaan krijgen ook voor het volk, dan moet bijzonder aan het werk der
volkshogescholen en goede volksbibliotheken aandacht worden geschonken, maar ook daarmee zal men weinig bereiken, als niet alle deelname
op basis van vrijwilligheid geschiedt. Gielen meent terecht, dat de school
de taak heeft een bijdrage te leveren aan een zinrijke vrijetijdsbesteding
(42,218 e.V.). Dat zal de school echter niet kunnen, als zij zich op het
standpunt stelt, dat alle kinderen toekomstige gymnasiasten zijn.
Komen wij na deze excursie tot ons uitgangspunt terug. Daar de
echte vrijheid verantwoordelijke vrijheid-tot is, kan deze zich bij het dier
niet realiseren. Verantwoordelijkheid impliceert, dat men niet slechts
weet heeft van zijn daden, maar ook dat men de zin van deze daden kan
beleven in functie van het doel (het partiële of het einddoel) dat men zich
stelt. Het dier stelt zich geen doelen noch kan op zijn activiteiten reflecteren. Het dier heeft dan ook geen (vrije )tijd, het is altijd volkomen
situatiegebonden, altijd in de tijd.
De mens daarentegen heeft niet alleen de tijd, d.w.z. heeft deze niet
alleen ter beschikking, maar is als vrije mens ervoor verantwoordelijk,
d.w.z. hij móet (geen dwang van buiten, maar een morele imperatief)
over zijn tijd beschikken. Zijn vrije tijd moet hij 'besteden', d.i. aanwenden tot een doel. (Dat hoeft nog geen praktisch nut te zijn; in de zin
van Gielen (42,219 e.v.) zouden wij van het 'beleven' van de vrije tijd
moeten spreken). Zich vervelen nu is 'met zijn tijd geen raad weten' ; in
zoverre is de vrije beschikking over de tijd bedreigd. Zich vervelen is
echter ook 'nergens-zin-in-hebben', d.i. de zin van mogelijke activiteiten,
welke dan ook, niet kunnen betrekken op een persoonlijk doel. Dit
laatste te kunnen is, zoals wij stelden, de vrijheid-tot. In zoverre openbaart de verveling de menselijke vrijheid.
Echte verveling, d.w.z. de verveling niet als een 'het-verveelt-mij',
maar als een 'ik-verveel-mij', voornamelijk als een niets-te-doen-hebben,
maar ook in hoge mate als een nergens-zin-in-hebben (zie p. 201 e.v.)
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komt bij pubers voornamelijk voor in de vrije tijd. Op zichzelf is dat niet
zo verwonderlijk, daar de vrije tijd zoals wij zagen de tijd is die men ter
beschikking heeft. Hier is men werkelijk vrij in zijn keuze, wat te doen,
een keuze althans uit een groot aantal mogelijkheden, hetgeen blijkt uit
de vele manieren waarop de puber zich tegen de verveling poogt te
verzetten (zie de tabellen LVIII en ых). In andere gevallen is hij in zijn
keuze niet zo vrij : op school moet geleerd worden, in de kerkdienst is
men om mee te vieren, te luisteren naar Gods woord of zich individueel
tot God te richten. Weliswaar kan men zich aan de 'saaie' preek ont
trekken door te slapen, aan de vervelende vergadering door zich niet te
mengen in het gesprek en aan de monotonie van het fabriekswerk - wij
noemen maar enkele voorbeelden - door te luisteren naar de muziek bij
de arbeid, maar veel meer vrijheid is wie zich daarbij verveelt niet ge
laten. Het ligt dus wel voor de hand dat vooral in de vrije tijd de ver
veling dreigt; het ligt bij de huidige geringe mate van kerksheid ook wel
voor de hand dat de kerkdienst niet zo'n grote bron van verveling is, al
blijft het merkwaardig vooreerst dat de kerkdienst bijna tweemaal zo
vaak als conditie der verveling genoemd wordt als de school en vervol
gens dat de verveling in de kerkdienst met de leeftijd toe blijkt te nemen.
Dat echter de school een zo geringe bron van verveling blijkt te zijn (vol
gens tabel xxvib nog door geen 9% der leerlingen als conditie vermeld),
is een verwonderlijke, maar verheugende conclusie uit ons materiaal.
Edith Göbel kon uit haar materiaal constateren, dat 'bei den befragten
Mädchen Schulprobleme offensichtlich nicht im Vordergrund stehen'
(45), en zij voegt daaraan toe, dat dit een bevinding is die afwijkt van de
algemene opvatting van ouders en opvoeders. De school wordt niet als
vervelend beleefd, zo constateerden wij, ze vormt (voor meisjes tussen
14 en 18) geen probleem, is de mening van Göbel, zelfs Fröhner kan van
de jeugd van een grote stad (West-Berlijn) zeggen: 'Im Urteil der Jugendlichen über das Schulleben überwiegt trotz aller Kritik, die teilweise
daran geübt wird, ganz eindeutig das positive Element'^ 9). De titel
van Fröhner's boek kan echter misleidend zijn, men zou kunnen veronderstellen, dat hij uitsluitend over de 'Halbstarken' spreekt, maar hij
betoogt juist dat men de jeugd niet eenzijdig kan beoordelen met
kwalificaties als 'de jeugd van tegenwoordig', nozems e.d. Komen echte
provo's ter sprake, zoals bij Buikhuizen, dan blijkt dat deze het leren
minder interessant vinden dan de controlegroep, dat ze er minder belangstelling voor hebben, het minder noodzakelijk vinden e.d. ee ), en
het spreekt wel vanzelf dat de school in deze geringe belangstelling voor
het leren deelt, te meer daar provo's minus habentes zijn.
Niet zonder belang is onze constatering dat in de loop der ontwikkeling de vrije tijd als conditie der verveling afneemt, terwijl juist kerk en
school bij oudere leerlingen meer als condities naar voren treden. Com285

bineren wij deze gegevens met onze constatering dat juist in de puberteit
s.S., in tegenstelling tot prepuberteit en adolescentie de dominante factor
der verveling (nergens-zin-in; niets-te-doen) sterker is dan de andere
componenten der verveling, dan volgt daaruit dat juist de puber nogal
eens met de echte verveling geconfronteerd wordt, een bevinding die
verderop nog nader bekeken zal worden.
Wie zich echt verveelt, wil ook de tijd niet 'doden'. Dat is een manier
om de schijn te redden, maar het is geen waarachtig menselijke manier,
omdat de vrijheid-tot zich daarin niet ontplooit. Daarom helpt dit ook
niet, het is een schijnoplossing. De tabellen LVIII en LIX tonen dan ook
overtuigend dat zo maar 'iets doen' om aan de verveling te ontkomen
weinig voorkomt, daarentegen creatiever oplossingen als lezen en gezelschap zoeken of knutselen + karweitjes in veel sterker mate. Daaruit
blijkt dat de puber zich het besteden van zijn tijd ook werkelijk tot een
opgave maakt die hij positief wil benaderen.
In onze fenomenologische analyse op p. 88 e.v. zagen wij, dat in de
tijdsbeleving der verveling, de 'Langeweile', de tijd wordt beleefd als
duur, als statisch, als een quasi-eeuwigheid. In ons experimenteel onderzoek vonden wij daarvan in zoverre een bevestiging, dat de tijd over
de periode der verveling achteraf werd onderschat, hetgeen wij als een
contrasteffect beschouwen, dat ook in het onderzoek van Loehlin (71)
werd geconstateerd. In de verveling hébben wij de tijd dus niet, maar
zijn wij evenmin in de tijd verloren zoals het dier; de 'Langeweile' der
verveling is geen 'temps vécu'. Het dier is altijd in de tijd verloren, zoals
ook min of meer de mens die opgaat in spel of werk. De Weefde tijd der
verveling openbaart (zoals ook de andere vormen van tijdsbeleving : het
verlangen, de gespannen of angstige verwachting) de menselijke vrijheid
als een beperkte vrijheid-tot.
Thans moeten wij echter andere wegen gaan dan Revers (zie boven), en
in diens voetspoor ook Weber en Luijpen. Een 'Lange Weile' is immers
ook de tijd in het verlangen en in de verwachting (het wachten). Dat verleidde Luijpen ertoe de verveling 'te beschouwen als een speciaal geval
van 'wachten', gezien als psychische werkelijkheid' (74, Ï 5 3). Het is niet
het 'Langeweile'-aspect dat voor de verveling specifiek is, en wil men het
fenomeen der verveling karakteriseren, dan zal men toch de specifieke,
fenomenale aspecten moeten bepalen. Zowel in Luijpens empirisch
onderzoek als in het onze, voorzover pubers bewust reflecteerden op hun
beleving der verveling, troffen wij het 'Langeweile'-aspect dan ook ternauwernood aan. Wezenlijk voor de verveling bleek in de eerste plaats
het 'niets-te-doen-hebben' of zoals het nog pregnanter geformuleerd
werd: het 'nergens-zin-in-hebben'. Dat betekent dat in de verveling geen
dingen aantrekkelijke kanten aan ons vertonen. Bij dieren heeft het aantrekkelijke, misschien niet uitsluitend 87 , maar toch wel overwegend, te
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maken met primaire behoeften. Zijn die bevredigd, dan is het dier verzadigd. Bij de mens houdt het aantrekkelijke ook verband met doelstellingen. Verveling als 'psychische verzadiging' (Lewin) zien, betekent
het ontkennen van andere doelen dan die waarop primaire en secundaire
behoeften gericht zijn. Wij zagen met Ch. Bühler dat het menselijk
gedrag en het verloop van de ontwikkeling doelgericht is op een geheel
eigen wijze, nl. als een streven naar vervulling, dat meer en meer ook een
streven tot zelfbepaling gaat worden in de loop der ontwikkeling (17,44),
die op volwassen leeftijd samenhangt met de aanvaarding van het
levensdoel, of met de aanvaarding van de zin van het leven, zoals Wijngaarden het noemt (123). In de puberteit is de mens nog niet zover, dat
hij die zin vatten en aanvaarden kan, zodat hij meermalen geen zin zal
zien (hebben) in wat zich in de situatie, in zijn wereld aandient.
Dat de verveling met 'psychische verzadiging' gelijk gesteld wordt,
berust op een gezichtsbedrog. Men neemt in dat geval het gelijkende
voor het gelijke. Wie veel gegeten heeft, is verzadigd; wie iets te vaak
heeft gegeten, verliest zijn trek in dat voedsel: hij heeft er geen zin meer
in, hij is (psychisch) verzadigd, aangenomen dat hij in dezelfde leeftijdsfase vertoeft, daar het bekend is dat b.v. kinderen vaak meer behoefte
hebben aan b.v. suiker (zoetigheden) dan volwassenen. Wie echter een
bepaald werk (of spel) te vaak heeft verricht (of gespeeld), heeft er geen
zin meer in, d.w.z. hij verricht (speelt) het automatisch, zonder persoonlijke betrokkenheid, omdat hij er geen persoonlijk doel meer in beleeft.
Het werk wordt louter functioneel : als kostwinning verricht, het spel b.v.
als tijdverdrijf gespeeld. In dat geval wordt het werk (het spel) door een
gemis aan persoonlijke betrokkenheid vervelend.
Voor veel mensen is hun werk aantrekkelijk, d.w.z. zij vinden er iets
van hun persoonlijkheid in terug. De vrije tijd, waarin zoals wij zagen de
verveling het meest frequent voorkomt, is een tijd die ter beschikking
staat, een tijd waarin persoonlijke doelstellingen verwezenlijkt kunnen
worden, en zelfs móeten worden, wil ze niet als vervelend worden beleefd. Als beleving van het nergens-zin-in-hebben refereert de verveling,
zij het negatief, aan de zin van het menselijk bestaan. Maar E. Weber
merkt o.i. terecht op: 'Zo min als 'die theoretische Vernunft' de absolute
zinloosheid van het menselijk bestaan bewijzen kan, zo min kan ze de
totale zinvolheid daarvan dwingend aantonen. Slechts 'die praktische
Vernunft' kan zich uitspreken voor de bestaansvorm die zij als voor het
leven van beslissende waarde beschouwt. Deze beslissing valt in de concrete levenssituatie meestal uit voor de aanvaarding van de zin des
levens' (122,153). Alleen als men daarvan uitgaat, kan gesproken worden
van de zin van de vrije tijd, alleen als men het zo ziet, kan men ook het
menselijk handelen als zinvol beschouwen en de verveling als beleving
van de zinloosheid van het handelen. Dan zal men ook met Strasser
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kunnen instemmen, waar hij zegt: 'Heerst er een spontane neiging tot
activiteit en biedt de situatie geen aanknopingspunten voor zinvolle
bezigheid, dan zal de gevoelsindruk der verveling zich opdringen'
(113, 159). Men doet er echter o.i. verkeerd aan met Luijpen en Revers
aan het onbevredigd-blijven van bepaalde strevingen of driften te denken.
Een 'spontane neiging tot activiteit' heeft van nature elk mens (en elk
dier). Het 'zinvolle' van zijn bezigheden in een concrete situatie te vatten,
is alleen de mens gegeven, de 'zinloosheid' van een situatie te beleven
eveneens. Het dier kan stoten op het onverwachte: de normale afloop
van de handeling geschiedt niet; wordt b.v. een hond een koekje aangeboden, maar niet gegeven (men houdt het dus in de hand vast), dan zien
wij hem wegkijken, soms geeuwen, terwijl hij soms ook gaat janken. Het
dier dat het geven van een koekje kan plaatsen in zijn dierlijk bestaan:
behoeftebevrediging door het gevonden (of in dit geval gepresenteerde)
voedsel, staat bij weigering van het koekje voore en 'menselijk' raadsel;
de dubbelzinnigheid van het aanbieden en tegelijk weigeren, hetgeen de
mens b.v. als een uitstel zou kunnen interpreteren, doorziet het dier niet.
Wordt het koekje de hond na enige tijd gegeven, dan kan er bij herhaling
van de procedure een conditionering ontstaan. Duurt het uitstel te lang,
of ook bij eerste aanbieding, dan staat het dier (weer) voor het 'menselijk'
raadsel, dat hij dus in zijn bestaanswereld geen plaats kan geven, zodat
een quasi-zinloze situatie ontstaat (en zich verschijnselen van schijn-verveling als verslapping van aandacht, het rekking-geeuw-complex,
kunnen voordoen). De schijnverveling van de hond ontstaat hier door
frustratie. Zo kan ook de kinderlijke verveling wel door frustratie
ontstaan, b.v. wanneer het kind op een regenachtige dag niet kan voetballen. Dit is de verveling waarop verschillende auteurs, zoals Luijpen
en eigenlijk ook Revers, zich doodstaren, maar dit is niet de echte verveling van b.v. de puber, en cultureel minder geboeide volwassenen, die
b.v. in vrije tijd of vakantie zich openbaart als een nergens-zin-in-hebben.
De mens is een wezen dat niet zoals het dier opgaat in het zoeken van een
evenwicht door behoeftebevrediging, maar dat zelfs bij bevrediging van
alle natuurlijke (zowel primaire als secundaire) behoeften onvervuld kan
blijven (zoals b.v. de geblaseerden). Dat als 'psychische verzadiging' te
zien treft de kern niet, want het is niet in de eerste plaats het verzadigd-zijn van 'alles', maar het in diepste wezen onvervuld-blijven dat
zich hier manifesteert.
Wij moeten op dit gegeven der onvervuldheid nog terugkomen, omdat dit antropologisch het wezenlijke der verveling moet worden genoemd. Wij willen eerst echter nog even bij een ander facet stilstaan. Uit
het bovenstaande valt namelijk te begrijpen, waarom juist in de puberteit
de verveling zo'n grote rol speelt. De rol van de (vrije) tijd is hier niet
beslissend: jonge kinderen hebben meer vrije tijd dan pubers en evenveel
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als bejaarden en zij vervelen zich desondanks minder. De 'spontane neiging tot activiteit' vindt bij het kind een uitweg in het spel, waaraan
althans bij het kleine kind alle tijd gewijd is. Bij het schoolkind is alle
vrije tijd beschikbaar voor spel en liefhebberijen, welke laatste nog
duidelijk een spelkarakter dragen (vergelijk de allesverzamelaars onder
de schoolkinderen b.v. met de serieuze verzamelaars onder pubers en
volwassenen). In de puberteit, door Buytendijk geschetst als een 'drempelpositionaüteit', 'de overgang uit de levensruimte der beelden en de
verbeeldingen naar die der werkelijkheid' (20,483), wordt het 'grote'
kind door de wereld van het spel niet meer ten volle gegrepen en, als het
gereglementeerde wedstrijdspel dat sport heet, de puber niet zo sterk
boeit, dat dit het merendeel van zijn vrije tijd in beslag neemt, zal de verveling hem besluipen, wanneer hij door werk of liefhebberij (nog) niet
gegrepen wordt. In de ouderdom is voor vele mensen de mogelijkheid
tot werken afgesneden, hetgeen echter niet geldt voor creatiever persoonlijkheden, die zich derhalve niet vervelen. 88 Zoals het spel zin geeft aan
het leven van het kind - een zin waarop dit 'moi empirique' (Debesse)
nog niet reflecteert - , zo geven werk en liefhebberij zin aan de volwassenheid, waarbij te bedenken valt, dat het werk, waartoe hier ook sociale en
charitatieve bezigheden gerekend worden, zijn zin niet alleen behoeft te
ontlenen aan materiële waarden, deze integendeel voor een belangrijk
deel dankt aan waarden van geestelijke (dus ook religieuze) aard. De
puber kan de zin van het kinderlijke leven niet meer beleven, hij is 'geen
kind meer'. Hij reikt vol verlangen naar het leven der volwassenen, waarvan hij de tekenen in zijn leven bespeurt zonder dat hij, hun zin nog maar
ten dele bevroedend, deze werkelijk beleven kan. De bejaarde, in een
ontwikkelingsperiode die door geen andere meer gevolgd zal worden,
gaat geconfronteerd worden met eindigheid en dood. Munnichs heeft
aangetoond dat de vertrouwdheid met de eindigheid bij (oudere) bejaarden samenhangt met diverse factoren. Voor ons is vooral het volgende
citaat van belang: 'niet-vertrouwd-zijn met de eindigheid houdt verband
met een ongevuld bestaan (sociaal te beperkte samenlevingsvorm,
weinig bezigheden 'sociale contacten', weinig bezigheden 'liefhebberijen'), dat ook mede bepaald wordt door de beperkte mogelijkheden,
die de bejaarde gelaten zijn (namelijk ten gevolge van de talrijke ouderdomskenmerken, die echter op hun beurt ook gevolg kunnen zijn van het
ongevulde bestaan). Tevens hangt het ongevulde bestaan samen met het
feit, dat de bejaarde niet van zins is een open oog te hebben voor het
sterven. De situatie, waarin hij verkeert, brengt derhalve onvoldaanheid
mee' (83,147). Wij mogen dit dunkt ons met Strasser ook zo formuleren:
hun 'situatie biedt geen aanknopingspunt voor zinvolle bezigheid',
zij vervelen zich, hetgeen dan zowel geldt voor de pubers als voor de
bejaarden.
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Zowel puberteit als ouderdom is een crisissituatie. De eerste kan men
een originaliteitscrisis (Debesse) of een drempelpositionaliteit (Buytendijk) noemen, beide termen duiden aan dat een nieuwe bestaansvorm
bemachtigd moet worden, hoewel Debesse het meer vanuit de subjectiviteit beschouwt, Buytendijk meer vanuit de wereld die moet worden
betreden. In feite gaat het daar in de ouderdom ook om; het is een
distantiename van de rumoerige wereld der werkers en een geplaatst
worden voor het aangezicht van de dood. Er moet een nieuw engagement
worden gevonden vanuit een andere horizon, of zoals Munnichs het
formuleert: 'een hernieuwd engagement in distantie' (80,160). In de fase
van het zoekend op weg zijn naar die nieuwe horizon, de puberteit en de
beginnende ouderdom, worden nog geen of nog onvoldoende aanknopingspunten voor zinvolle bezigheid gevonden.
Nu wordt ook de zin der verveling manifest. 'De diepe, centrale
verveling (ons 'nergens-zin-in-hebben', A.K.) bezit een antropologische
functie, die door de existentiefilosofie in het licht gesteld is. De existentiële verveling vermaant de mens telkens weer, dat hij zich in de crisis
bevindt, dat hij zich uit het oneigenlijke bestaan moet redden tot een
beslissing', zegt Weber (122,159). En even verder merkt hij op: 'Daarom
zou het verkeerd zijn, als de vrijetijdspedagogiek er slechts op zou doelen
de verveling te verdrijven. Het zal er veeleer op aankomen de centrale
verveling te aanvaarden, haar als teken van een crisis te erkennen en zich
door haar te laten opwekken tot het verkennen van de zin daarvan. Als
de centrale zinsvraag haar beantwoording heeft gekregen, kan de mens
ook met de oppervlakkige verveling klaar komen' (122,160).
Wij hebben ons dit lange citaat veroorloofd, omdat het vrijwel precies
onze mening weergeeft. Verveling heeft een signaalfunctie; ze fungeert
in het menselijk bestaan als teken van een crisis. Maar bovendien heeft de
verveling - en daarover spreekt Weber niet - een regeneratieve betekenis
in het leven van de puber, en waarschijnlijk ook in dat van de bejaarde
mens, wellicht zelfs soms in het leven van de mens in de werkzame periode der volwassenheid 6 ·. Mag de verveling in zekere zin tegenover de
'Musse' staan, zoals Revers beweert, in dit opzicht gelijkt ze op de 'Musse'. Jonge, opgroeiende mensen behoeven meer kans op herstel van
krachten dan de slaap hun schenkt en nieuwe stimulansen voor hun
creativiteit vanuit een niet-bezig-zijn, zolang zij de echte rust nog niet
kennen. Wij herinneren hier aan de uitlating van de zestienjarige leerling
van iv gymnasium, die naar aanleiding van ons enquête-onderzoek
opmerkte, dat hij zich tegen de verveling niet verzette: 'Omdat ik van
mening ben, dat ieder zich moet vervelen. Zeker jonge mensen. Het is ook
goed in bepaalde gevallen, omdat men na een periode van verveling
weer veel vlugger en frisser kan beginnen'. Wij zijn het dan ook geheel
oneens met Luijpen, waar hij beweert dat verveling 'duidt... op des290

organiserende behoeften' (74,170). Maar zelfs als regeneratie beschouwd
is de verveling een teken van een bestaansvorm of situatie, waarin men
(nog) niet is aangepast aan de taak die daarin wacht. Het 'dolce far niente'
als regeneratiemogelijkheid is de meeste pubers nog onbekend. Zo is de
verveling een teken van het menselijk bestaan, dat zich in ontwikkeling
realiseert en daarbij crisisperioden doormaakt die de mens zijn kwetsbaarheid, vergankelijkheid en principiële onvervuldheid door de dingen
dezer wereld sterker doen ervaren. Een volwassen mens verveelt zich
slechts in uitzonderingssituaties, waarin hij b.v. door eentonig werk kan
worden gebracht, omdat hij het niet-volledig-zinvolle van het bestaan
dan ervaart en zich derhalve in feite in een crisis bevindt. Voor de ontwikkeling tot volwassenheid is een goede vrij tij dspedagogiek van het
grootste belang, vooral voor die maatschappelijke groepen die de zin
van hun bestaan meer zullen moeten beleven in de vrijetijds- dan in de
werksituatie, hetgeen in de toekomst met de op handen zijnde grotere
verkorting van de werkweek een nijpender probleem zal worden.
Wanneer de 'centrale' verveling als existentiële crisis moet worden
beschreven, van waaruit ook de Oppervlakkige' verveling valt te begrijpen, zoals wij hierboven met Weber stelden, dan verwijst de verveling,
als teken van onvervuldheid, naar de zin van het menselijk bestaan, dat
een bestaan in onvervuldheid is, zodat de mens in de verveling door zijn
verlangen naar vervulling de grenzen van zijn bestaan principieel overschrijdt.

SUGGESTIES

Aan het eind van deze studie gekomen lijkt het ons wenselijk enige
suggesties te doen voor verder onderzoek. Op verschillende vragen
moest deze studie het antwoord schuldig blijven. Dat is zowel het gevolg
van de beperking van het object als van de door ons gebruikte methoden.
Met name de vraag die ons ook in deze studie interesseerde, of de verveling in de puberteit frequenter is dan in andere fasen der ontwikkeling,
een vraag die onze kijk op de verveling zou kunnen verruimen, vond
geen bevredigend antwoord. Daarvoor zou het noodzakelijk zijn een
nauwkeurige studie te maken van de verveling in alle ontwikkelingsstadia. Bij het kind beneden de schoolleeftijd zou de observatie een grote
rol moeten spelen. Men zal daar de gedragspatronen van het kind moeten
nagaan b.v. in een situatie waarin het beroofd is van alle speelgoed, zodat
men mag veronderstellen dat de situatie van niets-te-doen-hebben
overeenkomt met wat wij verveling noemen. Deze gedragspatronen
kunnen vergeleken worden met die van oudere kinderen, volwassenen en
bejaarden die zich (zeggen te) vervelen, waardoor het wellicht beter
mogelijk is dan in deze studie - het experimentele gedeelte - vast te
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stellen, welk gedrag een teken van verveling is, of wanneer het niet eenduidig zou blijken te zijn, kán zijn. Ook de belevingen der verveling
zouden op verscheidene leeftijden moeten worden nagegaan; overeenkomsten en verschillen in die belevingen zouden het wezenlijke van de
beleving der verveling en de verschillen in beleving in de diverse
leeftijdsfasen kunnen demonstreren, zodat beter dan in deze studie tot
uiting zou kunnen komen, wat fasetypisch en wat essentieel is. In dit opzicht hebben wij ons een beperking opgelegd die ongetwijfeld het resultaat een beperkter geldigheid heeft gegeven dan wij gewenst hadden.
Door een methodenonderzoek zou moeten worden nagegaan met welke methode(n) in elke leeftijdsfase de beste resultaten worden verkregen
en correlatieberekeningen zouden de vergelijkbaarheid der resultaten
moeten waarborgen. Uitvoeriger statistischer bewerking dan in deze
studie is gebezigd, zou wenselijk kunnen zijn, opdat de significantie ook
van andere deelresultaten zou kunnen blijken, al zal het ook dan alleen
bevrediging kunnen schenken, wanneer de betekenis van de uitkomsten
wordt belicht en geïnterpreteerd. Wij hebben gepoogd in deze studie te
tonen, dat wij eerbied hebben voor feiten, maar wij zijn er evenzeer van
overtuigd dat feiten interpretatie behoeven in elk wetenschappelijk
bedrijf. In ons inleidend hoofdstuk zijn wij bij deze mening uitvoerig
blijven stilstaan. Door zijn meer dan exploratief karakter heeft deze studie
de pretentie over de verveling in de puberteit tot meer dan voorlopige
resultaten te zijn gekomen, al is zij zeker niet het laatste woord, o.m. niet
doordat de steekproef uit de pubers in meer dan een opzicht kan worden
uitgebreid. In de eerste plaats zou een groter aantal middelbare scholieren
kunnen worden ingeschakeld dan wij hebben gedaan (onze aantallen
immers zijn 167 + 331 = bijna 500). Ook zouden de scholen gevarieerder,
naast gymnasium en h.b.s.-b nog h.b.s.-a en m.m.s., en meer over het
gehele land gespreid kunnen zijn, ofschoon wij door de keuze van ons
gymnasium-internaat er wel voor hebben gezorgd dat pubers uit het
gehele land bij het onderzoek betrokken waren ; bovendien zouden ook
andere groepen pubers moeten worden ingeschakeld, wil men onze conclusies zonder meer kunnen toepassen op alle pubers. Wel hebben wij
ons deze beperkingen bewust opgelegd, zoals anderen (Bednarik,
Schelsky) zich b.v. beperkten tot de werkende jeugd. Deze beperking
hangt samen met de door een onderzoeker te realiseren mogelijkheden.
Het leek ons beter een grondig onderzoek te doen op dit afgebakende
terrein dan op een groter terrein te opereren en minder in de diepte te
boren bij een probleem dat voor de mens van zo fundamentele betekenis
is als de verveling is gebleken te zijn. Op grond echter van de gegevens
uit andere bron (Buikhuizen, Fröhner, Göbel, Schelsky en gegevens uit
de door ons eveneens behandelde literatuur der industriële psychologie
van de jonge werknemer, b.v. Lewinsky en P. Smith) menen wij dat de
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door ons geboekte resultaten in grote lijnen ook gelden voor andere
pubers dan die de middelbare school bezoeken. Zo menen wij door deze
studie dus werkelijk een bijdrage te hebben geleverd tot de psychologie
van het gevoelsleven, speciaal in de puberteit.
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Summary

The aim of the present study was an investigation into the phenomenon
of boredom in adolescence, its occurrence, conditions and meaning, thus making a contribution to our knowledge of emotional life.
At the outset we are faced by the question: What are we to understand
by boredom? For this reason Chapter ι begins with a survey of the
existing literature on our subject. The author found relatively few
publications on boredom in general and even fewer on the phenomenon
in adolescence. There are general monographs by Tardieu, Revers,
Luij pen, and a brief one by Le Savoureux, as well as a number of articles
on its various aspects or on the circumstances, normal or special, when
boredom is apt to occur. The fin-de-sück view of Tardieu, based on a
pessimistic interpretation of civilisation, had to be rejected; neither
Revers's idea that boredom results when an excess of energetic drive is
prevented from finding an outlet, nor Luijpen's theory of boredom as an
affective reaction on the non-fulfilment of tendencies over a longer
period of time, does explain adequately the occurrence of boredom under
non-frustrating circumstances. The same objection must be made to the
psycho-analytical view, in which boredom is interpreted as the expression
of a repressed drive or the repressed object of such a drive. Various studies on special circumstances giving rise to boredom (like those induced
by drugs or isolation) fail to shed sufficient light on boredom as a
normal or at least an everyday problem. Studies of boredom arising
during a stretch of monotonous work concluded that the effect of repetition - generally considered as the underlying cause of boredom : all things
remain the same - could be diminished by the improvement of working
conditions, but not be dispelled. The idea of repetition as the cause of
boredom does not provide us with a satisfactory explanation in frustrated
or blasé individuals. Obviously, the quest was for one or more essential
characteristics that would be valid under all circumstances. The literature
provided a number of valuable data on the conditions conducive to the
occurrence of boredom, such as blaséness, the fact of having time on one's
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hands, frustration, a particular working situation (repetitive work), etc.
The work done by Revers was the present author's starting-point for
his anthropological views ; that by Luijpen suggested in part his methods
(the survey) ; that by the psycho-analysts helped him to shape his thoughts
on the phenomenon of boredom. The investigation of the essential
characterisdcs of boredom has found a beginning in the work of Revers,
and likewise (but less so) in that of Luijpen, but for a close study of the
phenomenon of boredom in adolescence a more exact definition was
required.
Hence the essential characteristics of boredom had to be brought to
light by a phenomenological analysis, as worked out in Chapter n .
The aspect of behaviour that turned out to be most prominent was the
act of yawning. The subjective aspects are centred around a feeling of
emptiness, usually manifesting itself as a having-nothing-to-do or
being-not-in-a-mood-for-anything, so that the knowledge or feeling of
not-being-committed-to-anything must be seen as the essential charac
teristic of boredom. Phenomenal but less specific aspects appeared to be
such subjective moods as languor, listlessness, loneliness, restlessness
and irritability, unpleasantness, as well as the subjective experience of
Langeweile, the feeling of time passing slowly when one is bored. Thus
the analysis came to determine the model for the empirical investigation,
which accordingly was to be focused mainly on the subjective aspects, as
being the essential ones.
Chapter ш deals with an inquiry made in 1954 among the pupils of a
Dutch 'h.b.s.' (secondary modern school) and of the top form of a
primary school; this inquiry was partly inspired by a similar investi
gation by Luijpen. His question how one feels when bored, was slightly
modified and supplemented by two others, one asking after the frequency
of boredom and one about its attending circumstances. The findings of
the survey seemed to justify four hypotheses:
1. boredom is a complex experience, having as its dominant factor the
knowledge or feeling of not-being-committed;
2. in the course of the individual development the experience of boredom
will show an increasingly complex structure, indicating a richer
differentiation of emotional life;
3. in adolescents, at least in those receiving a secondary-school education,
the fact of having time on their hands must be considered as the main
condition for boredom to occur ;
4. this condition becomes less important in getting older.
As the questionnaire method has come in for a good deal of criticism, the
author wished to confirm his findings; for this reason another such
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inquiry was held in 1964 (Chapter rv). It was in a double sense an
extension of the first: the number of pupils was now nearly twice as
large (pupils of a secondary modern school and of a grammar school) and
a question was added about countering boredom. A critical analysis of the
new data confirmed the four hypotheses mentioned above. The resulting
pattern of the complex feeling of boredom was a confirmation of the
phenomenological analysis.
To meet the objection that the character of the questions might unwillingly have introduced a certain bias in the answers, a control was
applied in the form of an essay set to the boys of the third form of the
secondary modern school (Chapter v). The conclusions from the essays
were similar to those from the questionnaire inquiry.
The same chapter also describes an attempt at an experimental approach
to boredom. Strictly speaking, this experiment, as an investigation
into forms of behaviour made operationable, cannot be said to have
yielded any results as regards the subjective aspects of boredom, except
that Langeweile could be surmised on account of a marked underestimation
of time (explained by the contrast effect). Nevertheless, the present
combination of an experiment immediately followed by a retrospective
report, resembling the ^«rj-úge-experiments of the Würzburg school in some American investigations discussed here such a combination of
experiment and report goes, indeed, under the common heading of
'experiment' - turned out to be fruitful. This combination, together
with the simultaneous observations made by the experimenter, constituted in various respects a confirmation of the inquiry by questionnaire.
Thus converging methods gave greater certainty in the interpretation of
the findings.
Now that the essential characteristic was found to be the experience
of not-being-committed-to-anything, the question after the sense of
boredom was an obvious one. In the final chapter (Chapter vi) the author,
from anthropological considerations, arrives at the conclusion that
boredom must be seen as a sign of the essential unfulfilment of human
existence, which, more than animal existence, is an existence in course
of development; moreover, an existence in which the awareness of
development does not always go together with an awareness of the
direction this development is taking, e.g. not in adolescence or in old age.
Thus, in the existential crisis of boredom, through the experience of
unfulfilment, which may call forth a longing for a fulfilment that is more
than a mere satisfaction of needs, man is essentially transgressing the
bounds of his existence.
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Résumé

Pour étudier l'aspect, le sens et les particularités de l'ennui dans l'adolescence, afin de contribuer à la connaissance de la psychologie de la vie
affective - ce qui est le but de ce livre - il est nécessaire de déterminer
exactement l'ennui. On trouvera donc dans le premier chapitre une
analyse de la littérature qui existe sur ce phénomène. Elle comprend,
outre les monographies publiées par Tardieu, Revers, Luijpen et l'étude
limitée de Savoureux, un certain nombre d'articles sur les différents
aspects de l'ennui et les circonstances normales ou exceptionnelles qui
l'accompagnent.
Se conformant à la conception pessimiste de la culture, commune aux
auteurs de la fin du siècle dernier, Tardieu croit que l'ennui pénètre
l'existence entière; il est difficile d'accepter cette conclusion. Revers
trouve la cause de l'ennui dans un excès de tendances énergiques sans
exutoire; pour Luijpen l'ennui est une réaction affective à des aspirations
restées inassouvies. Ces conclusions n'expliquent pas assez l'ennui
non-influencé par des circonstances frustratoires ; les conceptions psychoanalytiques de l'ennui, le présentant comme la manifestation d'instincts
refoulés ou manquant leur but, ont le même tort. Plusieurs études sur les
circonstances anormales qui provoquent l'ennui (influence de produits
pharmaceutiques, influence de l'isolement) n'éclaircissent pas suffisamment l'ennui normal ou peu rare. On a étudié également l'ennui qui se
manifeste pendant les travaux monotones : une amélioration des conditions de travail pourrait affaiblir - sans l'éliminer complètement - l'influence de la répétition, généralement prise pour la cause de l'ennui (rien ne
change). Tout en reconnaissant la valeur de ces considérations, nous les
trouvons insuffisantes pour expliquer l'ennui de personnes frustrées ou
blasées.
La nécessité s'imposait de trouver une ou plusieurs caractéristiques
essentielles et toujours présentes. On trouve dans la littérature nombre
d'idées intéressantes sur les circonstances qui accompagnent l'ennui:
blasement, loisirs, frustration, situation d'un travail ('repetitive work').
2
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etc. Nos opinions anthropologiques résultent d'investigations qui
trouvent leur point de départ dans la monographie de Revers; celle de
Luijpen a influencé le choix de quelques-unes de nos méthodes (une
partie de l'enquête au moyen de questionnaires) ; les psycho-analystes ont
été à l'origine de nos efforts pour pénétrer le phénomène de l'ennui.
Pour ce qui est de l'ennui dans la puberté, la littérature fournit peu
d'indications. Luijpen et surtout Revers jettent les premiers regards
investigateurs sur les caractéristiques essentielles de l'ennui; cependant
une étude approfondie de l'ennui dans la puberté exigeait une définition
plus serrée.
Une analyse phénoménologique dont on trouve les détails dans le
deuxième chapitre devait aboutir à la découverte des caractères essentielles et générales de l'ennui. Le bâillement en est la principale réaction
objectivement observable; les réactions subjectives sont concentrées
autour d'un sentiment de vide qu'on reconnaît souvent dans un excédent
de loisirs ou un manque d'intérêts affectifs. La conscience ou le sentiment
de ce non-engagement sont certainement des caractéristiques essentielles
de l'ennui. Parmi les aspects plutôt phénoménaux que spécifiques il faut
nommer les états d'âme qu'on appelle langueur, dépression, sentiment de
solitude, agitation, malaise, irascibilité, ainsi que l'expérience subjective
de la 'Langeweile' : la longue durée du temps quand on s'ennuie. De cette
manière l'analyse a façonné le modèle de nos investigations qui visaient
surtout les aspects subjectifs, étant les plus essentiels.
Dans le troisième chapitre on trouve les détails d'une enquête au
moyen de questionnaires, faite en 1954 parmi les élèves d'une école
secondaire (h.b.s.) et ceux de la classe supérieure d'une école primaire;
cette enquête a été inspirée en partie par une semblable recherche
conduite par Luijpen. A sa question légèrement modifiée, à savoir
comment on se sent quand on s'ennuie, nous avons ajouté deux autres
questions se rapportant aux circonstances et à la fréquence de l'ennui. Les
résultats de cette enquête suggèrent un certain nombre de suppositions
au point qu'ils nous ont permis de formuler les quatre hypothèses
suivantes :
1. L'ennui est une expérience complexe dont le facteur dominant est la
conscience ou le sentiment d'un non-engagement.
2. La structure de l'expérience de l'ennui varie selon le développement
de l'individu; plus ce développement fait de progrès, plus la vie
émotive devient nuancée.
3. Les loisirs forment la principale condition de l'ennui pendant la
puberté, du moins ches le lycéen.
4. L'influence exercée par cette condition devient plus faible à mesure que
l'adolescent avance en âge.
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Ces hypothèses, issues d'une enquête faite en 1954, devaient être contrôlées afin de vérifier les résultats d'une méthode souvent critiquée. Cette
vérification s'est effectuée en 1964 (chap, iv) par des investigations plus
étendues: la nouvelle enquête s'est conduite sur un nombre de lycéens
(élèves d'un gymnase classique et d'une école secondaire) deux fois plus
grand; de plus on a ajouté une question sur la résistance à l'ennui. Une
analyse critique a confirmé nos quatre hypothèses ; le patron du sentiment
complexe de l'ennui qui en résultait a vérifié l'analyse phénoménologique
et prouvé sa valeur.
Il se pourrait que les questions de l'enquête, par leur caractère éventuellement suggestif, aient provoqué des réponses douteuses; pour éviter
ce risque nous avons soumis les rédactions faites par les élèves de la
troisième classe d'une école secondaire à un examen qui a produit des
résultats similaires.
Le même chapitre décrit un essai d'approximation expérimentale de
l'ennui. A la rigueur, cette expérience, en tant qu'examen de comportement rendu opérationnel, n'a pas donné de résultats en ce qui concerne
les aspects subjectifs de l'ennui; il est vrai que la 'Langeweile' pouvait
être présumée en vertu d'une sous-estimation du temps passé, causée par
un effet de contrastes. Notre combinaison de l'expérience et d'une
relation rétrospective qui la suit immédiatement ressemble aux expériences
dites 'Aussage' de l'école würzbourgeoise (certains auteurs américains
dont les études sont analysées dans ce livre appellent également 'expérience' cette combinaison d'expérience et de 'report'). Elle a produit de
nombreux résultats qui, ensemble avec les observations simultanées de
l'expérimentateur, confirment sous plusieurs rapports l'enquête au moyen
de questionnaires; ainsi la convergence des méthodes a donné un surcroît de garantie aux résultats obtenus.
Puisque la caractéristique essentielle de l'ennui s'est trouvée être : l'expérience ou le sentiment d'un non-engagement que d'autres appellent
'vide', il est naturel de s'interroger sur le sens de l'ennui. Dans le dernier
chapitre quelques considérations anthropologiques font conclure que
l'ennui est le signe d'une incomplétude essentielle de l'existence humaine
qui - plus que l'existence animale - est en train de se développer. L'homme (surtout l'adolescent et le vieillard) peut se rendre compte de ce
développement sans avoir la notion de son orientation. Ainsi - traversant la crise existentielle de l'ennui et ressentant une incomplétude
capable d'éveiller en lui un désir d'assouvissement plus fort que le besoin
d'être pourvu du nécessaire - il franchit essentiellement les limites de son
existence.
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In het eerste hoofdstuk van M. J. Langeveld e.a.. Inleiding in de psychologie (66,29).
Zie voor deze problematiek Strasser (114), p. 137-144.
Men kan deze vergelijken met de 'Aussage' ( = experimentele retrospectie) uit de Würzburger school
Zie Tardieu (117), Avant-Propos.
Zie Luijpen (74), ρ 69-83
Wij danken op deze plaats de Bibliotheek der Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse,
die ons de meeste van deze moeili)k bereikbare tijdschriften ter beschikking heeft gesteld.
E Windholz, Types of Boredom and their dynamics (in 76)
Een 'pursuit'-meter is een door Poffenberger ontworpen instrument, een naar beneden
genchte wijzer wordt mechanisch bewogen, de pp moet proberen een naar boven gerichte
wijzer in een lijn te houden (of zeer snel te brengen) met de mechanisch bewogen wijzer.
Voor de discussie tussen Berman en Barmack, 21e Literatuur (4), (10) en (11).
Wij beweren niet dat er geen verveling in het spel is. Interessant is in dit verband ook de
ervaring van (en met) de Amenkaanse astronauten Frank Borman en Jim Lovell, die in hun
Gemini-7-capsule zich nogal verveelden volgens de persberichten ('Borman en Lovell
hebben naar muziek kunnen luisteren die door de grondstations werd uitgezonden (van
marsen en jazz tot Dvorak en Bach. ) en konden desgewenst ook gaan lezen m een paar
pocketboeken die ze hadden meegenomen, maar toch begon ten slotte ook voor hen
reeds de verveling een bedreiging van het moreel te vormen'. De Tijd, 20 dec 196}).
Wij betogen slechts dat Heron met aannemelijk heeft kunnen maken door zijn onderzoek,
dat de verschijnselen een gevolg van de verveling waren.
Hoezeer isolatie mensen suggestibel maakt, is meesterlijk beschreven door de psycholoogliterator M van Loggern in zijn novelle 'Insecten in Plastic'.
Een totaal andere opvatting vindt men bij H Schelsky (103) Zeer genuanceerd schrijft
E. Weber (122) over dit probleem. Zijn opvatting der verveling steunt op die van Revers
(90 en 91)
Zie pag. 1.
Tardieu (117,246) 'L'ennui grandit au dix-neuvième siècle; il devient le mal du siècle'.'
Bedoelt hij : 'le mal de la fin du siècle' ?
De term 'metabletisch' welt een ogenblik naar de lippen (8).
Vgl. J. Peters (86), ρ 34 en 167 e v.
Tardieu spreekt in zíjn Avant-Propos van de 'formes innombrables de l'ennui' (117).
Deze beschrijving 'vanuit de verveling' (127,71) is van 1954; zie de frappante overeenkomst met een opstel uit het opstelondetzoek op p. 240.
Toch treft men een soortgelijke uiting ook bij Tardieu aan, waar hij spreekt over 'l'ennui
dans la famille': 'La vie en familie est comme un voyage en mer qui n'en finit pas' (117,99).
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" Zo o.a. bij Ph. Lersch, die de gevoelens met de driften en stemmingen rekent tot de
endothyme grondslag van de persoon : 'Sie alle haben das Merkmal der intimen Innerlichkeit ; sie sind uns gegeben als ein Innen, als Gehalte eines inhaltlich qualifizierten, zuständlich getonten Kerns, als Erfahrungen eines intimen Bei-sich-seins und Aus-sich-seins der
Seele' (69,92).
In modemer opvattingen beschouwt men het gevoelen liever niet als een toestand, maar
'als het persoonlijk deelnemen in de situatie door zich open te stellen voor het andere in zijn
waarde', zie Linschoten in hoofdstuk 11 van (66,162), in aansluiting bij Scheler.
Op de opvattingen die Linschoten vertolkt in zijn Idolen (70), hoofdstuk v, zal verderop
worden ingegaan.
11
Wij gebruiken deze vage term voorlopig om het woord toestand te vermijden.
" Dit wordt voortaan telkens mede verondersteld.
" Het zal de lezer duidelijk zijn, dat deze keuzemogelijkheden slechts als voorbeelden zijn
gegeven (met de hand kan men b.v. ook slaan of grijpen), en bovendien dat de hand een
verlengstuk kan krijgen in werktuig, teken of begrip (be-grijpen).
• * Buytendijk zegt (22) op p. 45 : 'L'émotion humaine est, à l'opposé de l'émotion animale, un
mode de l'existence et, par la même, elle est toujours le projet d'une situation', en op p. ; 1 :
'Nous trouvons la perception d'autrui et la compréhension de l'expression dans le monde
animal (et chez l'homme) comme éléments des rapports fonctionnels et intentionnels qui
créent les situations constituant la vie'.
" Bedoeld is het complex van bewegingen dat optreedt, hetzij geheel (waaronder rekken en
geeuwen), hetzij gedeeltelijk (alleen het geeuwen).
" Zie ook Calon (26,119): 'het lichaam (is) het meest oorspronkelijke referentiesysteem
waarop alles betrokken wordt'.
*' Zie onze bespreking van Winterstein (124) op p. 31.
*• Zie p. 51 e.v.
" Zie Homstra (53). De cursivering is van Homstra zelf.
*0 Zie ook Strasser (114,248): 'Tot de oerevidente fenomenen behoort mijn lichaam zonder
hetwelk ik geen zin kan ontdekken en geen betekenissen kan ontwerpen...'
" J. Matthijs Achet (1,248): 'Ik zie de tijd als een punt dat zich beweegt, waardoor een lijn
ontstaat'.
" Gusdorf ziet het met meer recht als onze 'bagage' (47,5 07).
" E . Minkowski schrijft (81,12): 'toutes nos souffrances, en dehors des ravages semés par la
mort, venaient du temps: nous succombions sous la longueur et la monotonie des journées
qui se succédaient et nous luttions contre l'ennui - phénomène, comme il est facile de s'en
rendre compte, de nature essentiellement temporelle - qui comme une masse morte et
gluante s'infiltrait dans notre être, en menaçant de la réduire à néant. N'a-t-on pas dit que,
pendant la guerre, nous n'étions pas seulement à l'ennemi, mais encore 'à l'ennui' P', aldus
een belangrijk deel van zijn oorlogservaringen weergevend.
14
Zie onze literatuurbespreking p. 26 e.v.
" Zie ook op p. 44.
34
Uitvoeriger behandeld op p. 43 en in ons laatste hoofdstuk.
*' Zie ook Mej. Frije (38,45), waar zij handelt over de verkeerde aanpak der ouders in de
vakantie van het kind : 'Na een week echter kunnen de ouders het niet meer aanzien. De
kinderen vervelen zich, zjjn lastig, geuren' (cursivering van ons A.K.).
" Zie Tardieu (117,245): 'Le départ de Dieu, la dissolution de la foi, voilà les raisons un peu
générales, mais vraies de l'ennui moderne'.
" Zie p. 90.
40
Gijsbrecht van Aemstel, vs 1237.
41
De term is van Van de Geer (39).
44
De term is ontleend aan een rede van F. J. J. Buytendijk, opgenomen in zijn brochure (24).
41
Vgl. de presentatie bij het tweede onderzoek op ρ. 130.
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Een uitvoeriger verantwoording van de categorisering wordt gegeven in het volgende
hoofdstuk.
Vgl. (89,28); deze 'Definition' is door Remplein zelf gecursiveerd.
De term ontmoeting is hier in stricter zin gebezigd dan door Buytendijk (22,42-43), waar
deze zegt : 'par corps on n'entend pas seulement le mouvement significatif des membres, le
contenu expressif du visage et du corps tout entier et i'intentionalité du comportement,
mais encore ¡e parler' (cursivering van ons A.K.), waaraan hij toevoegt: 'Nous ne pensons
pas à la langue mais au langage'.
Door de eerste besproken in diens (41,34): 'De taal modelleert, vormt en preciseert onze
ervaring. De taal is geen instrument dat wij hanteren, maar een structuur waarnaar wij ons
voegen, de taal vormt ons.' Maar dat betekent dan tevens, dat onze taal als een wijze
waarop wij ons ieder persoonlijk uitdrukken, de stand van onze ontwikkeling openbaart.
Z i e p . 183 e.v.
Waarbij moet worden aangestipt, dat er onder deze h.b.s.'ers ook heel wat kinderen zijn
van geschoolde arbeiders en kleine (of snel opgekomen middelgrote) middenstanders (zie
ook de gegevens hierover bij het onderzoek van 1964).
Titel van een ongepubliceerde lezing van Norman Reider, waarvan de samenvatting is te
vinden in (76).
Vgl. Mik's hypothese xvin, luidend: 'Adacquate hantering van de agressie, d.w.z. adacquasi aan de situatie zonder zichzelf of de omgeving hiermede extreme schade te berokkenen, correleert met adacquate activiteit in de beroeps- c.q. schoolsituatie' (80,166),
die hij door onderzoek kon bevestigen, zie ook (80,190).
Evenals in de tabellen xiii duiden wij ook in de tekst 'dikwijls', 'soms' en 'bijna nooit' resp.
aan door D., S. en B.N.
In tabellen en tekst duiden de afkortingen: v.t., vak., sch., k. en a.g. op de omstandigheden
der verveling, namelijk resp. vrije tijd, vakantie, school, kerk(dienst) en 'andere gevallen'.
Dat verveling geen equivalent is van onvervulde verwachting, omdat verveling als een
nergens-zin-in-hebben buiten alle verwachting om bestaat - behalve wellicht een onbe
wuste verwachting, waarvoor verwezen zij naar de psycho-analytische literatuur -,
hebben wij in onze fenomenologische analyse aangetoond.
De tien achttienjarigen uit ν gynin. zijn hier niet meegeteld, hoewel zeker ook een aantal
van hen doubleurs moeten zijn (ie klas: 12-13 )·; ze klas: 13-14 j . ; 3e klas: 14-15 ).; 4e klas:
15-16 j . ; 5e klas: 16-17 І· is normaal). Vgl. ook p. 137.
Door het R.A.B, uitgegeven in 1952.
Ook Luijpen had al op uitvoeriger beschrijving aangedrongen.
Zie(66, 169) en ook Strasser(ii3, 6 en 7).
Op p. 134 wezen wij er echter al op dat de 15-jarigen in ons materiaal proportioneel te
weinig vertegenwoordigd zijn, hetgeen in 1954 niet het geval was. Als men de 20- en 21jarigen voor een groep laat doorgaan, was het gemiddeld aantal leerlingen per leeftijds
groep in 1954: 17,67, het aantal 15-jarigen onder ons materiaal lag daar duidelijk boven
met 23 ; in het onderzoek van 1964 echter is het gemiddeld aantal leerlingen per leeftijds
groep 36,78, het aantal 15-jarigen blijft daar duidelijk onder met 28. Wellicht speelt dat
juist hier een rol van betekenis.
Ook wel bij jongens, vgl. Ch. Bühler (15) en Hart de Ruyter (49,76).
Dat is ook de opinie van Fröhner (39).
Al heeft Buikhuizen dan kunnen aantonen, dat provo's er significant meer op uit trekken
dan de controlegroep (18,187 ε·ν·)> h e t blijft een interessant gegeven, dat volgens onze
gegevens jongens in de puberteit s.S. blijkbaar in het algemeen de neiging hebben erop uit
te gaan. In het provo-gedrag zit in dit opzicht dus wel degelijk een fasetypische (of typischmannelijke? vgl. Buytendijk, De Vrouw en Beets, De Grote Jongen) component.
PI. is in het bezit van een brief van een dezer pp's, thans student te Groningen, waaruit
blijkt dat deze intelligente (oud)leerling de bedoeling op 23 januari 1966 nog steeds niet wist.
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Hieruit blijkt wel dat wij dergelijke geluiden terecht noteerden.
" In zijn Spel van Mensch en Dier (19) en in (20,461 e.V.).
· · Zie hiervoor Buikhuizen (18,127 e.v. en 213).
" Sheffield toonde aan dat hongerige ratten ook bevredigd werden door toediening van
sacharine, hoewel deze vrijwel geen voedingswaarde heeft, zie Hilgard (5 2,409 e.v.) en ook
Kremers (65,10).
' B Een mooi voorbeeld daarvan vinden wij in het boek van Cl. Hamilton (48).
" Het geïnspireerde artikel van C. Verhoeven in het Dux-nummer over Provocerende jeugd,
jan. 1966, getiteld Aantekeningen over Verveling, kwam ons pas in handen, toen deze
studie klaar lag voor de drukker. Wij konden er vrijwel geen gebruik meer van maken,
maar treffen er gedachten in aan die met de onze vaak sterk overeenstemmen.
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Tabellarium

τ л в E L ia. Vooronderzfpek vraag } ; antw. gecategoriseerd
¡e klas (21 leerlingen):
1. prikkelbaar, alsmede andere agressieve en destructieve gevoelens en neigingen (ι ι χ ) ;
2. allerlei lichamelijke gevoelens - zie hierover ook p. 122 - (7 χ ) ;
}. weet niet wat te doen (2X) ) _
4. nergens zin in
(ix) \
5. rusteloos (1 x ) ;
6. gevoel van onmacht (ι χ ) ;
7. neerslachtig of gekweld (5 X);
8. eenzaam (2 χ ) ;
9- verlangen naar verlossing (1 X ).

TABEL

ib

4e klas (16 leerlingen):
1. prikkelbaar, etc. ( 6 x ) ;
2. allerlei lichamelijke gevoelens ( 6 x ) ;
3. weet niet wat te doen (} χ ) \
4. nergens zin in
(5X)[=(9X);
5. gevoel van leegte
(ι Χ) ι
6. rusteloos ( z x ) ;
7. zelfbeschuldiging (1 X);
8. neerslachtig of gekweld (2 X ) ;
9. ongeduldig (1 X);
10. ongelukkig (1 X);
11. verlangen naar verlossing (1 x ) .
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TABEL li. Onderzoek 19f4. Frequentie der verveling (aès.)
Leeftijd

12

4
14
'5
16
17
18
19

Nooit

Bijna nooit

Soms
IO

I

Î
9
M
9
14

6
6

II

I

•
.
•
1

20

Vaak

Geen antw.

Totaal

i

î

2

}
I

13
21
*9
23
27
17
17
б
ì
I

68

91

167

12

13
II
12
IO

21 1.
Geen leeft.
opgegeven
Totaal:

TABEL i n . Onderzoek 19/4. Frequentie der verveling (inpere.)
Leeftijd

Nooit of bijna nooit in %

Soms of vaak in %

12).
13 І·
14).
IJ )·
16 j .
17)·
18 j .
19 )·
20-2] )·:

2},08
42,86
48,28
43.48
55.56
35.29
41,18

76,92
57.14
48,28
56,52
44.44
64.71
58,82
50
66,67

5°

33.33

Geen antw. in %

3.44

TABEL iv. Onderzoek 19}4. Frequentie der verveling lagere scholieren
Leeftijd
11 ).

12 j .

13 )·
14 j.
Totaal

Nooit

Bijna nooit

Soms

Totaal

3
10
3

11

7

2

5
3

18

26
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TABEL v. Onderzoek ipJ4. Omstandigheden der verveling
Vri je tijd Vakantie

Leeftijd

12 j .

5

School

6

Kerk

1 P.
iR.
iH.)
iR.
iP. )

Huisw.

Andere
gevallen

Geen
antw.

Totaal

1

13

IJl-

10

8

Mi-

II

19

II

10

2

2

1

26

IJ

•3

3

I

I

ЗІ

17)·

8

8

1

iB].
19].

5

15 І·
16 j .

1

6
3

20).

2

2

21 ] .

I

Geen leeft.
opgegeven
Totaal

5

5

70

80

2

1

2P. )

iR.1

21

1

I

1 R.

36

2

2

3

13
I

17

6

2
2

7

I

I

2

2

10

14

9

2

13

4

192

(N.B. P. = protestant; R. = rooms-katholiek; H. = hervormd) 1 .
1

De aanduidingen 'protestant' en 'hervormd' zijn van de proefpersonen; men mag ze ook
samentellen, zoals wij op p. 115 doen ter vergelijking tussen protestant en rooms-katholiek.

TABEL via. Onderzoek 19 ¡4. Categorisering der antwoorden op vraag) (χμ p. 118 e.v.)
H.B.s.

lijaar:
1. gevoelens van prikkelbaarheid en agressieve en destructieve neigingen (4X)
(13 11.*) 2. allerlei lichamelijke gevoelens ( ю х )
3. weet niet wat te doen (2 x ) /
,
. •
/ ..\ > ( = 5 X) - voor deze samenvoeging, zie p. 121
4. nergens zin in
(3 X ) )
5. gevoel van eenzaamheid ( i x )
6. zich neerslachtig of gekweld voelend (1 X )
7. verlangen naar verlossing (1 X )

TABEL

vib

ijjaar:
1. prikkelbaar, etc. (6 X )
(21 11.) 2. lichamelijke gevoelens (10 X)
3. nergens zin in
(4X))(=5X)
4. gevoel van leegte (1 x ) ( -zie p. 121 •
* 11. = leerlingen
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5. neerslachtig, gekweld (4X)
6. ontevreden over zichzelf (3 χ )
η. verlangen naar verlossing (3X)

TABEL VI С

7. lusteloos, futióos (4X)
8. hulpeloos ( i x )
9. rusteloos (1 x )
10. ontevreden over zichzelf (2 x )
11. afgeleid ( i x )

14 jaar: ι. prikkelbaar, etc. (8 χ )
(29 II.) 2. lichamelijke gevoelens (19Χ)
3· weet niet wat te doen ( 6 X )
(=i6x)
4. nergens zin in
(10 χ )
5. eenzaam (4X)
6. neerslachtig, gekweld (5 χ )

TABEL vi d

IJ jaar: 1. prikkelbaar, etc. (4 x )
(23 11.) 2. lichamelijke gevoelens (9X)
3. nergens zin in ( ( 6 x ) ) ,
4. gevoel van leegte (1 x)J
'
5. eenzaam (1 x )
6. neerslachtig, etc. (5 x )
7. lusteloos, futióos (2 χ )

TABEL vi

.

e

16 jaar: 1. prikkelbaar, etc. (4X)
(27 U.) 2. lichamelijke gevoelens
3. weet niet wat te doen
4. nergens zin in
5. de wereld is een saaie
boel, alles is vijandig
6. eenzaam ( i x )

TABEL vi

8. onbestemd gevoel, alsof hij hier niet
thuishoort (1 x )
9. rusteloos, nerveus (5 X )
10. ontevreden over zichzelf (3 x )
11. afgeleid (1 X)
12. verlangen naar of poging tot ver
lossing (4X)
(1 leerling verveelt zich nooit)

(гχ)
(З Χ ) \
(6x)f ( = ιοΧ)
Ι
(ι Χ ) ]

f

17 jaar: 1. prikkelbaar, etc. (5 x )
(17 11.) 2. lichamelijke gevoelens (7Χ)
3. weet niet wat te doen (1 X )
4. nergens zin in
(4X ) ( = 5 X )

TABEL

7. neerslachtig, etc. (4 χ )
8. lusteloos ( 2 χ )
9· rusteloos (2 χ )
ίο. radeloos (ι χ )
ι ι . ontevreden over zichzelf (4 Χ )
12. verlangen naar verlossing (3 X )
(4 leerlingen geven geen of een
ontwijkend antwoord)

5. neerslachtig, etc. (i x )
6. ongeduldig (1 X)
7. ontevreden met zichzelf (7 X )
8. verlangen naar verlossing (1 x )
(1 leerling geeft een ontwijkend antwoord)

vig

ι S jaar: 1. prikkelbaar, etc. (5 X)
17 11.) 2. lichamelijke gevoelens
3. weet niet wat te doen
4. nergens zin in
5. gevoel van leegte
6. eenzaam (1 x )

9X)

7. neerslachtig, etc. (2 χ )
8. lusteloos (1 X)
9. doelloos (1 X )
10. besluiteloos ( i x )
11. ontevreden met zichzelf (5 X )
(1 leerling geeft geen antwoord)

5"

TABEL VI h

ι f jaar: ι. prikkelbaar, etc. ( j x )
(6 11.) 2. lichamelijke gevoelens ( i x )
3. weet niet wat te doen (1 X )
4. nergens zin in

(эх)

(=4*)

5.
6.
7.
8.

ongelukkig (1 x )
gekweld (1 x )
rusteloos (j X )
ontevreden met zichzelf (2 χ )

6.
7.
8.
9.

rusteloos (1 x )
besluiteloos (1 x )
moedeloos (2 χ )
ontevreden met zichzelf (2 χ )

TABEL vi 1

20 jaar: 1. lichamelijke gevoelens (1 x )
(5 11.) 2. weet niet wat te doen (1 X )
3. gevoel van leegte
(2 X ) ( = Î X )
4. neerslachtig, etc. (1 X )
5. ongelukkig ( i x )
21 jaar: ontevreden met zichzelf en chagrijnig
(1 11.)

De antwoorden van de 8 leerlingen die geen leeftijd opgaven, zijn in dit overzicht niet op
genomen, omdat ze voor vergelijkmg niet konden meetellen.
Nu volgen de leerlingen van de lagere school:

TABEL v u а

il jaar: 1. lichamelijke gevoelens (1 x )
3. eenzaam (3 x )
(7 11.) 2. weet niet wat te doen (ι χ )
4. neerslachtig, etc. (ι χ )
(ι leerling heeft de bedoeling niet begrepen)

TABEL viib

1. prikkelbaar, etc. (2 X)
4. eenzaam ( i x )
2. weet niet wat te doen (4 χ )
j . neerslachtig, etc. (3 x )
3· lichamelijke gevoelens (3X)
(1 leerling heeft de bedoeling niet begrepen)

12 jaar:
(11 11.)

TABEL

vue

ijjaar:
(5 11.)

1. prikkelbaar (1 x )
2. lichamelijke gevoelens (2X)

TABEL v u

3. weet niet wat te doen (1 X )
4. eenzaam ( i x )

d

14 jaar: 1. eenzaam (1 x )
2. neerslachtig (1 x )
(3 11.) (i leerling verveelt zich nooit, beweert hij)
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T A B E L v i n . Percentage verscbilUnde antwoorden
op aantal leerlingen per leejftyd{allem de b.b.s.-ers)
12
13
14
15
16

jaar: 53,84
jaar: 33,33
jaar: 37,93
jaar: 52,17
jaar: 44,44

17 jaar:
47,o6
18 jaar:
64,70
19 jaar:
133,33
20 e n 21 j . : 183,33

TABEL IX. Geimiens van1 prtkkelbaarheid, etc.

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:

13,6%
12,9%
12,9%
9,3%
10,8%

17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20 en 21 j . :

17,9%
16,7%
17,6%
7.1%

T A B E L x . Gevoelens van ontevredenheid over xich^elj
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prepubers gem. : 4,85 %

jaar:
0 %
jaar:
9,7%
jaar:
3,2%
jaar:
7 %
jaar:
10,8%
jaar:
25 %
jaar:
16,7%
jaar:
13,3%
en 21 j . : 21,4%

Pubers g e m . : 7%
Adolescenten totaal gem. : 19,1%
(alleen 17 en 18 j . g e m : 20'.85%)

TABEL xi. Percentage d$rgevoelsnuances in de verveling volgens leefti/d
LAGERE SCHOOL
Leeftijd:

P.A.1

ΡΛ.»

11 jaar:
12 jaar:
13 jaar:
i4)aar:

16,7
Î3.3
20
0

4.3
45.5

22.7
16.1
15.8
16.З
27
18

38,5
2З.З
55,2
30,4
37
29,4
52,9
66,7
50

20
O

H.B.S.

12 jaar:
13 )aar:
i4)aar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20 en 21 j . :

3°
21

23.«

Gem.p.L. prepubers: 30,9
Gem. p.L. pubers: 40,97

Gem. p.L. 17/18 j . : 41,15
Gem. P.L. adolescenten totaal: 46,75

P.A. = het percentage verschillende antwoorden op alle antwoorden per leeftijdsgroep.
P.L. = het percentage verschillende antwoorden per leeftijdsgroep, gerekend op het aantal
leerlingen per leeftijdsgroep; 20 geeft b.v. het percentage 50 bij de 20- en 21-jarigen
aan, dat de helft van de antwoorden van deze leerlingen verschillend, de helft van
gelijke categorie zijn.

ЗІЗ

TABEL х н а . 'Soms' doorgestreept en vervangen TABEL x i i b . 'Bijna nooit' doorgestreept en ver
door 'bijnanooit'
vangen door 'soms'
17
18
19
20

12 jaar: 2 X
I J (aar: 14 |aar: 15 jaar: 16 jaar: I X

jaar:
IX
jaar:
IX
]aar:
e n 21 ] .: -

Totaal:

12
13
14
15
16

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:

2χ
ιχ
2χ

17
18
19
20

jaar:
IX
jaar:
IX
jaar:
e n 21 ] : -

Totaal:

SX

7X

TABEL x n i a . De Frequentie der Vervelingper klas tn per leeftijd{1964)
ie klas h.b.s. 0) 11.*)
Dikwijls (P

Soms (s.)

•)

-

12 j .
ι? 1·
14).

8

1

6

9
5

I

1

= 19
= 21
= II
= 2

26

26

S3

13
7
3

13 (waarvan 1 'nooit') = 27
16
= 23
3
= 6

23

32

II

II

-

15 )•

Bijna nooit (Β,Ν.)

I

TABELxrr ib. ie Alas gymnasium (j6 II.)

12].
14 j .

TABEL x i i i c . 2« klas h.b.s. (2.$ II.)
D.

13 )•
14 )•
15 )•
16 j .

-

*11. = leerlingen

зм

s.

4
3
5

2

1

1

16

TABEL x m d . }e klas h.b.s. (ji II.)

B.N.

9
4

13

56

D.

= 5
= 12
=
=

9
3

= 29

Η j· :
15 1· :
16 j . :

17 1· :
18 j . :

1

1

s.

B.N.

6

I

5

4

10

12

1

4
4

25

25

3

= 7
= 10
= 22
=
=

7
5

= 5i

TABEL xnif.

TABELXiiie. 4e klas gymnasium {2011.)
D.

s.

14 j . :
15 )·:
16 j .
17)· :
18 j. :

B.N.
I
I

4

1
1

ζ

II

D.
2

15 i·:

= 4

16 j. :

=

= 10

I

=

î

-

=

I

s.

B.N.

2

I

=

6
7

9
7
5
3

= 16
= 14
= 9
=

3

I

=

1

4

-

—

I

19

26

5

= 46

T A B E L X i n h . / e K M b . b . s . ( 2 S 11.)

=
=
=
=

19 i·

19).:

zo

T A B E L X i n g , je klas gymnasium {26II.)

17)·
18).

18 j. :
20). :

7

16 j .

17).:

ι

4eklash.b.s.(46ll.)

7
8
10
1

26

16 j . :
17 j .
18 j
19 j
20 j
21 j

s.

B.N.

1

3

б

4

4
10

ЗІ*

Ú*

2
I
I

I
-

9
3
1
1

Hi

13*

28

* Toelichting zie p. 131.

T A B E L x i n i . ft klasgymnasium {22 II.)
D.

s.

B.N.

ι?)·

I

I

18 j.

I

3

19)·

-

I
I

=

2

I

-

-

=

5

=

1

20 j.
21).

3

13

6

=
=

5
9

22
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TABEL xiv. Totale frequentie der verveling per klas
Gymnasium:
ie klas
2e klas
3e klas
4e klas
5 e klas
бе klas

23

B.N.

Tot.

H.B.S.:

32

56

ie klas
2e klas
3e klas
4e klas
;e klas

11

7

20

21

4
б

26
22

13

D.

Tot.
26
16
25
«9

26

53
29
51
46
28

15
25
26
13І*

Hi*

TABEL xv. Vergelyking der percentages van gymnasium en h.b.s.
Gymnasium: D.
i e klas
4c klas
5 e klas

1,78
10
3,84

s.

B.N.

41,07

57.I5
35
15.40

55
8o,77

D.

s.

B.N.

1,88

49,06
41.30
51.78

49,06

H.B.S. :

2,17
0

56,53
48,22

TABEL xvi. Totale frequentie der verveling per leeftijd (abs.)
Leeftijd
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totaal

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
en 21

Totaal :
* Toelichting op p. 131.

J16

46
49
38

Dikwijls

Soms

Bijna nooit

21

24

19

29

25

28

12

62

50

ЗО

47
43
9
9

27

18

ЗЗІ

168І

«i*
4
6

І9І*
5
2

152І

TABEL x v i i . Frequentie der verveling in % per leeftijd
Leeftijd
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dikwijls

Soms

Bijna nooit

2.17
2,04

45,65
38,77
65,79
53,57
48,59
57,45
50
44,44
66,67

52,18
59.19
34,2i
42,86

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
en 21 ).:

-

3.57
З.22
4.25
4,65

-

11,11

48,39
38,30
45,35
55,56
22,22

TABEL xviiia. Omstandigheden der verteling
Algemeen overwicht
12 jaar, 1 h.b.s.: 1911.
1.
2.
3.
4.
5.

vrije tijd (v.t.):
5
vakantie (vak.):
10
school (sch,) :
kerk (k.) :
2
andere gevallen (a.g.) : 4

Totaal :
Geen antwoord:

12 jaar, 1 gymnasium : 271

Totaal

12
11

17
21

1
6

3
10

30

51

1

TABEL x v m b
13 j., 1 h.b.s., 2111.
1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:
4.k.:
5-a.g-:
Totaal:

13 j., igyrrm., 23 11. 13 j. 2 h.b.s., 5 11. Totaal 13 j., 49 11.

10

19
17
4
3
17

10

2

6
28

27

j

60

TABEL XVIIIC
14)·

ι.
2.
5.
4.
5.

1 h.b.s..
11 11.

1 gymn.
611.

2 h.b.s..
12 11.

4
7

2

6

1

4

v.t.:
vak.:
sch.:
k.:
a.g.:

Totaal:

2

3 h.b.s.,
711.

iv gymn..
2 11.

M
17
Î
7
4

2

-

2

1

13

Totaal
14 jaar

4

45

T A B E L XVII ld
15 j . :

1 h.b.s..
2 11.

3 h.b.s..
ioli.

2 h.b.s..
9 11.

i v gymn..
4 11.

4 h.b.s..
3II.

Totaal
15 jaar

1

6

2

2

3

1

3

3

-

1

1

1

1
I

3
4

3

5 a-B-

-

-

14
7
3
7
6

Totaal:

2

12

13

7

3

37

1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:
4.k.:

1

TABEL x v i n e
16 j .

1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:
4.k.:
j . a.g.:
Totaal:
Geen antw. :

318

2 h.b.s.,
3II.
1
1

1

3

-

3 h.b.s.,
22 11.

iv gymn.,
1011.

7
6

8
1

4 h.b.s.,
1611.

ν gymn.,
711.

5 h.b.s.,
411.

Totaal
16 jaar

5

1

1

2

27
16

1

2

2

5
6

4

3

-

1

2

2

25
3

16

-

17

13

-

5
1

7
13
16
79
8

TABEL XVIIlf
3 h.b.s.,
711.

ivgymn.,
3 11.

1 v.t.:
2. vak.:

2

2

1

1

3. sch.:
4.k.:
5. a.g.:

-

1

4
3

I
I

Totaal :

10

6

17).:

4h.b.s.,
1411.

vgymn.,
8 11.

α

5 h.b.s.,
10 11.

vigymn..
5 11.

Totaal
17 jaar

2

4
3

1

-

I

I

4

2

2

I

2

12

I

-

3

1

9

15

IO

12

10

63

v i gymn.,
911.

Totaal
18 jaar

7
4

3
3

24
14

TABEL XVIIIg
18 j . :

3 h.b.s.
; 11.

ivgymn.,
ill.

4 h.b.s.,
911.

ν gymn.,
ioli.

5 h.b.s.,
911.

іб

1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:
4. k.:
5.a.g.:

б
5
13
12

Totaal:
G e e n antw. :

13

16

5*
3

TABEL XVIIlh
19 j .

4 h.b.s., 3 11.

vgymn., ill.

5 h.b.s., 3 11. v i g y m n . , 211. Totaal 19 jaar

1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:
4.k.:
5. a.g.:
Totaal :
Geen antw. :

12
1

ЗІ9

TABEL Х

ІІІІ
4 h.b.s.. v i g y m n . ,
5 11.
ill.

го j . :

5 h.b.s..
ill.

Totaal
20 jaar

21 j . :
5 h.b.s.,

Totaal
21 jaar

20+21 j.

ill.

4.k.:

-

5. a.g.:

1

ι v.t.:
2. vak. :
3. sch.:

Totaal:

I

G e e n antw. :

-

-

1

-

-

1*

2

-

-

-

1

I

1

2

1

1

4
1

-

4

I

I

I

3

I

I

3
5
4

2

10

3

4

14

-

1

7
1

* D e enige 21 j . gymnasiast vermeldt alleen v.t. : ι[ .

TABEL x i x . De omstandigheden der vtrteling totaal
Tot.

12 j .

13 )·

Η i-

137
ΙΟΙ

17
21

«9
17

4

14

17

7

30
66

-

4

4k.:

3

3
7

5- a.g.:

79

3
10

17

Totaal:

413

51

Geen antw .: 14

1

1. v.t.:
2. vak.:
3. sch.:

T A B E L XX

32О

"5 І-

16 j .

17)·

18 j .

19)·

27
16

24

16

4

2

14

6

-

4
12

J

3
1

9

13
12

3
1

5
4

20 en 21 j .

3

7

4

7
6

13
16

60

45

37

79

63

52

12

14

-

-

-

8

-

3

I

1

3

TABEL x x i . Percentage vri/e tijd als conditie dtr vervelmg(= v.t. + vak.)
12).:
4 1HlIJ j·:
16).:

74.51
Co
68,89
56,76
54,43

17 ).:
xBj.:
19).:
20/21 j . :

42,31
48,34
4,29

Totaal:

57,6з

60,32

TABEL xxii. Omstandigheden der verveling vermeld als 'amhr geval'
Totaal aantal a.g. :

Wat hieronder v.t. is :

Pere, echt a.g.

10

5
11
I
2
7
I
2 Of 3

50
35,30
75
66,67
56,25
88,89
75-83,33
(100)

12).:
13 ).:
14).:
15 I 16 j.s
17 1"
18 j . :
19).:
20/21 j . :
Totaal:

17
4
6
16
9
12
1

4

75
30 o f 31

79

x : 60,76-62,02

De nieuwe telling van 'vrije tijd' levert het volgende beeld op:
TABEL XXIII
12 j . :
13)"
MJiS J16 j . :
17 ).:
18 j . :
19).:
20/21 j . :
Totaal:

34
34
30
21
37
35
ΣΟ
5
2

+ 5(a.g.
+ 11 + 1 + 2 + 7 "Ι ! + 2 + 0 + 1 -

218 + 30 -

die
-

v.t. bleek) =
- - =
=
=
- - =
=
=
=
-

-

=

39
45
31
23
44
36
22
5

3
248

TABEL x x i v . Welke a.g. in feite scbool-antwoorden zijn
+

Sch.

A.G., in zoverre in feite sch.

Totaal

12)
14 І
І5І
16]
17)
18 j
19)
20/21 j . :

1 (scheikundeles)
2 (tekenles; bepaalde lessen)
2 (saaie lessen ; indien niet interessant)

Totaal:

Î5

ï°

TABEL x x v . Omstandigheden der verveling totaal, na herziening

vrije tijd
( = v.t. + vak.):
school:
kerk:
andere gevallen:
Totaal:

12 j .

IJ)·

14 j .

59

ï*

5
5

45
4
3
6

47

J8

-

De totalen komen dus resp. op :

15 )·

16).

'T )·

3
7
3

2?
4
7
3

44
7
13
9

j6
6

44

37

73

vrije tijd:
school:
kerk:
a. gev.:

Som totaal :

18 j .

19 j. 20/21 j .

22

5
1

6

7
13
8

1

60

5°

10

H

12

3

3
3
5
3

248
35
66
44
393

TABEL xxvia. Percentages omstandigheden der verveling, na herziening

1. v.t.:
2. sch. :
3.k.:
4. a.g.:
Totaal %:

322

12).

13 1·

Ul-

is )·

16 j .

17 j.

18 j.

19 j.

20/21 j.

82,98

77.58
6,89
5.17
10,36

70,46
6,82
i5,9i
6,81

62,16
10,81
18,92

60,27
9.59
17,81
".33

60

44
14
26
16

50

21,36
21,36

6,38
10,64
100

8,11

10
20
10

10

ЗО
10

35.92
21,36

TABEL XXVlb
Totaal percentage m.i.v. 20/21 j.

Totaal percentage zonder 20/21 j .

63,10
8,91
16,79
11,20

1. v.t.:
2. sch. :
3.k.:
4. a.g.:

64,64
8,44
16,09
10,83
100

Totaal:

TABEL x x v i i . Omstandigheden der verveling per aantal leerl. per leefti/d
Aantal 11. per leeft gr. v.t.
46

12).
ІЗІ·
H j15 )·
16 j.
17 І.
18 j.
19 j.
20/21 j .

28
62

23
22

5
3
248

ЗЗІ

totaal antw.

a.g-

5
6
3
3
9
6

47
5»
44
37
73

1

8
1

5°

3

3

H

44

393

4
3
4
7
6
7

44
36

47
43
9
9

k.

-

39
45
ЗІ

49
38

Totaal:

sch.

3Î

13
12
13

66

60
10

TABEL x x v i i i . Percentages omstandigheden der verveling per aantal II. per leeft.
20/2IJ.

1 1 ) .

13)-

14 j.

IJl·

l6j.

17)·

18 j.

19)·

84,78
6,52
10,87

91.83
8,16
6,12
12,24

81,58
7.84
18,42
7,84

82,14
14,28
25
10,28

70.97
11,29
20,64
14,51

76,59
12,76
25,52
12,76

51,16
16,28
3°,23
18,60

55,56
ΙΙ,ΙΙ
33,33
11,11

33.33
33.33
55,56
33,33

Totaal % : 102,17

"8,35

115,68

131.70

"7.41

127,63

116,27

111,11

155,55

1. v.t.:
2. sch. :
j.k.:
4. a.g.:

523

TABEL x x i x . Verdeling 'school'-antwoorden over de klassen
H.B.s.-kerling

Gymnasiast

-

12 | .

ze kl.:
je kl.:
2e kl.:

І}І·
14).
IJ 1·

kl. 1:
kl. 1:
kl. iv :

3
1
1

kl.
kl.
kl.
kl.

iv:
ν:
rv:
vi :

ζ
ζ
1
2

kl. ν :
kl. vi :

1
4

kl. vi :

1

ЗекІ:
je
4e
je
4e
5e
5e

16).
Hl·

i8j.

kl.:
kl.:
kl.:
kl.:
kl.:
kl.:

4e kl.:
5e kl.:
}ekl.:

19 i20).
21 j .

Totaalh.b.s.:

Totaal gymn.

18

=

35

TABEL x x x . De leerlingen zjjn m bet totaal als TABEL x x x i . Gescbat aantal doubleurs onder
scb.-antw.
volgt over de diverse klassen verdeeld:
H.B.S.

ie
2e
je
4e
5e
бе

klas:
klas:
klas:
klas:
klas:
klas:

Gymnasium

53
29
51
46
28
-

Waarschijnlijk
doubleur

чі·

56
zo
26
22

3(?)

I

MI-

1

ζ

iS )·

ζ

2

16 j.
ι?)·
18 j.
19 i·

I

6

î
Ь

3
4

I

Ι·

î

-

Totaal:

17

ι8

20/2

Totaal:

3*4

207

+

IZ4

=

331

Waarschijnlijk
geen doubleur

TABEL x x x i i . Verdeling der scb.-antaioorden
'School' met comm.1)

'School' totaal

Ondtrbouw:
Ы. ι:
kl. 2:

4

Totaal:

6

Tot. 11. p. ld.

-

109

-

158

2

19

Bovenbouw:
kl.j:
kl. 4:
kl. 5
kl. 6:

5i
66
54
22

Totaal:

29

193
^Commentaar (zie р. ібі)

TABEL x x x i i i a . Verdeling der'kerk'-antwoorden over scbolen en klassen
Gymnasium

H.B.S.
12 j . :

13).:
И)-

15 j . :

16 j . :

«Tl»

18 j . :

19 j . :

20/21 j . :

lekl.
lekl. :
2ca
ie ld. :
2e ld.
3eld.
ie kl.
2e kl.
jekl.
4e kl.
2e ld.
3e kl.
4e kl.
;ekl.
je ld.
4e kl.
}ekl.
jekl.
4e kl.
5e kl.

2

kl. 1:
kl. 1:

1
1

2

kl.

-

2

1:

2
2

kl. iv:

1

3

kl. iv:

-

5
1

kl. iv:
kl. v:

4

kl.iv:
kl. v:
kl. vi :

2
1
1
2

kl.iv:
kl. v:
kl. vi :

I

4e kl.
5e kl.

_
-

4e kl..
5e kl.

_

kl. v:
kl.vi:

I

kl. vi:
Totaal h.b.s.:

3

32

+

4

gymn.: 34

66

3*$

TABELXXXiiib. Dezelfde verdeling per klas
Gymnasium

H.B.S.
ie:
ze:
je:
4e:
je:

6
j
IJ

5
3

4 e : 10
9
5e:
бе: 14

T A B E L X x x i v . Omstandigheden der verteling by pp's die slechts г antw. gaven
12).

13 j .

14 j .

15 j .

16 j .

17 j .

18 j .

-

40
2

28
1

17
2

-

4

2

Î
I

31
2
1

30
1

2
1

18
1
2

3

5

-

41

44

33

14

39

35

38

1. v.t.:

2. sch.:
j.k.:
4. a.g.:
Totaal:

19 j . 20/21 j . Totaal

3

2

-

207
10

5
6

1
1
I

I
I

19
20

3°

6

4

2j6

T A B E L x x x v . Aantal enkelvoudige antwoorden per leef tijd

v.t.:
sch.:
k.:
ag·:
Tot. :

12).

4

92,68
4,88
2,44

90,90
4,55
4,55

)·

MI84,85
3,03
9,09
3,03

iJ I-

16 j .

17 j .

18 j .

19 j . 20/21

Totaal

75
4,17
8,33
12,50

79.49
5,13
2,56
12,82

85,71
2,86
11,43

56,67
6,66
І
6,б7

50
16,66
i6,66
16,66

5°
Z5
25

80,86
4,83
4,6?
9,66

99,98

100

100

100

TABEL XXXVI
Totaal aantal leeri. per leeft.
ia).:
13).
14 j .

46

19)·
20/21 j .

49
38
28
62
47
43
9
9

Totaal:

ЗЗІ

1 5 І·

16 j .
17 j .
18).

326

Tot. aant. antw. p. 1.
47
58
44
37
73
60

Enkehr. antw. p. 1.

10

41
44
33
24
39
35
30
6

H

4

393

256

5°

TABEL XXXVII

Percentage van tot. aant. antw.

Percent, v. aant. 11.

87,23
75.86
75
64,86
53.42
58.33
60
60
28,57

89.13
89.79
86,84

lij. :(4i)
13 )· :(44)
H l - :(33)
И )· :(*4)
і б і . :(39)
ι ? ) · :(35)
18 j .:(3o)
19I· : ( 6 )
20/21 j . (4)

»5,71
62,90
74.47
69.77
67.67

TABEL x x x v i i i . Beleving der verveling
Slechts met een woord geantwoord
12)
13 i
MІ
15 І
16 J
17 І
18 j
19 І
20/21

5 of 10,:
0,88%)
J
5 of io0,20%
:

prepubers gem.:

10,54

5 of 13,16%
3 of 10,71%
4 of 6,4j %

pubers gem.:

10,11

1 of 2,13%
2 of 4,65%

adolesc. gem.:
5,63
(alleen 17 en 18 j . : 3,39)

I o f 11,11%

j . : 1 of n , i i %

TABEL x x x i x a

Onderzoek 1964- Categorisering der antmoorden

12 jaar:

(46 И.)

ι. weet niet wat te doen: 14
2. nergens zin in: 8
3. eenzaam: 7
4. prikkelbaar, etc. : 9
5. loom, e t c : 8
6. andere lieh, gevoelens : ]
7. lusteloos: 2
8. vervelend, etc. : 7
9. onprettig: 2
10. droevig: 1

11. heimwee : 1
12. verlangen naar verlossing of 'Lange
weile': 3
13. rusteloos: 1
14. nerveus: 1
15. akelig: 1
16. pessimistisch: 1
17. ondankbaar: 1
18. onmachtig: 1
19. in vrijheid belemmerd: 1

З27

TABEL ХХХІХЬ

I) jaar;
1. weet niet wat te doen: 8
2. nergens zin in: 9
3. eenzaam: 14
4. prikkelbaar: 4
5. loom: 12
6. andere lieh, gevoelens: 4
7. vervelend: 13
8. rusteloos: 6
9. onprettig: 1

(49 И·)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ongelukkig: 1
nutteloos: 1
heerlijk: 1
heel rustig: 1
onbemind: 1
verlangen naar verlossing ('Lange
weile'): 1
16. ellendig: 4
17. ongeïnteresseerd: 1

TABEL XXXIXC

14 jaar:
(38 11.)

TABEL

1. weet niet wat te doen: 14
2. nergens zin in: 7
3. eenzaam: 4
4. leeg: 1
5. prikkelbaar: 3
6. loom, etc. : 5
7. andere lieh, gevoelens: 3
8. neerslachtig: 1
9. vervelend : 6
10. lusteloos: 4

xxxixd

1} jaar:
(28 11.) 1. weet niet wat te doen: 14
2. nergens zin in: 4
3. eenzaam: 3
4. prikkelbaar: 8
5. loom: 7
6. andere lieh, gevoelens: 1
7. vervelend: 3
8. lusteloos: 3

328

11. rusteloos: 6
12. radeloos: 1
13. onprettig: 2
14. schuldig: 1
IJ. verlangen naar iets anders: 1
16. dolce far niente: ι
17· ongeïnteresseerd: 2
18. ellendig: ι
19. overbodig: ι
го. onmachtig: 1

9. rusteloos: 3
10. onprettig: ι
11. ongelukkig: 1
12. nutteloos: 1
13. ongeïnteresseerd: 1
14. ellendig: 1
15. 'Langeweile': 2

TABEL x x x i x e
lójaar:
(62 11.)

1. weet niet wat te doen : 9
2. nergens zin in: 14
3. leeg: 5
4. eenzaam: 7
5. prikkelbaar: 12
6. loom: 18
7. andere lieh, gevoelens : б
g. lusteloos: 10
9. rusteloos: 5
10. vervelend: 4
11. ongeïnteresseerd: 4
12: nutteloos: 2
13. bedroefd: 2
14. in vrijheid belemmerd: 1
1;. ellendig: 3

16. in zichzelf gekeerd: 1
17. ongeschikt: 1
18. pessimistisch: 1
19. onbemind: 1
20. dolce far niente: 4
21. onprettig: ι
22. doelloos: ι
23. onmachtig: б
24. geen zin in opgedragen taak: 1
25. liefdeloos: 2
26. verlangen naar alleen zijn: 1
27. verlangen naar verandering: 1
28. onbegrepen: 1
29. oneens met zichzelf: 1

TABEL x x x i x f

ιη jaar:
(47 11.)

1. weet niet wat te doen: 12
2. nergens zin in: 7
3. ongeïnteresseerd: 1
4. voelt dwang iets te doen : 3
j . leeg: 4
6. eenzaam: 3
7. prikkelbaar: 7
8. loom: 12
9. andere lieh, gevoelens: 4
10. lusteloos: б
i i . rusteloos: 2
12. vervelend: 4
13. ontevreden: I
14. onprettig: 1
IJ. opgelaten: 1

16. nutteloos: 2
17. waardeloos: 1
18. mislukt: 1
19. onmachtig: 3
20. gevoel tijd te verknoeien: 1
21. wil niet wat anderen willen: 1
22. voelt zich slappeling : 1
23. 'Langeweile': 2
24. neerslachtig: 1
25. ellendig: 2
26. in vrijheid belemmerd: 1
27. moedeloos: ι
28. doelloos: 1
29. teleurgesteld: 1

TABEL XXXIXg

iSjaar:
(4} 11.)

i. weet niet wat te doen: η
2. nergens zin in : 8
3. voelt activiteit als nutteloos: 1
4. leeg: 1
5. gefrustreerd: 4
6. eenzaam: 5
7. prikkelbaar: 9
8. loom: 7
9. andere lieh, gevoelens : 5
10. lusteloos: 8
11. rusteloos: 5
12. vervelend: 6
13. ellendig: 2
14. onprettig: 1
15. in vrijheid belemmerd: 1

16. dromerig: 2
17. onwezenlijk: 1
18. overbodig: 2
19. afgunstig: 1
20. onbevredigd: 3
21. besluiteloos: 2
22. levensmoe: 1
23. twijfel aan zin v.h. leven: 1
24. neerslachtig (pessimistisch) : 2
25. machteloos: 2
26. hulpeloos: 1
27. 'niets', daarom verveling: 1
28. 'Langeweile': 1
29. 'als een profeet': 1

TABEL x x x i x h
if jaar:
(9 И·)

1. weet niet wat te doen: 2
2. nergens zin in: 1
3. leeg: 1
4. ongeïnteresseerd: 2
5. prikkelbaar: 1
6. loom: 2
7. lusteloos: 2

8. rusteloos: 2
9. vervelend: 1
10. gevoel van onbehagen: 1
11. nutteloos: 1
12. dolce far niente: ι
13. 'Langeweile': ι

TABEL ХХХІХІ
20 jaar:
1. nergens zin in: 1
(7 "О
2. loom: 2
3. rusteloos: 1
4. passief: 1
5. ongeïnteresseerd
(onverschillig): 1
6. onbevredigd: 1
7. onprettig: 1

21 jaar:
(2 11).
1. weet niet wat te d o e n : 1
2. eenzaam: 1

33°

8. dolce far niente: 1
9. onbekommerd: 1
io. overbodig: 1
11. spijt van verloren tijd: ι
12. vervelend: ι
13. besluiteloos: ι
14. lusteloos: ι
I J . prikkelbaar: 1

3. in vrijheid belemmerd: 1

TABEL XXXIXJ
Geen leeftijd opgegeven:
(2 11.)
1. weet niet wat te doen: ι
}. prikkelbaar: 1
2. onrustig: 1
4. lusteloos: 1
Dit waren beiden leerlingen van 5 h.b.s.

TABEL XL. Aantal verschillende antivoorden

12 jaar:
13 jaar:
I4iaar:
15 )aar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 (aar:
20 )aar:
21 (aar:

41,30
34.69
52.63
53.27
46,77
46,77
67.44
144,44
214,29
150

p.L. = percentage verschillende antwoorden
op totaal aantal leerlingen.

25.67
20.73
30,77
28,30
23,50
33.33
31,87
72,22

P.A. = percentage verschillende antwoorden
op totaal aantal antw.

93.75
100

TABELXLi. Onderzoek naar synoniemenkennis by een steekproef uit on^e proefpersonen

Synoniemen
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lusteloos-droevig
vervelend-onprettig
neerslachtig-ongelukkig
bedroefd-droevig
saai-vervelend
moedeloos-teleurgesteld
ellendig-verdrietig
hulpeloos-macbteloos
futloos-lusteloos
teleurgesteld-onbevredigd
eenzaam-verlaten
nutteloos-overbodig
onbehaaglijk-rusteloos
onverschillig-ongeïnteresseerd

JA
ЗА

3»

26

25
'3

25
23
IO

24
26

NEEN

4А

4в

ЗА

20

22

о

ΙΟ

17
19
ю

2

4
іб

II

22

19

И
19
25

IO

24
25
16

22

25
24
20

19
19
17

26

22

22

H

іб
IO

II

18
16
16
8
іб
II
II

Η
13

4А

4»

0

I

0

12

II

3"

3

2
II

19
19

3

6

io

I

0

20

3

3
9
15

3
5
5
IJ
5

21

16
19
18
17
18
17

I
II
I

α

3
7

6
8

IO

I

3

7
8

3

II

12

io
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TABEL XLii. Controle op synonumenonderxptk

i. lusteloos-droevig
2. vervelend-onprettig
3. neerslachtig-ongelukkig
4. bedroefd-droevig
j . saai-vervelend
6. moedeloos-teleurgesteld
7. ellendig-verdrietig
8. hulpeloos-machteloos
g. futloos-lusteloos
10. teleurgesteld-onbevredigd
11. eenzaam-verlaten
12. nutteloos-overbodig
13. onbehaaglijk-rusteloos
14. onverschillig-ongeïnteresseerd

ja-oud

ja-nieuw

25
13

25
ι?
25
14

22

14
19
25
22

16
10

neen-nieuw

0

0

12

8

3

0

II

6

5

24
24
18
7

0

I
I

20

22

24
18

21

15

3
9
15
6
6
8
3
II

TABEL XLina. Correctie der categprit-indtlmg
G.C.

12 jaar:
(46 11.)

33*

II

20

19
19
17
14

neen-oud

R.C.

i. weet niet wat te doen: 14
2. nergens zin in : 8
3. eenzaam: 7
4. prikkelbaar: 9
5. loom: 8
6. andere lieh, gevoelens : 5
7. lusteloos : 2
8. vervelend: 10
9. droevig: 1
10. heimwee: 1
11. 'Langeweile': 3
12. rusteloos: 1
13. nerveus: 1
14. pessimistisch: 1
15. ondankbaar: 1
16. onmachtig: 1
17. in vrijheid belemmerd: 1

1. weet niet wat te doen : 14
2. nergens zin in: 8
3. eenzaam: 7
4. prikkelbaar: 9
5. loom: 8
6. andere lieh, gevoelens: 5
7. lusteloos: 3
8. vervelend: 10
9. heimwee: 1
10. 'Langeweile': 3
11. rusteloos: 2
12. pessimistisch: 1
13. ondankbaar: 1
14. onmachtig: 1
15. in vrijheid belemmerd: 1

G.c. = gematigde correctie;

R.c. = radicale correctie

7
18
5
4
10
I

6

TABEL XLIIlb
G.C. = R.C.
ifjaar:

(49 "·)

i. weet niet wat te doen: 8
2. nergens zin in: 9
3. eenzaam: 14
4. prikkelbaar: 4
j . l o o m : 12

6. andere lieh, gevoelens : 4
7. rusteloos: б
8. vervelend: 19

G.C. = R.C.

9. nutteloos: 1
10. heerlijk: 1
11. heel rustig : 1
12. onbemind: 1
13. verlangen naar verlossing ('Lange
weile'): 1
14. ongeïnteresseerd: 1

TABEL XLIIIC

14 jaar:
(38 11.)

1. weet niet wat te doen : 15
2. nergens zin in: 7
3. eenzaam: 4
4. prikkelbaar: 3
5. loom: 5
6. andere lieh, gevoelens: 3
7. neerslachtig: 1
8. vervelend: 9
9. lusteloos: 4
10. rusteloos: б
i i . radeloos: 1
12. schuldig: 1
13. verlangen naar iets anders : 1
14. dolce far niente: ι
ι;, ongeïnteresseerd: 2
16. overbodig: ι
17. onmachtig: ι

ι. weet niet wat te doen : 1 б
2. nergens zin in: 7
3. eenzaam: 4
4. prikkelbaar: 3
5. loom: 5
6. andere lieh, gevoelens : 3
7. vervelend: 9
8. lusteloos: 5
9. rusteloos: б
io. schuldig: 1
11. verlangen naar iets anders : 1
12. dolce far niente : ι
13. ongeïnteresseerd: 2
14. overbodig: 1
i } . onmachtig: 1

TABEL XLIIld
G.C. = R.C.
IJ jaar:
(28 11.) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

weet niet wat te doen: 14
nergens zin in: 4
eenzaam: 3
prikkelbaar: 8
loom: 7
andere lieh. gev. : 1

7. vervelend: 6
8. lusteloos: 3
9. rusteloos: 3
10. nutteloos: 1
11. ongeïnteresseerd: 1
12. 'Langeweile': 2

G.C.

li jaar:
(62 li.)

ι. weet niet wat te doen: 15
2. nergens zin in: 14
3. eenzaam: 7
4. prikkelbaar: 12
5. loom: 18
6. andere lieh, gevoelens: б
7· lusteloos: 10
8. rusteloos: 5
9. vervelend: 8
10. ongeïnteresseerd: 4
11. nutteloos: 3
12. bedroefd: 2
13. in vrijheid belemmerd: 2
14. in zichzelf gekeerd: 2
15. pessimistisch: 1
16. onbemind: г
ιη. dolce far niente: 4
18. doelloos: ι
19. onmachtig: б
zo. liefdeloos: 2
21. verlangen naar verandering: 1

R.C.

1. weet niet wat te doen: 15
2. nergens zin in: 14
3. eenzaam: 7
4. prikkelbaar: 12
5. loom: 18
6. andere lieh, gevoelens : 6
7. lusteloos: 12
8. rusteloos: 5
9. vervelend: 8
10. ongeïnteresseerd: 4
11. nutteloos: 3
12. in vrijheid belemmerd: 2
13. in zichzelf gekeerd : 2
14. pessimistisch: 1
I J . onbemind: 2
16. dolce far niente: 4
17. doelloos: ι
18. onmachtig: 6
19. liefdeloos: 2
20. verlangen naar verandering: 1

TABEL XLIIlf
G.C.

17 jaar:
(47 11.)
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1. weet niet wat te doen: 16
z. nergens zin in : 7
3. eenzaam: 3
4. prikkelbaar: 7
5. loom: 12
6. andere lieh, gevoelens: 4
7. lusteloos: 6
8. rusteloos: 2
9. vervelend: 8
10. ontevreden: 1
11. ongeïnteresseerd: 1
12. nutteloos: 5
13. onmachtig: 3
14. wil niet wat anderen willen: 1
15. 'Langeweile': 2
16. in vrijheid belemmerd: 1
17. moedeloos: 2
18. doelloos: 1
19. neerslachtig: 1
20. gevoel tijd te verknoeien: 4

R.C.

1. weet niet wat te doen: 16
2. nergens zin in: 7
3. eenzaam: 3
4. prikkelbaar: 8
5. loom: 12
6. andere lieh. gev. : 4
7. lusteloos: 7
8. rusteloos: 2
9. vervelend: 8
10. ongeïnteresseerd: 1
11. nutteloos: 5
12. onmachtig: 3
13. wil niet wat anderen willen: 1
14. 'Langeweile': 2
15. in vrijheid belemmerd: 1
16. moedeloos: 2
17. doelloos: 1
18. gevoel tijd te verknoeien: 4

TABEL XLIIIg

G.C. = R.C.
ι S jaar:
(43 "·)

ι. weet niet wat te doen : 9
(event. R.c. + besluiteloos: 11)
2. nergens zin in : 8
j . gefrustreerd: 5
4. eenzaam: 5
5. prikkelbaar: 9
6. loom : 7
7. andere lieh, gevoelens: j
8. lusteloos: 8
9. rusteloos: 5
10. vervelend: 9
11. dromerig: j

G.C. = R.C.
12.
i).
14.
IJ.

overbodig: 2
afgunstig: 1
onbevredigd: j
besluiteloos: 2 (vervalt eventueel bij
R.C.)
16. levensmoe: 3
17. pessimistisch: 2
18. machteloos: 3
19. 'Langeweile': 1
20. opgetogen: 1

TABEL XLIIlh

G.C. = R.C.
if

jaar:

(9 11.)

1. weet niet wat te doen: 3
2. nergens zin in: 1
3. ongeïnteresseerd: 2
4. prikkelbaar: 1
5. loom: 2
6. lusteloos: 2

7. rusteloos: 2
8. vervelend: 2
9. nutteloos: 1
io. dolce far niente: ι
ιι. 'Langeweile': ι

TABEL XLIIIl

20(21

(9 "·)

jaar:

1. weet niet wat te doen : ι
2. nergens zin in : 1
3. eenzaam: 1
4. ongeïnteresseerd: 1
;. lusteloos : 2
6. rusteloos: 1
7. vervelend: 2
8. onbevredigd: 1
9. dolce far niente : 2
10. overbodig: ι
ι ι . prikkelbaar: ι
12. besluiteloos: ι
13. in vrijbeid belemmerd: ι
14- spijt van verloren tijd: ι.

ι. weet niet wat te doen : 2
2. nergens zin in: 1
j . eenzaam: 1
4. ongeïnteresseerd: 1
5. lusteloos: 2
6. rusteloos: 1
7. vervelend: 2
8. onbevredigd: 1
9. dolce far niente: 2
10. overbodig: ι
ι ι . prikkelbaar: ι
12. in vrijheid belemmerd: 1
13. spijt van verloren tijd: 1

TABEL xi.iv. GecorrigeenUpercentages

12 ¡aar:
IJ (aar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 )aar:
20/21 j . :

P.L.G.

P.L.R.

P.A.G.

P.A.R.

Aantal 11.

$6,96
i8,57
42,10
42,86
32,09
40,42
46,51
122,22
144.44

32,61
26,53
36,84
39,29
30,65
36,17
44,19
III,II
133,33

«,97
»7,07
24,61
22,64
16
21,84
21,98
61,11
68,42

20,27
15,85
2i,54
20,76
15,20
19.54
20,88
55,56
63,16

46
49
38
28
62
47
43
9
9

p.L.G. = het aantal verschillende antwoorden per aantal leerlingen van een bepaalde leeftijdsgroep, volgens de gematigde correctie ;
p.L.R. •= dito, volgens de radicale correctie;
p.A.G. = het aantal verschillende antwoorden per totaal aantal antwoorden door leerlingen
van een bepaalde leeftijdsgroep gegeven, volgens de gematigde correctie ;
p.A.R. = dito, volgens de radicale correctie, alles in percenteges berekend.

TABEL XLV. De eerschilleruk gevoehcomponm- tAB EL XLVI. Component 'eenraam' (11)
ten in de verveling. De component 'weet niet wat te
doen' f 'nergens %іп in' (1)*
P.A.

P.L.

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 (aar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 laar:
20/21 j . :

29.73
20,73
35.38
41,32
31,20
26,44
20,88
22,22
17,65

47.82
34,69
60,52
78,57
62,90
48,94
44,19
44,44
33,33

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :

Gemiddeld:

27,28

50,60

Gemiddeld:

*

De nummers verwijzen in deze en vol
gende tabellen steeds naar de overeen
komstige nummers in de grafiek (p. 203)
P.A. is hier en in de volgende tabellen steeds
het percentage van dit antwoord op het
totaal aantal gegeven antwoorden;
P.L. hier en elders is het percentage van dit
antwoord berekend op het totaal aantal
leerlingen.

536

P.A.

P.L.

9,46
I7,07
6,16
5,66
5,6o
3,45
5,49
geen
5,88

15,21
28,57
10,52
7,89
11,29
6,38
11,63
geen
11,11

7,35

12,82

T A B E L XLVii. Component

'loomheid'(ui)

T A B E L X L V I I I . Component
ЧіЬе gevoelens ' (1 v)

'andere liebame-

P.A.

P.L.

12 jaar:

10,81

6,76

14.63
7,69
13,20
14,40

14,63
24,49
13,20

12 jaar:

13 jaar:
14 jaar:
15 (aar:

13 jaar:
14 jaar:

4.88

8,l6

25

15 jaar:

29.0}

4,61
1,88
4.80

7,89
З.92
9,68

4,59
5.49
geen
geen

8,51
11,62

P.A.

16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j .

4,79
7,69
11,11

Z5,53
l6,2J
22,22

geen

geen

16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :

Gemiddeld:

11,67

21.63

Gemiddeld:

T A B E L I L . Component lusteloos (y)
P.A.
12 jaar:
13 |aar:
14 jaar:
I J jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :
Gemiddeld:

T A B E L L.

P.L.

4,05

6.52

geen

geen

7.69
5.66
9,60
8,0;

6,41
10,71

11,12

Gemiddeld:

19.56
8,16

I J jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/ii j . :

'J,09
9,<0

4,88
4,61

9,19
9J9
5,56
5,88
8.Я

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:

7.89
2S,J7
19,)г
17,0z

IJ jaar:
16 jaar:
17 jaar:

20,9)
II,II
II,II

18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :

4.96

Gemiddeld:

P.L.
4.35
4,)}
4,79
10,71
8,06

4
2,29

4,25

J№

4,9}
22,22
11,11

5.97

12,66

5.49
11,11

T A B E L L i l . Component'vervelend'

I2,l6

Gemiddeld:

2,78
7,}2
9,2)
5,66

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:

8,34

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:

8,70

Component'rusteloos'(yi)

13
14
IJ
16
17

18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :

P.L.

geen
geen

4,7i

12 jaar:

8.79
11,11
11,76

P.A.

10,87

P.A.

19.35
14,89
18,60
22,22
22,22

T A B E L i. Component 'prikkelbaar' (VII)

P.L.

(yin)

P.A.

P.L.

i3,5i
2),I7
13,85
11,32

21,74
}8,77

6,40
9.19
9,89
H,II

23,69
21,43
12,90
17,02

11,76

20,93
22,22
22,22

12,27

22,32
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TABEL L U I . Component 'ontevreden over ç/'cA-TABEL LIV. Component 'Langeweile'

KfV

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :
Gemiddeld :

P.A.

P.L.

i,35
1,22
3,08
1,88

2,17
2,04
5,26
3.57
8,06
19,16

4,i7
10,34
2,19
5,56
11,76

4,65
11,11
22,22

4,62

8,69

TABEL LV. Nog'overblijvende verscbillen'
P.A.

P.L.

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :

5,4i
3,8i
4,65
geen
15,20

8,69
6,12

23,53

44,44

Gemiddeld:

10,62

2o,39

3?8

9.19
17,59
5,56

7,89
geen
30,64
17,02
37,2i
11,11

P.A.
12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
I J jaar:
16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:
20/21 j . :
Gemiddeld :

4,05
1,22
geen
3,77
geen
2,29
1,09
5,56
geen
2,99

P.L.

TABEL Lvi. Totaal verhef virveling
Geen antw.

JA
12 jaar:

1} jaar:

14 jaar:

ι gymn.
ι h.b.s.

24
18

46 leerlingen:

42

1 gymn.
1 h.b.s.
2 h.b.s.

22
20

49 leerlingen

47

1 gymn.
1 h.b.s.
2 h.b.s.
3 h.b.s.
iv gymn.
38 leerlingen

15 ¡aar:

16 jaar:

17 jaar:

5

5
11
12

б
2

î6

ι h.b.s.
2 h.b.s.
3 h.b.s.
iv gymn.
4 h.b.s.
28 leerlingen

25

2 h.b.s.
3 h.b.s.
iv gymn.
4 h.b.s.
ν gymn.
5 h.b.s.

3
16
7

62 leerlingen

44

3 h.b.s.
iv gymn.
4 h.b.s.
ν gymn.
5 h.b.s.
vi gymn.
47 leerlingen

12
J
1

H

4
2

9
б
8
4
îî
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TABEL LVi. (vervolg)
NEEN

VOORBEM.

Geen antw.

-

-

-

2
2
I
7

-

27

4

12

-

ν gymn.
5 h.bs.

2
1
2

-

-

1

-

9 leerlingen

7

I

I

-

I

JA
18 jaar:

j h.b.s.
iv gymn.
4 h.b.s.
ν gymn.
5 h.b.s.
vi gymn.
43 leerlingen

19 jaar:

io/21 j . :

4 h.b.s.

4 h.b.s. (20)
5 h.b.s. (20)
; h.b.s. ( z i )
vi gymn. (20)
9 leerlingen

Som totaal :

}31 leerlingen

5
1
6
6
7
2

Ι
2
Ι

I

1

-

2
I

-

-

-

4

2

2

I

265

IS

42

6

I

2

1

TABELLVii. Gemiddeld totaal1 verlet legen de verveling {Р.Λ.)
JA

NEEN

12 jaar:
13 jaar:
14 jaar:
15 )aar:
16 jaar:
17 ]aar:
18 jaar:
19 )aar:
20/21 j . :

9M°
95.92
94,73
89,28
70.97
70,21
62,79
77,78
44.44

4,35
2,04
5.27

Totaal:

77.46

1

VOORBEHOUD

GEEN ANTWOORD
4.35

2,04

9.30
11,11
22,22

10,72
22,58
19.15
27.9'
11,11
22,22

11,12

7.28

12,86

2,37

4,84
6,38

1,61
4,26

De term totaal duidt hier zowel op het antwoord 'neen' als op het 'voorbehoud', waaronder
zich ook verzetsreacties manifesteerden.
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TABEL LViii Antwoorden per ¡etfti/dsffvep (abs.)
(Aantal 11.)
Middel tegen verveling

46
12

49
13

38
14

28
15

62
i6

47
17

43
18

9
19

1.
2.
3.
4.
j.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ι?
10

20

16

21

14

4

2

124

2

9
1

21

12

-

-

-

12

7

9

4

И

7

3

3

36
69

10

4

Î

6

3
1

lezen
gezelschapsspel
zoeken van gezelschap
erop uit trekken
verlangt oploss. v . anderen
knutselen
vakantiewerk
karweitjes
musiceren
muziek beluisteren
T.v. kijken
sport
andere hobby's
huiswerk/studie
'iets'doen
(na)denken
proberen zich te concentreren
andere gevallen

9
9

4

-

-

-

J

3

4

1

2

-

-

-

-

7
1

8

7

5

7

7

1

1

1

1

1

-

1

-

3

J

1

4
2

5
3

-

9 II. 331 II.
20/21 Totaal

I

1

23

3
43

-

20

I

28

-

40

I

45

8

I

I

1

-

I

5
6

-

J

7
6

9
J

4

2

3

I

6

4
2

4
1

4
1

1

2

I

I

10

-

2

-

2

1

-

I

I

1

2

3

3

7

I

-

7
22

-

2

1
10

5
1

4
10

II

-

41
II

I

-

7

18

TABEL Lix. Percentage der antwoorden per ¡eerlmgper leeftijdsgroep {P.L.)
Middel tegen verv.
1.lezen
2. gezelschapspel
3. zoeken v. gezelsch.
4. erop uit trekken
5. veri. opl. v. anderen
6. knutselen
7. vakantiewerk
8. karweitjes
9. musiceren
10. muziek beluisteren
11. T.V. kijken
12. sport
13. andere hobby's
14. huiswerk/studie
15. 'iets' doen
16. (na)denken
17. prob, te concenti.
18. ander geval

12

13

H

i.i7
2.17
10,87
8,69
I3,°4

2,17

14,29
2,04
2,04

16

17

18

19

20/21 tot. X.

ЗЗ.87 44,68 32,56 44,44 22,22 37.46
4,26 10,87
14.ЗІ
24,19 1 9 , 4 16,28 33,33 33.33 20,8l
12,38
14,51 12,77 9,3°
3,32
2,13
7,i4 11,29 10,64
2,33
6,95
4,26 0,90
1,61
І З . і б 25
11,29
11,11 12,99
8,51
9.30 2,63
i,6i
3,57
2,13 4,65
2,41
10,71
8,06 10,64 11,63 11,11 6,04
-

36,96 40,81 42,10
5.26
21,74 24,49
26,09 14,29 23,68
8,16
21.74
7,89
2,63
6,52 12,25
6,52
8,l6
2,63
17,39
2,17

15

32,14
3,57
14,28
17,86

2,04
3,57 2,13
6,97 8,51
14,51
14,29 І З . і б
2,33
12,25 15,79
8,06 21,28 11,63 11,11
7,4
4,08
6,38
3,57 6,45
7,89
2,33
8 , l 6 IO,52 14,28 16,13 10,64 25,58 4,08
2,63
4,65 11,11
3,57
1.61
2,4
4,08
1,61
11,11
7,4
2,4
2,04
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Stellingen

ι.

Waar in de empirische psychologie de experimentele methode kan
worden toegepast, verdient ze de voorkeur, waar - zoals veelal
in de ontwikkelingspsychologische benadering - het object van
onderzoek dit niet toelaat, moet convergentie van methoden
geprefereerd worden boven de toepassing van een enkele methode.

il.

In de beleving der verveling verliest de wereld tijdelijk zijn
karakter van „zinshorizon" (vgl. S. Strasser, Fenomenologie en
Empirische Menskunde, Arnhem/Zeist, 1962, p. 195 e.V.), hetgeen
de vrees voor de verveling verklaarbaar maakt.

in.

Ten onrechte beweerde Linschoten: „Al die fijne gevoelsnuancen
die wij gewoonlijk voor uitdrukkingen houden van innerlijke
differentiatie, zijn artefakten" (J. Linschoten, Idolen van de
Psycholoog, Utrecht, 1964, p. 249).

iv.

Op grond van introspectieve gegevens moet ook bij jongens een
negatieve periode worden aangenomen omtrent het dertiende
levensjaar (Vgl. ook M. J. Langeveld tegenover Bühler-Hetzer
in Inleiding tot de Studie der Paedagogische Psychologie van de
Middelbare-Schoolleeftijd, Groningen, 19617).

v.

Groepsonderricht is een zeer geschikte methode ter kanalisering
en socialisering van de activiteits- en bewegingsdrang van de
prepuber.

vi.

De pedagogische research zal gebaat zijn bij een nauwere samenwerking tussen de research-afdeling van de universitaire pedagogische instituten en de Pedagogische Bureaus.

VII.

De poging van Correli tot een synthese voor het menselijk leren
van de contiguïteitstheorie, de reinforcementtheorieën en de
Gestaltpsychologische opvattingen over het leerproces moet als
mislukt worden beschouwd (W. Correli, Lernpsychologie, Donauwörth, 19643, p. 43-51)·

vin.

De feedback door het gedrag der leerlingen waarschuwt de
leraar, wanneer hij te moeilijk, te gemakkelijk, vervelend wordt;
deze feedback mist de leermachine.

ix.

Op b.l.o.-scholen voor debielen moet een top stream worden
verwezenlijkt voor zeer zwak begaafden die de laagste stream van
het gewoon lager onderwijs niet blijken te kunnen volgen.

x.

Voor het werk van de praktische psycholoog kan het lezen en
bestuderen van grote schrijvers waardevol zijn.

xi.

De communicatie binnen sociale belangen-organisaties is vaak
meer gericht op het doen aanvaarden van het gevoerde beleid dan
op het langs democratische weg bepalen van het te voeren beleid.

xii.

Door de beklemtoning van het gemeenschapsaspect in de zich
vernieuwende liturgie wordt de godsdienstige beleving in de
puberteitsjaren bemoeilijkt.

xiii.

Veel uitingen van provo-mentaliteit vormen een protest tegen de
vervelende perfectie van de welvaartstaat.

