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Inleiding
D e psychisch gestoorde mens beleeft de wereld anders dan de normale
mens. Zijn gedrag moet begrepen worden in het kader van die eigen
belevingswijze, daar men anders de samenhang der verschijnselen en
de k e m van de storing voorbijziet.
Dit inzicht, dat de basis vormt van de studie die wij hiermee inleiden,
begint pas in de laatste jaren ruimer veld te winnen. Toch is het niet
een nieuw en pas verworven bezit. Reeds decennia geleden ontwikkelden
sommige onderzoekers vanuit dit inzicht hun psychologische studies.
K. Goldstein bij voorbeeld karakteriseerde in een recent artikel aldus
zijn jarenlange onderzoekingen betreffende de veranderingen, welke op
treden bij mensen, die lijden aan een vorm van organische hersenstoring :
„A symptom was now treated аз both the expression of the change, which,
owing to brain defect, the patient's personality as a whole had undergone, and
as the expression of his struggle to cope with the
defect and the demands of his
1
environment which he can no longer meet." C )
Het is niet onze bedoeling hier een historische beschouwing te geven
over de ontwikkeling van de grondgedachte, waarop wij steunen. Daar
om vermelden wij nog slechts één studie, welke reeds dertig jaar geleden
van eenzelfde princiep uitging. Bij een onderzoek naar de gevolgen
van hersentraumata stelden W. Eliasberg en E. Feuchtwanger, vóór zij
de toen gebruikelijke testmethoden toepasten, de vraag naar de waarde
van die methoden in betrekking tot dat onderzoek. H u n antwoord op
deze vraag raakt de k e m van ons probleem:
„Die Testmethoden der Intelligenzprüfungen ebenso wie jede Psychologie
der Leistung abstrahieren von dem seelischen Zusammenhang, innerhalb dessen
diese Leistungen zustande kommen: Uebernähme der Aufgabe, Einstellung,
Beeinflussung des Ablaufes durch Determination, Aufmerksamkeit, Bewusstseinsgrade usw. Von alldem wird abgesehen, wo man es als „normal" voraussetzen
kann. Der pathologische Zerfall betrifft aber gerade diese Voraussetzungen, die
bei der Anwendung der üblichen Intelligenzprüfungsmethoden gemacht werden." ( 2 )
(1) Goldstein, K., Frontal Lobotomy and Impairment of Abstract Attitude, in:
The Journal of Nervous and Mental Disease 110 (1949), biz. 94.
( 2 ) Eliasberg, W. und Feuchtwanger, E., Zur psychologischen und psychopathologischen Untersuchung und Theorie des erworbenen Schwachsinns
(Dargestellt an einem Fall von fortschreitender Demenz nach Hirnverletzung.), in: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 75
(1922), blz. 538-539.
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Vergelijkt men de resultaten van onderzoekingen door middel van
testmethoden, toegepast bij normalen en psychisch gestoorden, dan
dient aandacht geschonken te worden aan het verschil in betekenis
tussen die resultaten. Een statistische verwerking van de resultaten,
welke met name is aangewend bij het intelligentie-onderzoek, is ongeschikt om dat verschil in betekenis te doen uitkomen. Voor meting
immers is slechts geschikt het resultaat van een activiteit, maar het verschil, waarop wij thans de aandacht vestigen, is primair gelegen in de
aard van die activiteit, in de ivijze waarop dat resultaat tot stand komt.
Dit heeft men bij het vroegere intelligentie-onderzoek gewoonlijk voorbijgezien. Hierop is ook bij de toepassing van de Rorschach-test weinig
acht geslagen. Ten gevolge daarvan gaan kostbare gegevens verloren,
die het Rorschach-onderzoek kan opleveren. Deze studie is een poging
om de weg naar die gegevens te ontsluiten. Dit betekent, dat wij trachten een interpretatiemethode te ontwikkelen, welke in systematische
opzet — voor zover wij konden nagaan — nieuw is.
Omdat het nodig zal zijn in een uitvoerige theoretische beschouwing
deze interpretatiemethode te ontwikkelen, is het nuttig nu de ervaring
aan te wijzen, waaruit deze theorie ontstond. Toen wij de test toepasten
bij mensen, die leden aan verschillende vormen van organische hersenstoring, viel het ons op, dat zij een karakteristieke opvatting hadden van
de lest. Deze opvatting was zo opmerkelijk, omdat zij afweek van die,
welke wij hadden aangetroffen bij normalen en sommige andere psychisch gestoorden, o.a. neurotici. De mensen, die leden aan een of andere vorm van organische hersenstoring, trachtten bij het geven van hun
antwoorden te steunen op hun herinnering, en zij toonden bezorgdheid
of de proefleider het antwoord goed zou vinden. Wij misten bij hen
een zoekend bezig zijn met de platen, en ook ontbrak de overtuiging
dat geen interpretatie van de toevalsvormen bindend is. Dit werd aanleiding tot een bestudering van de wijzen, waarop de test kan worden
opgevat.
De opvatting van de test hebben wij de intentionaliteit genoemd. Wij
zijn er ons van bewust, dat wij door het gebruik van deze term, die
wel allereerst reminiscenties oproept aan het werk van E. Husserl, ons
onderzoek een zeer bepaald karakter geven. Wij willen ernaar streven
zo onbevooroordeeld mogelijk de verschijnselen als geheel te beschouwen, hierin ons richtend naar het voorbeeld van Husserl en andere
phzenomenologen. Dat wij deze methode kiezen, komt voort uit de
10

aard van ons probleem. De Rorschach-test is bedoeld als persoonlijkheidstest, en het is wenselijk, dat de test ook inderdaad aan die bedoeling voldoet, want zowel in de psychologie ab in de psychopathologie
is behoefte aan dergelijke proeven. Maar de test is ontstaan onder de
invloed van de associatie-psychologie, welke psychologie weinig geschikt
is voor de studie van de menselijke persoonlijkheid. De gevolgen van
die invloed zijn blijven drukken op de test, niet in die zin, dat de
traditionele gebruikswijze ervan geringe waarde zou hebben, maar door
een vernauwing van het zicht op hetgeen ons in de test verschijnt.
Terwijl wij dankbaar aanvaarden, wat velen vóór ons in moeizame
arbeid met deze test bereikten, willen wij trachten dit te plaatsen in
een ruimer kader. In een lezing gehouden voor de PsychiatrischNeurologische Vereniging van Zürich heeft L. Binswanger reeds in
1924 het probleem gesteld, dat ons hier zal bezighouden:
„Ins „Innere" der Person führt kein experimenteller Weg und kein noch so
subtiler und interessanter funktioneller oder Leistungszusammenhang. Wenn wir
etwa mit Rorschach aus der Zahl der Bewegungsantworten auf die Intelligenz
der Versuchsperson schliessen, wenn wir mit Kr о h den Zusammenhang zwischen
eidetischer Anlage und künstlerischer Phantasie, mit Sperber denjenigen zwischen
individuellen Sprachgewohnheiten und der Art der dichterischen Motiverfindung
beobachten, so sagen uns alle solche Zusammenhänge nichts über die Person,
an welcher wir sie konstatieren. Anders, wenn wir von der zentralen Erfassung
der Person aus der Wahrnehmung dessen, was sie als Person kundgibt, ausgehen
und dann untersuchen, wie sich jene Methoden und die von ihnen erforschten
Zusammenhänge zu dem Zentrum der Person verhalten und wie sie sich in
persönliche Kundgaben ganz oder partiell zurückübersetzen lassen." ( 3 )

Bij het nastreven van ons doel moeten wij ons bedienen van functioneel neutrale begrippen, waarin de originele eenheid van het persoonlijk
gedrag gevat kan worden. De phänomenologische methode is daarbij
onmisbaar, een begrip ab „intentionaliteit" van primair belang. Wij
vatten in dit begrip de verhouding van de mens tot de wereld, zonder
ons bezig te houden met de vraag tot welk concreet object hij zich
verhoudt, noch ook met de vraag door welke functie die verhouding tot
stand komt. Intentionaliteit zegt alleen, dat de mens gericht is op iets,
waarbij dat iets kan zijn een tastbaar ding, maar ook een gehele situatie,
een betrekking tussen dingen, gebeurtenissen in het verleden of te
venvachten gebeurlijkheden. In dat gericht-zijn geven wij nog niet aan,
of het gaat om waarnemen of streven, denken of voorstellen. Wij geven
er zelfs niet mee aan, dat het een zuiver actief uitgaan-naar is.
( s ) Binswanger, L., Welche Aufgaben ergeben sich für die Psychiatrie aus den
Fortschritten
der neueren Psychologie? in: Zeitschrift für die gesamte
Neurologie und Psychiatrie 91 (1924), blz. 430.
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De intentionaliteit is een openstaan naar iets. ( 4 ) In plaats van te
spreken over gericht-zijn-op zou het misschien correcter zijn te spreken
van zich-verenigen-met, wanneer men een omschrijving wil geven van
het begrip intentionaliteit. ( 6 )
Ten opzichte van eenzelfde object-pool kan de intentionaliteit verschillend zijn. In de bijzondere vorm der intentionaliteit, welke wij in
een concreet geval aantreffen, menen wij zo'n „Kundgabe" van de
persoon te ontdekken, waarover Binswanger in de aangehaalde tekst
sprak. Dit is de reden, waarom wij willen nagaan, welke de varianten
der intentionaliteit zijn bij de Rorschach-test.
Het ontwikkelen van deze interpretatiemethode, welke berust op de
studie van de varianten der intentionaliteit, brengt twee andere taken
met zich mee: het verbinden van deze studie met het werk van onze
voorgangers en het vruchtbaar maken van deze methode.
De liteiatuur over de Rorschach-test is zeer uitgebreid ; een volledige
bibliographie hiervan zal thans zeker meer dan duizend titels tellen.
Zelfs wanneer men de inleidende, didaktische werken buiten beschouwing laat, alsmede die welke gepubliceerd zijn in andere talen dan
Frans, Duits, Engels en Nederlands, blijft er nog zoveel over, dat een
alomvattende kennis daarvan slechts het resultaat kan zijn van jarenlange studie. Bij de bestudering der betreffende literatuur hebben wij
ons dan ook tot een gedeelte moeten beperken. Zoekend naar aanknopingspunten zijn wij gestoten op de studies van Z. Piotrowski over
de verschijnselen in de Rorschach-test, wanneer deze wordt toegepast
bij patiënten met organische hersenaandoeningen. ( 6 ) Zijn werk hebben
wij als uitgangspunt genomen bij onze literatuurstudie. In twee richtingen hebben wij vooral voortgewerkt. Vooreerst zochten wij de overige
Rorschach-onderzoekingen betreffende deze patiënten; en vervolgens
onderzochten wij het werk van de kring, waartoe Piotrowski behoort,
(4) Wij gebruiken met opzet de ongewone combinatie openstaan naar om aan
te geven, dat hier tegelijk en in eenheid een ontvangen en een omvatten is.
( e ) Vandenbussche, E., Intentionele Existentie. Prolegomena tot de Anthropologie, in: Bijdragen der Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuïeten 12 (1951),
blz. 112.
e
( ) Piotrowski, Z., On the Rorschach Method and its Application in Organic
Disturbances of the Central Nervous System, in Rorschach Research
Exchange 1 (1936), blz. 23-39.
Wij duiden dit tijdschrift in het vervolg aan met RRE, ook de jaargangen
na 1947, toen de naam gewijzigd werd in Rorschach Research Exchange
and Journal of Projective Techniques.
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zoals dit tot uiting kwam in de artikelen gepubliceerd in het tijdschrift
„Rorschach Research Exchange".
De tweede taak, waarvan zojuist sprake was, het vruchtbaar maken
van onze interpretatiewijze, hebben wij slechts zeer vluchtig aangevat.
Het is duidelijk, dat de vruchtbaarheid der methode de uiteindelijke
bevestiging van de theorie zal moeten leveren. Maar tevens vormt de
toepassing van deze methode zo'n geheel nieuw werk, dat het ons gerechtvaardigd leek dit thans nog niet te ondernemen. Wat wij een
vluchtig aanvatten van deze taak noemden, is het aantonen hoe wij
een nieuw licht kunnen werpen op bestaand feiten-materiaal.
Wat wij door beide beperkingen aan de waarde van deze studie
afdeden, leek ons een noodzakelijke tol aan onze hoofdtaak. Door te
dringen in de theorie van de Rorschach-test is vooral onze bedoeling
geweest.
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HOOFDSTUK I

De Rorschach-test
als onderzoek der persoonlijkheid
A) HET PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK ALS TYPOLOGISCHE STUDIE
De wijze, waarop men de resultaten van de Rorschach-onderzoeking
interpreteert, wordt bepaald door de opvatting, welke de onderzoeker
heeft aangaande de aard en de functie van deze test. Vóór alles is het
daarom nodig, dat wij ons standpunt in deze kwestie bepalen, zo mogelijk in vergelijking met andere standpunten. Nu is de opvatting van de
meeste psychologen, die met de test werkten, niet heel nauwkeurig aan
te geven, omdat men gewoonlijk vermeden heeft om op de theoretische
vragen in te gaan. Eigenlijk kan er slechts sprake zijn van tendenzen
in de richting van zekere standpunten. De opvattingen, waartoe men
komt bij het ten einde toe volgen van die richtingen, zijn dus eigenlijk
fictief of in ieder geval extreem te noemen. Wanneer wij evenwel bij
het bepalen der verschillende opvattingen voorlopig werken mpt die
extreme opinies, komen wij tot een duidelijker resultaat, dan wanneer
wij uitgaan van de vage en gecompliceerde opvattingen, welke merendeels gehouden worden. Zo'n werkwijze zou moeilijk aanvaardbaar zijn
in een historische studie, maar ons enig doel is om duidelijk ons eigen
standpunt aan te geven, en daarbij is deze methode vruchtbaar.
Het is de algemene overtuiging, die wij volkomen delen, dat de
Rorschach-test een onderzoek is van de persoonlijkheid. Onze eerste
vraagstellingen betreffen een dergelijk onderzoek, steeds gezien in verband met de Rorschach-test.
Het persoonlijkheidsonderzoek is als een nieuwe taak aan de psychologie opgedragen, sinds gebleken is, dat geen oordeel over vaardigheden
en geschiktheden waarde heeft, als het niet mede berust op kennis
omtrent de persoonlijkheid. Met die nieuwe taak werd de psychologie
geplaatst voor nieuwe problemen.
15

W a t onder persoonlijkheid dient te worden verstaan, is een veel
omstreden vraagstuk. En de kwestie, hoe de psycholoog kennis kan
verwerven omtrent de persoonlijkheid, is een probleem dat wel niet
losstaat van het eerste, maar dat toch talrijke eigen aspecten heeft.
Deze studie is bedoeld als een bijdrage tot de oplossing van de tweede
vraagstelling: hoe verwerft de psycholoog kennis omtrent de persoonlijkheid. Het valt dus buiten ons kader om in te gaan op de strijdvragen
betreffende de bepaling van het begrip „persoonlijkheid". Wij beperken
ons ertoe de mening, waarop onze beschouwingen berusten, aan te
geven.
„Persoonlijkheid" wordt hier verstaan als een descriptief begrip, op
de wijze waarop men het gewoonlijk neemt in de psychopathologie.
Persoonlijkheid duidt dan op het eigene dat ieder mens kenmerkt. Dat
eigene wordt door de term „persoonlijkheid" aangeduid in zoverre het
verschijnt. O n d e r „persoonlijkheid" verstaan wij : het alomvattend beeld
van het individuele menselijk leven. ( 7 )
Onze woorden, die steeds generaliserend en vergelijkend zijn, kunnen
niet dat eigene uitbeelden. In ons kennen, waarvan die woorden de
weergave zijn, kunnen wij dat bijzondere niet expliciet vatten. Wel bespeuren wij het, als iets dat ligt aan gene zijde van de grenzen, waartegen ons kennen bij die pogingen tot explicitatie stuit. Daarom is ons
spreken over de persoonlijkheid steeds slechts benaderend, op de wijze
van ons generaliserend kennen. Dit betekent, dat wij over de persoonlijkheid spreken door groeperingen aan te brengen. Spreken over de
persoonlijkheid, meedelen van de kennis over dit onderwerp verworven,
is alleen mogelijk door middel van een systeem van beelden, waarin
ieder beeld een groep representeert. Met andere woorden, het wetenschappelijk werk betreffende de persoonlijkheid heeft behoefte aan
een typologie.
Hiermee zijn wij gekomen aan de beantwoording van de tweede
vraag, welke boven werd opgeworpen. O p de vraag: „Hoe kan de
(7) Wij zien de persoonlijkheid als de verschijningsvorm van de persoon. De
psychologie als empirische wetenschap moet zich beperken tot het verschijnende; de vraag naar het wezen van het aldus verschijnende behoort
tot de wijsbegeerte.
Wanneer wij hier spreken over verschijningsvorm, dan bedoelen wij niet
alleen het van buiten af waarneembare, maar al het persoonlijke, zoah
het voor de persoon zelf of voor een ander principieel ervaarbaar is, hetzij
direct, hetzij indirect. Tenslotte zij hier opgemerkt, dat wij de persoonlijkheid niet opvatten ab een statisch gegeven, maar daarin ook wensen
te betrekken de persoonlijke dynamiek van het menselijk bestaan.
16

psycholoog kennis verwerven omtrent de persoonlijkheid?" is ons meest
algemene antwoord: „Door middel van een onderzoek, dat typologische
gegevens oplevert." Bij de beoordeling van dit antwoord dient er aandacht aan te worden geschonken, dat het ons te doen is om expliciete
kennis, die dus mededeelbaar is, te formuleren in geldige uitspraken;
kortom het gaat ons om wetenschappelijke kennis.
Ons antwoord houdt het midden tussen twee andere opvattingen.
Sommigen zijn ertoe geneigd het individuele van ieders persoonlijkheid
zo te accentueren, dat de hier bedoelde wetenschappelijke kennis onmogelijk moet worden geacht. Wij noemen hen, met de waarschuwing
dat wij alleen extreme standpunten op het oog hebben, intuïtionisten.
Immers in die opvatting steunt men volkomen op het onmededeelbare
aanvoelen van het eigene in een medemens; men doet een beroep op
een soort intuïtieve kennis. De bron van die intuïtie is de liefdesgemeenschap — liefde genomen in ruime zin, niet alleen voor geslachtelijke
liefde — waarin mensen samenleven.
Grote dank is de psychologie verschuldigd aan degenen, die naar
het voorbeeld van een S. Augustinus en Pascal ons deze gezichtspunten
onder ogen brachten. Zij leerden de psycholoog eerbied en schroom
voor het onpeilbaar mysterie, dat ieder mens is. Voor het practisch
psychologisch werk is hun opvatting te extreem, maar iets van hun
geest moet erin behouden blijven, wil het niet ontaarden in een miskenning van het menselijke in de mens. Dit accentueren van het eigene
in ieder mens leidt er makkelijk toe, dat men de verbondenheid door
afkomst en lotsbeschikking, welke de mensen in hun individualiteit
toch op elkander doet gelijken, voorbijgaat. Door met die gelijkenis
rekening te houden is deze extreme opvatting te mitigeren en practisch
bruikbaar te maken.
De tweede opvatting, waarvan wij ons door de vraag naar een typologie hebben gedistantieerd, is die, welke de verschillen tussen de mensen
verdoezelt. Wij hebben de opvatting op het oog, waarbij de verschillen
in persoonlijkheid worden beschouwd als een meer of minder van eigenschappen. Slechts graduele verschillen worden dan aangenomen, geen
qualitatieve. De vergelijking tussen de mensen vindt plaats door het
bijeenbrengen der uitslagen van metingen. Het belangrijkste hulpmiddel
daarvoor is de statistiek. Wij noemen hen, die dit uiterste standpunt
innemen, statistici.
Ook hij, die deze opvatting houdt, grijpt iets van de persoonlijkheid.
17
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Inderdaad hebben de resultaten van het gedrag meetbare aspecten. En
dit gedrag mét de resultaten, die er de neerslag van vormen, representeert enigszins de persoonlijkheid. Wanneer wij pleiten voor een opvatting, welke dichter staat bij die der intuïtionisten, dan is het toch volstrekt niet onze bedoeling het belang van dit statistisch werk te ontkennen.
Een typologie vat enigszins de qualitatieve verschillen door de scheiding der groepen, en tegelijk, door het bijeenbrengen van de afzonderlijke gevallen binnen deze groepen, de overeenkomst, waarbij de verschillen meer gradueel zijn. Ons standpunt verenigt dus de uitersten.
Dit verenigen bedoelen wij uitdrukkelijk in die zin, dat wij het goede
van de beide andere opvattingen wensen te behouden. Het is niet zozeer
onze bedoeling om te bestrijden, als wel om te synthetiseren. Dat wij
hierbij exclusief extreme opvattingen moeten verwerpen, is onvermijdelijk, maar het is alleen een neven-effect.
In het begin hebben wij een onderscheid gemaakt tussen het persoonlijkheidsonderzoek en het onderzoek van vaardigheden en geschiktheden. Terwijl het doel van het eerste is het leren kennen van de
individuele mens, beoogt het tweede slechts mensen te ordenen volgens
hun geschiktheid voor bepaalde taken. Reeds wezen wij er op, dat
tussen beide soorten onderzoek een samenhang bestaat. Zij zijn correlatief, zodat zij in de praktijk niet geheel te scheiden zijn. Wel is het
mogelijk testen te ontwerpen, die in hoofdzaak op de studie van de
persoonlijkheid of in hoofdzaak op het onderzoek van geschiktheden
zijn gericht. Wil men zich daarbij goed oriënteren op het gestelde doel,
dan is het nodig, dat vooraf het principiële verschil duidelijk is gemaakt, alsmede de consequenties daarvan.
B) VAN PRESTATIETEST NAAR GEDRAGSTEST
Wanneer de psycholoog bij het persoonlijkheidsonderzoek hulpmiddelen inschakelt, dan zal hij deze middelen nauwkeurig moeten richten op
het doel van zijn onderzoek. De aard van dat doel moet hem leiden
zowel bij de keuze van de test, als bij de wijze van behandeling van die
test. De kwestie aangaande de keuze van de test is voor ons niet actueel,
daar wij uitgaan van een bestaande proef. Wat wij willen onderzoeken,
is de wijze waarop deze test gehanteerd moet worden. Hiertoe is het
nuttig even onze aandacht te richten op de verschillende wijzen, waarop
een test behandeld kan worden.
18

In de tijd, waarin de psychologie vooral belangstelling toonde voor
de afzonderlijke vermogens van de mens, bloeide het onderzoek naar
de mogelijkheden, welke in elk van die vermogens voorhanden waren.
Men wijdde zich dus in hoofdzaak aan, wat wij genoemd hebben, het
onderzoek van vaardigheden en geschiktheden. Zo werden proeven
ontworpen om het vermogen tot leren te onderzoeken, of het vermogen
om de aandacht te concentreren, of om fijn afgestelde bewegingen te
verrichten. Deze proeven hebben geenszins hun waarde verloren, maar
wel is hun betekenis gewijzigd sinds men de samenhang van die zogenaamde vermogens met de gehele persoonlijkheid opmerkte. De weg
voor die ontwikkeling werd gebaand, toen men het begrip „vermogen"
ging vervangen door het begrip „functie". Die wijziging betekende een
andere gerichtheid van het onderzoek. Zag men eerst de prestatie als
het product van een vrijwel stabiel gedachte krachtbron, het vermogen,
nu kreeg men aandacht voor de akt, waarvan de prestatie de neerslag
vormde. Die akt werd gezien als het functioneren van een subject. Al
was en is de verwarring in opvattingen aangaande die drager der akten
groot, toch droeg dit nieuwe inzicht vrucht. Men kreeg belangstelling
voor de samenhang tussen prestatie en persoonlijkheid, en dit uitte zich
in de wijze, waarop de proeven, die aanvankelijk waren ontworpen
voor het onderzoek van vermogens, nu werden gehanteerd.
Typerend voor prestatieproeven was, dat zij bestonden in een scherp
omschreven taak, welke primair beoordeeld werd naar quantitatieve
maatstaven. Men ging na, hoeveel werkstukken werden voltooid, hoeveel tijd daarvoor vereist was, hoeveel fouten werden gemaakt. De
betekenis van deze prestaties werd vastgesteld door vergelijking met de
prestaties van anderen. Ten gerieve van het individueel onderzoek stelde
men geijkte waarden vast, verkregen bij het onderzoek van min of
meer representatieve groepen. In de veronderstelling, dat deze prestaties conclusies toelieten betreffende zekere vermogens, ordende men
aldus de proefpersonen naar de mate, waarin zij over dergelijke vermogens beschikten. De interpretatiewijze van deze proeven was een
statistische.
In de voorgaande alinea hebben wij gesproken in de verleden tijd.
Misschien was dit niet geheel juist, want ook thans komt deze werkwijze nog voor. Wel vindt er in onze tijd onmiskenbaar een kentering
plaats. Steeds meer komen de onderzoekers tot het inzicht, dat die
statistische methode, welke zo objectief en daarom zo wetenschappelijk
19

leek, niet is aangepast aan het object van het onderzoek. Tengevolge
daarvan heeft men de toepassing en interpretatiewijze van verschillende
proeven veranderd. Waarin die verandering bestaat, komt goed tot
uiting in een studie van H. Ouweleen over de Wiggly-Blok-Test. ( 8 )
De ontwerper van deze test, J. O'Connor, had de bedoeling om door
deze proef het ruimtelijk voorstellingsvermogen te meten. Toch was
hij zelf het niet, die zich strikt beperkte tot een meting; hij had ook
aandacht voor de wijze van werken der proefpersonen. Latere onderzoekers echter, in een poging om de test zo objectief mogelijk te maken,
gingen zich beperken tot het meten van de tijd, welke de proefpersonen
nodig hadden voor het ineenpassen van de blokken. Aldus werd de
proef gemaakt tot een zuivere prestatietest. In de laatste jaren is weer
belangstelling ontstaan voor de wijze, waarop de proefpersoon zijn
werkstuk voltooit. In deze ontwikkeling zouden wij om methodische
redenen twee phasen willen onderscheiden, hoewel deze phasen in de
praktijk nauwelijks te scheiden zijn.
De eerste phase is die, waarin men aandacht schenkt aan de verschillende manieren, waarop de proefpersonen met de blokken bezig
zijn bij het opbouwen van het geheel. Men onderzoekt dan, wat Ouweleen noemde de „Ik-Werkstuk-situatie". Dit onderzoek levert b.v. een
indeling op in proefpersonen die blind proberen, anderen die schoksgewijze werken, en weer anderen die recht voortgaan naar het doel.
Bij een dergelijke toepassing van de test doet dfe proefleider, of hij niet
hoort bij de situatie van de proefpersoon. Het is, alsof de proefleider
van buiten af gade slaat, wat de proefpersoon met het testmateriaal
doet. Er is geen persoonlijk contact tussen proefpersoon en proefleider,
althans men doet alsof dit contact er niet is. De proefleider tracht te
observeren, en daarom is voor een test, die aldus wordt gebruikt, de
benaming „observatietest" geschikt.
Terecht heeft Ouweleen er op gewezen, dat de werkelijkheid gecompliceerder is. De proefpersoon bevindt zich in een „Ik-Werkstuk-Maatschappij-situatie". Iemand, die de opdracht ontvangt de blokken in
elkaar te passen, weet zich beoordeeld door de opdrachtgever, en wat
hij doet, is niet alleen een bezig-zijn met deze blokken, maar ook een
omgaan met de opdrachtgever.
C) Ouweleen, H., De Wiggly-Blok-Test, in: Nederlandsch Tijdschrift voor de
Psychologie en haar grensgebieden. Nieuwe Reeks 4 (1949), blz. 85-125.
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Wat bij de observatie wordt opgemerkt, zou ook met instrumenten
kunnen worden vastgelegd. Men zou b.v. een film kunnen maken van
het gebeuren, zoals men een film maakt van een in werking zijnde
weefmachine. In een strikt observerende houding immers — in feite
een onbereikbaar uiterste — ontbreekt zozeer het contact van mens
tot mens, dat de geobserveerde wordt gezien als een bewegingsapparaat.
Onder de schijn van een zeer objectieve werkwijze dringt men dan
niet door tot het menselijke van de proefpersoon. In het omgaan, zoals
dat plaats vindt tussen proefleider en proefpersoon, ervaart de proefleider meer dan met instrumenten is vast te leggen, en zelfs meer dan
men b.v. in het filmbeeld door eigen inleving zou kunnen inleggen.
Bovendien is het gedrag van de proefpersoon min of meer afgestemd
op heel de situatie, waartoe ook de proefleider behoort. Een interpretatiemethode, die slechts met een deel van die situatie, alleen met de
Ik-Werkstuk-verhouding, rekening houdt, blijft dan ook onvolledig.
Twee bijeenhorende aspecten van het psychologisch onderzoek zijn
aldus aangegeven. Enerzijds moet de proefleider aandacht schenken aan
hetgeen hij doorleeft in het persoonlijk contact met zijn proefpersoon.
Anderzijds moet hij er rekening mee houden, dat de proefpersoon zich
gedraagt op een wijze, welke onder andere is bepaald door het gedrag
van de proefleider, of althans door zijn aanwezigheid en het gedrag
dat van hem verwacht wordt.
Wie aldus het onderzoek verricht, beschouwt de proefpersoon als een
zich gedragend subject, dus werkelijk als een mens. Strikt genomen
zou ook bij het dier gesproken kunnen worden van een zich gedragend
subject, zodat voor de differentiatie van het typisch menselijke gedrag
nog fijnere criteria nodig zijn. Naar aanleiding van de Rorschach-test
komen deze nog ter sprake, voorlopig stellen wij er ons mee tevreden
het gedrag van de mens (of van het dier) onderscheiden te hebben
van het gebeuren bij de machine. ( ö ) De thans besproken interpretatiemethode berust op een gedragsanalyse. De test, die aldus wordt toegepast, kan men een „gedragstest" noemen.
(B) Voor onze opvatting van „gedrag" richten wij ons naar de studie van
S. Strasser, Het gedrag als metaphysisch probleem, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 42 (1949), blz. 1-15.
Deze auteur definieert gedrag aldus: „Van een gedraging spreken wij
bij gevolg dan, wanneer een subject op grond van een op enigerlei wijze
geactualiseerde ervaring zijn overgang naar zijn toekomst organiseert.''
(blz. 12)
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Ouweleen heeft bij de Wiggly-Blok-Test verschillende „aanpakmechanismen" opgemeikt. Zo noemt hij: „het denigreren van het werk, de
pogingen zich aan de beoordeling te onttrekken door een gebied prijs
te geven, het zich terugtrekken om zich voor te bereiden, het bezwijken
voor de gestelde eisen." ( 10 ) Wat hier is opgesomd, zijn verschillende
vormen van gedrag, maar het komt ons voor, dat daaronder geen wezenlijke verschillen in intentionaliteit liggen. Bij de Rorschach-test is
dit anders; daar zal een onderzoek naar de varianten der intentionaliteit
nodig zijn om. de verklaring te vinden van de gedragswijzen en van
de prestaties die de neerslag vormen van het gedrag.
Door aldus de overgang te bestuderen van prestatietest naar gedragstest hebben wij duidelijker dan in de vorige paragraaf kunnen aangeven,
wat de betrekking is tussen het standpunt van de „statistici" en het
onze. In de volgende paragraaf schenken wij aandacht aan de relatie
tussen de ,,mtuïtionisten" en ons werk.
C) DE PERSOONLIJKHEIDSTEST ALS MEDIUM BIJ DE ONTMOETING
Bij de opvatting omtrent het persoonlijkheidsonderzoek, die de nadruk
legt op het strikt individuele van iedere mens, behoort een eigen wijze
van onderzoek. Men streeft naar een intuïtieve kennis voortkomend uit
het samenzijn in liefde. De situatie, waarin dit kennen ontstaat, is de
ontmoeting. Ontmoeting moet dan niet verstaan worden als een louter
tijd-ruimtelijk bijeen zijn van twee mensen, maar als een elkaar aantreffen als persoon.
Zo'n ontmoeting kan tot stand komen in het opmerken van een
enkel gebaar, in een handdruk, in een oogopslag. Het vriendschappelijk
gesprek is een gunstige gelegenheid voor de ontplooiing en verdieping
ervan. In een dergelijk gesprek огщі niet het onder woorden gebrachte
het hoofdmoment; het gaat daar om de onuitgesproken en niet uit te
zeggen sfeer, waarin de woorden én het zwijgen mensen samenbrengen.
Wanneer de psycholoog een ander mens niet vindt in deze ontmoeting, dan dringt hij niet door tot diens persoonlijk bestaan, en in de
(10)
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Ouweleen, H., De Wiggly-Blok-Test, t.a.p., blz. 113.
Als toelichting bij „zich aan de beoordeling onttrekken door een gebied
prijs te geven" zij hieraan toegevoegd, dat de schrijver uitingen bedoelt
als: „Zoiets heb ik nooit gekund." Door op een algemeen onvermogen
te wijzen tracht de proefpersoon zich te beveiligen tegen de smaad van
een slecht resultaat, (vgl. blz. 110)

diepste grond blijft hij hem vreemd, t 1 1 ) Hieruit volgt niet, dat een
onderaoek, waarin hij iemand niet zo persoonlijk vindt, nutteloos is.
Er zijn omstandigheden, welke het volkomen aanvaardbaar maken, dat
men meer aan de oppervlakte blijft. Bij voorbeeld het psychologisch
onderzoek voor militaire keuring, dat alleen bedoeld is om tot een zeer
grove schifting te geraken. In zulke omstandigheden is zelfs groepsonderzoek, waarbij het samenzijn tussen proefleider en proefpersoon
minimaal is, toch nuttig.
De vraag, die ons thans bezighoudt, is echter, hoe wij het ideaal van
het persoonlijkheidsonderzoek zo dicht mogelijk kunnen benaderen.
Daarbij schijnt de ontmoeting wel een onmisbare voorwaarde te zijn.
Wij weten uit ervaring, dat de ontmoeting vergemakkelijkt kan worden, doordat men samen met iets bezig is. Samen arbeiden, samen spelen, samen genieten van muziek of toneel, of anderszins delen in eikaars
lotgevallen, kan de gunstige sfeer zijn voor de ontmoeting. Maar dit
bezig zijn is niet de oorzaak van de ontmoeting, niet de weg die er met
noodzaak toe voert. Men kan hier niet een taak inlassen, die in de
ware zin des woords als middel tot dit doel, de ontmoeting, leidt. Maar
wel kan'een goed gekozen bezigheid de geschikte sfeer scheppen, waarin
men elkaar vindt. Zo'n bezigheid is dan een medium voor de ontmoeting. Het lijkt ons, dat dit de functie kan zijn van de Rorschach-test, en
in het algemeen van de persoonlijkheidstest.
Wij hebben het standpunt van hen, die het persoonlijkheidsonderzoek
willen laten bestaan in het vinden van het eigene van iedere proefpersoon, te extreem genoemd voor de praktijk. Thans hebben wij de
gelegenheid deze bemerking te verduidelijken.
Zeker is het wenselijk om dat persoonlijke zo dicht mogelijk te benaderen, maar talrijke belemmeringen verhinderen de verwezenlijking van
dit ideaal.

( " ) Vgl. Buytendijk, F., De Psychologie van de Roman. Studies over Dostojevskij. Utrecht, Brussel, 1950.
„Het werkelijk psychologisch kennen veronderstelt een transcenderen van
het zorgend in-de-wereld-zijn door de ontmoeting en omgang met iemand
in de ruimte van zijn persoonlijk bestaan, echter zodanig, dat deze ruimte
ook de onze wordt." (blz. 14) Enkele regels verder citeert deze auteur
dan de definitie, die L. Binswanger gaf van het psychologisch kennen:
„dis Spiel des Daseins mit sich selbst in der Objektivität
der Liebe."
(bl/. 14) In de daarop volgende uiteenzetting wordt uitdrukkelijk gewezen
op de moeilijkheid om tot dit indringen te geraken en op de werkelijke
waarde van de discursieve kennis betreffende de proefpersoon.
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Vooreerst is de situatie van het psychologisch onderzoek zo'n belemmering. Zelfs als men vrijwillig voor onderzoek komt, ligt in de verhouding onderzoeker-onderzochte een asymmetrie, die ongunstig is voor
een ontmoeting. De proefpersoon is degene, die zich bloot moet geven;
de proefleider slaat hem gade en beoordeelt hem. Het is niet makkelijk
voor de proefpersoon om zich in zulke omstandigheden onbevangen
te geven.
Daar komt bij, dat vele proefpersonen minder geschikt zijn voor het
tot stand brengen van een ontmoeting wegens psychische storingen.
Niet alleen voor psychotici geldt dit, maar ook voor de meeste lijders
aan een neurose. Voegt men hier nog aan toe de normalen met een
gesloten aard en de oppervlakkigen, dan blijkt wel hoe moeilijk de
taak is van de psycholoog, die een persoonlijkheidsonderzoek wil instellen.
Een derde belemmering voor de ontmoeting zijn de economische
factoren, die in de meeste onderzoekingen een rol spelen. Op veel
verschillende wijzen kunnen deze zich doen gelden. Het kan zijn, dat
de proefpersoon verplicht is zich aan een onderzoek te onderwerpen,
wil hij in aanmerking komen voor een positie; in andere gevallen wendt
iemand zich op eigen initiatief tot een psycholoog, maar weet ook dat
hij nu een honorarium aan de onderzoeker verschuldigd is; of misschien
bevindt de proefpersoon zich in een psychiatrische kliniek, en het
onderzoek vindt plaats, terwijl hij weet, dat hiervan mede de beslissing
afhangt, of hij naar huis kan terugkeren om zijn zaken te behartigen
en aan de drukkende ziekenhuiskosten te ontkomen. Op deze en nog
talrijke andere wijzen kan de verhouding tussen proefleider en proefpersoon doorkruist worden door storende invloeden. ( 12 )
De persoonlijkheidstest kan de moeilijkheden enigszins verminderen,
terwijl tevens — zoals vroeger reeds werd opgemerkt — makkelijker
wetenschappelijk bruikbare resultaten worden bereikt. Zo'n test vermindert de moeilijkheden, omdat hij de twee eerste belemmeringen
althans gedeeltelijk uit de weg ruimt. Het tête-à-tête met de onderzoeker is wel de nabijheid, waarin de psycholoog zijn proefpersoon tegemoet zou willen treden, maar het is tevens een nabijheid, waardoor de
( la ) Vgl. Weizsäcker, V.v., Kranker und Arzt, in: Knieger, F., Philosophie der
Gemeinschaft. 7 Vorträge, gehalten auf der Tagung der Deutsehen Philosophischen Gesellschaft vom 1.-4. Oktober 1928 in Leipzig. Berlin, 1929.
In een onderdeel van dit artikel (biz. 101-103) geeft v. Weizsäcker een
scherp beeld van de sociale en economische invloeden op de verhouding
tussen de medicus en de patiënt.
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proefpersoon zich weerloos voelt overgeleverd. Bovendien biedt het
gesprek wel kans tot zeer intiem samenzijn, maar het stelt ook de
hoogste eisen aan de deelnemers. In de omgang met jeugdigen hebben
wij telkens weer kunnen vaststellen, dat een zeer persoonlijk contact
mogelijk was langs hun werk en hun spel, terwijl zij in het gewone
gesprek moeilijk te benaderen waren. Een bezigheid, ingeschoven tussen
beide partijen, schept de distantie, waardoor de proefpersoon zich rustiger en veiliger voelt, en tenslotte is die rust de onmisbare sfeer voor de
ontmoeting. Het is waar, dat sommigen zich bij het vervullen van een
taak zozeer beoordeeld voelen, dat zij toch weer hun rust verliezen. Dit
bezwaar is niet geheel te ondervangen, maar wel komt men er enigszins
aan tegemoet door aan de bezigheid, welke gebruikt wordt voor de
persoonlijkheidstest, zoveel mogelijk het taakkarakter te ontnemen.
Vooreerst gebeurt dit door een grote speelruimte te laten. Een persoonlijkheidstest is gewoonlijk niet een scherp omschreven, volkomen eenzinnig bepaalde taak. De grote variatie in antwoorden, welke mogelijk
is bij de Rorschach-test, biedt een voorbeeld van de vrijheid, die aan
de proefpersonen wordt gelaten. Vervolgens dient men een dergelijke
test aan als een uitnodiging tot bezig zijn. Draagt men iemand een
taak op, dan wordt een soortgelijke asymmetrische verhouding geschapen, als waarvan boven sprake was. De proefpersoon staat dan als
ondergeschikte tegenover en onder de proefleider. De uitnodiging demonstreert respect voor de vrijheid van de ander; in de uitnodiging
wordt ieder vertoon van superioriteit vermeden. Wij treffen daarbij
iets aan, dat analoog is met het lokken in het liefdesspel, waarin degene
die het initiatief neemt voortdurend tracht de andere partij het initiatief
te laten nemen.
Niet zonder reden merkte H. Rorschach dan ook in het begin van
zijn handleiding op: „Hauptsache ist, dass das Experiment möglichst
frei von allem Zwange durchgeführt werde." ( 13 ) Wel wijst de context
erop, dat hij hiermee vooral wilde waarschuwen tegen het uitoefenen
van pressie tijdens het onderzoek, maar wij menen toch niet tegen
zijn opzet in te gaan, wanneer wij deze tekst ook in dit verband aanhalen. Immers wanneer wij hier spreken van de uitnodiging tot deze
bezigheid, dan slaat dit niet alleen op het voorspel voor het begin van
(ls)

Rorschach, H., Psyehodiagnostik. Methodik und Ergebnisse eines Wahrnehmungsdiagnostischen Experiments (Deutenlassen von Zufallsformen).
Bern, 1946 (5e ed.), blz. 16.
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de test. Heel de sfeer van het onderzoek moet vervuld zijn van die
welwillende, uitnodigende geest van de proefleider. Het dient werkelijk
te zijn: een onderzoek zo veel mogelijk vrij van dwang.
Het behoeft geen commpntaar, dat de opvatting, welke wij in de
vorige paragraaf uiteenzetten betreffende de gedragstest en het daarbij
behorend onderzoek van de intentionaliteit, past bij de persoonlijkheidstest, zoals die nu beschreven is als medium voor de ontmoeting. Op
deze wijze zoeken wij een middenweg tussen de twee extreme standpunten, in de hoop door een synthese het Rorschach-onderzoek vruchtbaarder te maken.
De problemen, die in dit hoofdstuk werden behandeld, zijn voor een
deel in de literatuur over de Rorschach-test terug te vinden. Het is
van belang daaraan onze aandacht te schenken, om aldus contact te
houden met onze voorgangers. Aan dit onderwerp is het volgende
hoofdstuk gewijd.
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HOOFDSTUK I I

Methoden der
Rorschach - interpretatie
A) H E T CONFLICT TUSSEN STATISTICI EN INTUITIONISTEN
Het is zeker een zeldzaamheid, dat men in de literatuur over test
methoden duidelijk uiteenlopende opvattingen over de interpretatie ziet
ontstaan, welke een weerspiegeling zijn van verschillende richtingen in
de psychologie. Bij het intelligentie-onderzoek volgens de methode van
Binet-Simon heeft zoiets plaats gevonden, en ook bij de Rorschach-test
treffen wij dit aan. Het feit, dat deze testmethoden zich zolang hebben
kunnen handhaven, de wijde verbreidheid ervan en vooral de geniale
visies waaruit zij zijn voortgekomen, maakten ze geschikt voor meerdere
theoretische benaderingen. Wat betreft de Rorschach-test, kwam dit
op belangwekkende wijze tot uiting in een discussie gepubliceerd in de
tweede jaargang van de Rorschach Research Exchange. ( 1 4 ) Daar in
deze discussie de verschillende opvattingen, waarvan in het vorige
hoofdstuk sprake was, tegenover elkaar gesteld werden, is het dienstig
hier enkele hoofdpunten uit dit dispuut te vermelden.
S. Beek, die er sinds 1930 aan werkte om de Rorschach-test in Ame
rika bekend te maken, publiceerde in 1937 zijn introduction
to the
Rorschach Method". ( 1 5 ) B. Klopfer wijdde er een bespreking aan in
16
de RRE ( ) , waarbij Beek op verschillende punten werd becritiseerd.
Beek kreeg gelegenheid in hetzelfde tijdschrift op deze critiek te ant
woorden en van zijn kant bracht hij toen critiek naar voren tegen
14

( ) Discussion on „Some recent Rorschach Problems", in: RRE 2 (1937),
biz. 43-74.
( 1 б ) Beck, S., Introduction to the Rorschach Method. A manual of personality
study. With a Preface by F. L. Wells. Monograph No. I of the American
Orthopsychiatric Association, 1937.
le
( ) Klopfer, В., The present status of the theoretical development of the Ror
schach Method, in: RRE 1 (1937), biz. 142-147.
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Klopfer en diens medestanders, met name tegen Piotrowski. Dit werd
aanleiding tot een uitvoerige bespreking van de opgeworpen problemen,
waaraan werd deelgenomen door H. Binder, M. Bleuler, J. Benjamin,
G. Booth, M. Hertz, В. Klopfer, Ζ. Piotrowski, Ε. Schachter en A. Har7
toch, A. Guirdham. (1 )
Beek verdedigde in deze discussie een opvatting, welke zeer dicht
18
nadert tot die der statistici. ( ) Zo wilde hij voor de beoordeling van
de voim-antwoorden een lijst opstellen van die, welke als F + konden
gelden, en deze lijst dan gebruiken zonder er verder acht op te slaan,
hoe de proefpersoon tot een dergelijk antwoord gekomen was. Sterk
legde hij ook de nadruk op de onafhankelijkheid van de aspecten,
welke men in het protocol pleegt te onderscheiden.
„The beauty of the Rorschach experiment lies in the independent variables
into which the result can be broken up, and the different psychological processes
so filtered out. W, D and Dr refer to one set of variables; color, shading and
their nuancesl e to another. Experimental work with the test needs to keep these
separate." ( )
Een derde punt van Berks betoog betrof de inderdaad vérgaande
differentiatie der categorieën, welke Klopfer en Piotrowski voorstonden
bij de analyse van het protocol.
Klopfer heeft steeds met klem gewezen op qualitatieve aspecten in
het onderzoek, en hij heeft zich willen distantiëren van de methoden
der psychometrie ( 2 0 ) , maar in feite is de tendenz in die richting bij
hem toch niet te miskennen. De verfijning in de analyse van het protocol, die een hoogtepunt bereikte in het hoofdstuk over
^orm-Level
Rating', dat hij in de tweede editie aan zijn handboek toevoegde ( 2 1 ) ,
is er een duidelijk bewijs voor. Beek nam een meer uitgesproken standpunt in en daarom kreeg hij ook de zwaarste aanvallen te verduren
van de andere zijde. Van Binder kreeg hij het verwijt te horen, dat zijn
opvattingen herinnerden aan atomistische psychologie:
„Only from the viewpoint of the old „atomistic psychology" (Elementenpsychologie) can one assume that the factors of the experiment vary in complete
independence of one another." i*2)
(1T) De bijdragen van deze auteurs zijn bijeengebracht in Discussion on ,JSome
recent Rorschach Problems", in: RRE 2 (1937), biz. 43-74.
ί 11")
Beck, S., Some recent Rorschach problems, in: RRE 2 (1937), biz. 15-22.
H
(m ) Beck, S., Some recent Rorschach problems, t.a.p. biz. 17.
\)
Vgl. Klopfer, В. and Kelley, D., The Rorschach Technique. Л Manual
for a Projective Method of Personality Diagnosis. New York, 1946 (2e ed.),
biz. 13.
( 2ζ21 ) Klopfer. В. and Kelley, D., a.w., biz. 435-450.
ί' τ) Binder, H., Discussion on ,¿¡ome recent Rorschach Problems?', t.a.p.,
biz. 44.
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Benjamin komt op tegen de poging om een systeem te ontwerpen,
dat automatisch kan worden toegepast, zoals Beek dat trachtte te doen
bij de beoordeling van de vorm-antwoorden.
„as soon as objectivity is looked upon as an end in itself, however, and
becomes the object of almost fetishistic worship, it deteriorates into a pseudoobjectivity at the expense of scientific reality. This must, it is apparent, always
be the case when we use exclusively quantitative methods to investigate
material
which can only be expressed in quantitative-qualitative terms." (^3)
Uit de laatste zin van dit citaat blijkt, dat Benjamin een tussenpositie
inneemt. Hij erkent, dat de persoonlijkheid enigszins in quantitatief
werk is te benaderen, maar tegelijk eist hij qualitatief onderzoek. Meer
in de richting van de intuïtionisten gaat de opvatting van Bleuler. Deze
beschouwt het standpunt van Beck ab typisch psychologisch, waarbij
hij voor ogen heeft het mechanisch hanteren van prestatieproeven.
Daar tegenover plaatst hij zijn eigen opvatting als een klinische, en hij
herinnert eraan, dat ook Rorschach medicus was.
„For him (de medicus) it is even less understandable how in psychodiagnostic,
schematic tabulations should replace empathy; such schematic tabulations may
be at the most aids for the evaluation, not the basis." ( 24 )
Met instemming citeert hij dan de woorden van F. Wells, welke voorkomen in diens inleiding op de publicatie van Beek ( 2 5 ) :
„Rorschach procedure is not a test, and its use is not a technique; it is an art,
in which ink blots are instruments in the same sense as the sculptor's chisel." ( ao )
De tegenstellingen, die bij deze discussie aan het licht kwamen, vinden wij terug, wanneer in 1939 besprekingen beginnen over een mogelijke standaardisering van de Rorschach-test, wat betreft de uitwerking
van de resultaten. De uniformiteit, waarnaar gestreefd werd, dreigde te
voeren tot een exactheid, welke niet zou passen bij het persoonlijkheidsonderzoek. Talrijk waren dan ook de waarschuwingen tegen een té
statistische methode. L. Frank formuleerde dit zeer duidelijk:
„If the pressure for standardization of the Rorschach arises from a desire
to diagnose personalities by applying some standardized instrument without
having to study personalities or being interested in them or without having to
recognize the role of emotions, then acquiescence to such pressure should surely
be resisted by а тanyone who has any real interest in understanding human
personality." ( )
(23)
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Benjamin, J., Dueussion on ,ßome recent Rorschach
biz. 47.
Bleuler, M., Discussion on ,ßome recent Rorschach
biz. 45.
Beck, S., Introduction to the Rorschach Method.
Bleuler, M., Discussion on ,¿5ome recent Rorschach
biz. 46.
Frank, L., Comments on the proposed standardization
method, in: RRE 3 (1939), biz. 104.
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Over het algemeen streefde men naar een compromis, zoals werd
uitgedrukt in een klassiek beeld door M. Hertz:
„Clinicians will place more emphasis on standardized procedure and will
subject their clinical observations to scientific sohdation. Experimentalists will
cease refinement and quantification ad absurdum and will emphasize more
insight and intuition in the application of the method. Then, indeed, the
Rorschach method will be unique in steering a safe course between the
Scylla
of quantitative fallacy and the Charybdis of qualitative subjectivity." ( 28 )
Zoals het ideaal hier werd geschilderd, is het ons uit het hart gegrepen. J a m m e r genoeg is men bij de verwerkelijking niet ver gevorderd.
Het komt ons voor, dat voor dit falen in het bijzonder de volgende
twee oorzaken aansprakelijk zijn.
Vooreerst het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Deze dwong
de psychologen tot zeer uitgebreide onderzoekingen in verband met de
belectie van militairen. Vanzelf kwam men er toen toe de methoden
voor persoonlijkheidsonderzoek zo om te vormen, dat ook mensen die
niet psychologisch geschoold waren er iets mee konden doen. Dit betekende noodzakelijk een stap in de richting van de statistische methode. Zo verschenen in 1941 de studie van M. Harrower-Erickson over
de Rorschach-test als groepslest ( 2 9 ) en de verkorte interpretatiemethode van R. Munroe, de zogenaamde „Inspection Technique". ( 3 0 )
De tweede oorzaak, welke meer de eigenlijke psychologische problemen betreft, zien wij hierin, dat men te exclusief aandacht heeft geschonken aan de betrekking tussen proefpersoon en testmateriaal. Er
werd te weinig gelet op de volledige situatie van de proefpersoon,
waarin ook de proefleider een plaats inneemt. Dat de proefleider een
rol speelt in het onderzoek is deze onderzoekers zeker niet ontgaan.
M . Hert? gaf deze mooie beschrijving van zijn taak:
„In addition to professional qualifications, this Rorschach examiner must
have certain personal qualifications. He must be a keen observer of the reactions
of his patient, alert to the most subtle nuances of his behavior. He must be
interested in the patient, warm and responsive to his attitudes, feelings and
emotions. He must adopt an understanding and objective attitude. He must
not advise, guide, or interpret conduct. He must not criticize, condemn or pass
("*) Hertz, M., On the Standardization of the Rorschach Method, in: RRE 3
(1939), biz. 132.
f·"·) Harrower-Erickson, M., Modification of the Rorschach Method for Use
as a Grouptest, in: RRE 5 (1941), biz. 130 w .
Iets dergelijks heeft H. Zulliger in Zwitserland gedaan met zijn Z-test.
(Dir Z-test. Bern, 1947)
30
( ) Munroe, R., Inspection Technique. A Modification of the Rorschach
Method of Personality Diagnosis for Large Scale Application, in: RRE 5
(1941), biz. 166-191.
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judgment on the patient. As Rorschach emphasized in his original article, the
examiner must above all refrain from pressure and stimulate freedom of
expression in the whole test situation." (31)
Wat had meer voor de hand gelegen, dan na te gaan, in hoeverre
de proefleider er bij verschillende proefpersonen in kan slagen een
dergelijke houding aan te nemen, en hoe de proefpersoon staat tegenover de proefleider? Maar pas in de laatste tijd heeft men daarop de
aandacht gevestigd, zoals in het verloop van deze studie nog zal blijken.
B) OVERZICHT DER INTERPRETATIEMETHODEN
In de Inleiding hebben wij gezegd een nieuwe interpretatiemethode
te willen ontwikkelen. In het eerste hoofdstuk werd uiteengezet, hoe
wij de tegenstellingen tussen de verschillende onderzoekers willen verzoenen in een poging tot synthese. De interpretatiewijze, die wij hier
ontwikkelen, sluit de andere methoden niet uit. Deze methode is bedoeld
als een aanvulling der bestaande. Het spreekt vanzelf, dat een aanvulling
die voortkomt uit een poging tot synthese geen ondergeschikte plaats zal
innemen, maar op een sleutelpositie thuis hoort. Daarom is het van
belang, dat wij ons even bezig houden met het nagaan van de interpretatiemethoden, die thans gebruikelijk zijn.
Een indeling der mJethoden ontkomt niet aan een zekere verwringing
van de werkelijkheid, omdat overgangen en samenhangen niet de vereiste aandacht kunnen ontvangen. Toch beperken wij ons tot een
globaal overzicht, zoals dit nodig is om door contrastwerking de aard
van ons werk te doen uitkomen en het tegelijk te kunnen plaatsen in
het bestaande geheel.
Het moet als een van de grootste verdiensten van Rorschach beschouwd worden, dat hij in de gegevens, welke men verkrijgt bij het
laten duiden van toevalsvormen, orde heeft gebracht door zijn formele
interpretatiewijze. Reeds vóór hem was het werken met toevalsvormen
bekend, maar de antwoorden van de proefpersonen werden hoofdzakelijk geordend volgens inhoud. ( 32 ) Dit onderscheid tussen een methode,
die vooral aandacht schenkt aan de formele aspecten der antwoorden,
en een andere, die vooral op de inhoud let, is blijven bestaan in de
onderzoekingen met de Rorschach-test.
( 31 )

Hertz, M., The role of the Rorschach method in planning for treatment,
in: RRE 9 (1945), biz. 146.
C» ) Vgl. Tulchin, S., The Pre-Rorschaeh use of inkblot tests, in: RRE 4
(1940), biz. 1-7.
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Wie de inhoud van de antwoorden als zodanig wenst te gebruiken
om de proefpersonen te leren kennen, beschouwt deze antwoorden in
zoverre zij min of meer onafhankelijk van de situatie het innerlijk
leven van de proefpersoon manifesteren. De antwoorden worden dan
gezien als symbolen, in de zin die de dieptepsychologie aan deze term
hecht. Het interpreteren van de testresultaten bestaat dan in een duiden
van die symbolen. Het ligt voor de hand, dat dit duiden op twee
wijzen kan geschieden: men kan uitgaan van de veronderstelling, dat
ieder symbool een vaste betekenis heeft; of men kan trachten van geval
tot geval te bepalen, wat de betekenis van zo'n symbool is. Een uitge
sproken vertegenwoordiger van de eerste groep hebben wij niet aan
getroffen. Dicht bij deze opvatting staat R. Lindner, die zekere ant
woorden typerend acht voor bepaalde ziekten.
„It is maintained, on the basis of considerable experience, that certain
responses reflect basic processes within the personality; that certain responses
are eminently characteristic of various diagnostic groupings; that certain res
ponses are clearly indicative, in themselves and as such, of essential motivants
and dynamisms. In effect, it is proposed that the Rorschach
response, like the
dream, is also a „royal road to the unconscious"." ( 3 3 )
Uit de lange lijst van dergelijke typerende antwoorden citeren wij
alleen het eerste bij wijze van voorbeeld.
„Card I. Lower central D. — Seen by feminine type male homosexuals as
„a male torso", while the masculine type male homosexuals gives „a muscular,
mannish female"." (»*)
Voorbeelden van onderzoekers, die tot de tweede bovengenoemde
groep behoren, waarbij men van geval tot geval nagaat wat de bete
kenis van een antwoord kan zijn, zijn C. Earl en W. Goldfarb. C. Earl
sloot zich het dichtst aan bij de gebruikelijke methode, die er rekening
mee houdt dat sommige antwoorden „complex-antwoorden" zijn, zoals
Rorschach zelf ons heeft voorgedaan in zijn „Zur Auswertung
des
Formdeutversuchs".
( З б ) Earl trachtte de betekenis van enkele ant
woorden te achterhalen door associatie onder hypnose. Hij koos daar
voor antwoorden waarin beweging of perspectief was aangegeven. ( 3 e )
W. Goldfarb bestudeerde de associaties, welke in waaktoestand werden
(S3)

Lindner, R., Content Analysis in Rorschach Work, in: RRE 10 (1946),
blz. 122.
( s 6 ) Lindner, R., t.a.p., blz. 123.
( ) Rorschach, H., Zur Auswertung des Formdeutversuchs. Voorkomend in de
latere uitgaven van Psychodiagnostik, als overdruk uit Zeitschrift für die
gesamte Neurologie und Psychiatrie B2 (1923).
3
( ") Earl, C , A note on the validity of certain Rorschach symbols, in: RRE 5
(1941), blz. 51-61.
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gegeven bij de tijdens de test geproduceerde dier-antwoorden. ( )
Een methode van interpretatie, die zeer dicht staat bij de besproken
inhoudelijke analyse, is de zogenaamde „sequence analysis". Hierbij
worden de opeenvolgende antwoorden zowel naar hun inhoud als naar
hun formele aspecten met elkaar in verband gebracht. Men bestudeert
dus het verloop van de belevingen van de proefpersoon. Als kader,
waarbinnen men dat verloop volgt, kan dienen de periode waarin de
proefpersoon bezig was met een enkele plaat, maar ook het onderzoek
in zijn geheel. Een fraai voorbeeld van een dergelijke analyse is gepu
bliceerd door F. Miale. ( 3 8 ) Het zo juist vermelde werk van Rorschach
is ook grotendeels een dergelijke analyse. Deze methode omvat alles,
wat bij meer gespecialiseerde interpretatiewijzen wordt verkregen. Wan
neer wij in het vervolg van deze studie gaan onderzoeken uit welke
opvatting van de testsituatie het gedrag en de antwoorden van de
proefpersoon voortkomen, dan is dit eveneens een bijdrage voor de
„sequence analysis", omdat wij de sfeer bepalen van de belevingen der
proefpersonen.
De methoden, die nu besproken zijn, hebben als karakteristiek, dat
zij qualitatieve verschillen naar voren brengen, en zelfs dat zij voor het
merendeel gericht zijn op het individuele van iedere proefpersoon. Ons
bezwaar tegen deze methoden is, dat men het onderzoek begint vanuit
de afzonderlijke antwoorden, vanuit het detail. Om het detail te begrij
pen moet men enigszins het geheel kennen, waarbinnen het een plaats
inneemt. Eenzelfde tekort valt op te merken bij de formele interpretatie
methoden, die wij thans zullen behandelen.
Bij de formele interpretatie wordt de aandacht gevestigd op die
aspecten der antwoorden, waaronder antwoorden van de meest uiteen
lopende inhoud vergelijkbaar zijn: of een antwoord het geheel van de
plaat betreft of slechts een deel; welke de determinanten zijn van het
antwoord: vorm, kleur of beweging; of een antwoord vaak voorkomi
of dat het zeldzaam is; of een antwoord in verband te brengen is met
de plaat of niet; of een antwoord een voorstelling met rijke gele
ding betreft of met geringe geleding. In de praktijk blijkt het allerminst
(37)
(as)

Goldfarb, W., The Animal Symbol in the Rorschach Test and an Animal
Association Test, in: RRE 9 (1945), biz. 8-22.
Miale, F., Rorschach sequence analysis in a case of paranoid schizophrenia,
in: RRE 11, No. 2, Я en 4 (1947), biz. 3-22.
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gemakkelijk dergelijke vragen bij de verschillende antwoorden op te
lossen. Nemen wij als voorbeeld de bewegings-antwoorden. Of een
proefpersoon bewegings-antwoorden geeft, is een kwestie van het hoogste gewicht. Het maakt een duidelijk verschil voor de diagnose, of hij
bij voorbeeld één of drie bewegings-antwoorden geeft. K. en M. Sicha
hebben nu aan verschillende onderzoekers antwoorden uit Rorschachprotocollen voorgelegd, met het verzoek om die naar de formele aspecten
te klassificeren. De verschillen in de uitslag kwamen voor een deel voort
uit de verschillen in opvatting aangaande dit klassificeren. Zo rekenen
sommigen het antwoord, waarin gesproken wordt van een zich bewegend dier, tot de vorm-antwoorden, anderen plaatsen het bij de bewegings-antwoorden, en weer anderen gebruiken een aparte categorie: de
dier-beweging. Maar er komen ook verschillen voor, welke duidelijk
demonstreren, hoe onzeker men is bij het klassificeren der antwoorden.
Wegens het grote belang van deze kwestie nemen wij het uitvoerig
citaat uit het werk van de beide Sicha's, dat wij aantroffen in een
artikel van M. Hertz, voor een groot deel over: ( з )
Card Location and Response
Vernon Hertz Hunter Plotrowskl Gardner
II (Black only) Two dancing bears. F + ( » ) F +
F+
В
В
В?
(*) Comment by Vernon: „Probably not B, but I should try to find out from
the subject. However bear is used as bear here, I expect, not as a substitute
for man."
II (Red top projections)
Sea-lions fighting.
F+
B+F-lFB
В
I A chariot race — just the general
feeling — these robes flying back. В —
В
В—
В
В
IV (Thin side projections) Snakes
writhing out of their holes.
F+
B+F-f
FB
В
IV (Same) An Indian hanging over
a cliff.
B-h
B+ F+
m
F
VII Two grotesque animals balancing
on their heads on circus blocks.
F - | - ( * ) B + F-fFB
В
(*) Comment by Vernon: „Doubtful if „grotesque animal" deserves a B..."
VII Two little dogs jumping up after
something.
F+
B-|- B +
FB
В
IX Two frogs (green) about to leap
off the shore (orange) into a pond
(background)
because they are
frightened by a lobster (pink).
FbF—(*)B—(*)FFb
m
F
(*) Comment, Vernon: probably not B.
Hertz: F b F — also.
i3")
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Hertz, M., Discussion on „Some recent Rorschach Problems", in: RRE 2
(1937), biz. 60.
Voor de verklaring der tekens, welke voorkomen in dit citaat, zie biz. 137.

Op een gewichtig punt blijkt herhaaldelijk aarzeling te bestaan. Leest
men echter de gepubliceerde getallen en verhoudingen, dan ontkomt
men niet aan de indruk, dat de auteurs vertrouwen hebben in de
exactheid van hun methode.
Gaat men zover, dat de Rorschach-test vrijwel vereenzelvigd wordt
met deze interpretatiewijze, dan worden belangrijke aspecten van het
onderzoek verwaarloosd en de test wordt een weerloos slachtoffer van
hen, die de onvolkomenheden van deze „exacte" methode weten bloot
te leggen. Dit geldt voor de statistische methode, die wij in haar extreme vorm hebben afgewezen, hierin overeenstemmend met meerdere
onderzoekers, zoals in de vorige paragraaf werd gedemonstreerd.
Men heeft de moeilijkheden bij het klassificeren der antwoorden naar
hun formele aspecten trachten te ondervangen door het aanbrengen
van steeds meer onderverdelingen en door in een apart onderzoek
(„inquiry") met de proefpersoon na te gaan, wat de verschillende aspecten zijn van de antwoorden. Beide hulpmiddelen kunnen inderdaad
een steun geven, als men ze niet te ver drijft. Het is echter duidelijk,
dat talrijke subtiele verdelingen op den duur een belemmering vormen,
in plaats van een hulp te zijn. De betrouwbaarheid van een „inquiry"
blijft zeer dubieus, ook als men er in slaagt suggesties te vermijden.
Immers de problemen, die men met behulp van dit onderzoek tracht
op te lossen, gaan ver uit boven de zelfreflectie van de gemiddelde
proefpersoon, afgezien nog van de psychisch gestoorden. Zeker kunnen
nadere toelichtingen van de proefpersonen soms opheldering geven,
maar hun commentaar vereist steeds een zeer critisch gebruik.
Wij kunnen niet aan de indruk ontkomen, dat met name in Amerika
een sterke tendenz heeft bestaan tot steeds verder gaande zogenaamde
„objectivering" van de interpretatie, dat wil zeggen een steeds verfijnder
toepassen van de statistische methode. Op die wijze werden de resultaten van het onderzoek versplinterd in een steeds grotere massa
quasi-exacte feiten. Wij vermoeden bovendien, dat deze ontwikkeling
voor de waardering van de test nadelig is geweest. Het kon niet anders
of een test, die steeds meer ging lijken op, wat Bleuler noemde, „a
fleshless skeleton" ( 4 0 ), moest het veld ruimen voor nieuwe testmethoden die levensechter waren. De naamsveranderingen van het in 1936
( 40 ) BleuJer, M., Discussion on „Some recent Rorschach Problems", in: RRE 2
(1937), biz. 45.
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opgerichte tijdschrift „Rorschach Research Exchange" wijzen op een
dergelijke verschuiving van de belangstelling. In 1947 werd de naam
„Rorschach Research Exchange and Journal of Projective Techniques".
In 1950 verloor de Rorschach-test geheel de vroegere bevoorrechte
positie; sindsdien heet het tijdschrift „Journal of Projective Techniques".
Dit bewijst niet, dat onze verklaring voor die accentverschuiving volledig
is; zeker is op die wijze niet alles verklaard. Immers het lag voor de
hand, dat naar aanleiding van de Rorschach-test nieuwe methoden
zouden ontwikkeld worden, die juist door haar nieuwheid zouden
boeien. De belangstelling voor het nieuwe, het moderne, is zeker mede
aanleiding geweest tot een vermindering der belangstelling voor deze
test. Het hier geconstateerde feit is echter wel in merkwaardige overeenstemming met de verstarring, welke wij bij het werk met de
Rorschach-test opmerkten. Deze verstarring is nog verhaast door de
tegenstelling in de richtingen, waarin de moderne psychologie zich
ontwikkelt en die waarin het Rorschach-onderzoek voortging. Aan de
ene zijde vinden wij een toenemende belangstelling voor de levensechte
werkelijkheid, aan de andere zijde daarentegen een steeds levensvreemder statistisch werk. Wij betreuren deze scheiding, die tenslotte voor de
Rorschach-test catastrophaal zou worden. Ons pogen is er op gericht
deze kloof te overbruggen.
De zo moeilijke diagnose van de schizophrénie heeft enkele auteurs
ertoe gebracht zich te bezinnen op de methoden van interpretatie, die
binnen de formele methode verder kunnen worden onderscheiden.
Vermelding verdient hier allereerst de studie van Z. Piotrowski: ¡JZxpenmental psychological diagnosis of mild forms of schizophrenia?'. ( 41 )
Het is hem in deze studie niet te doen om een volledige methodenleer;
hij wil slechts een bijzondere interpretatiewijze, welke hij geschikt acht
bij het stellen van de diagnose „schizophrénie", plaatsen tegenover
andere daarvoor gebruikelijke methoden. Hij onderscheidt dan: „the
pathognomonic diagnostic procedure"; „the tabular diagnostic procedure"; „the systematic diagnostic procedure".
De eerste methode, de pathognomonische, maakt gebruik van eigenaardigheden in het protocol, welke typerend zouden zijn voor een bepaalde storing. Nadelen van deze methode zijn, dat deze pathognomonische verschijnselen vrij zeldzaam voorkomen, vervolgens ook dat bij
(«)
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In: RRE 9 (1945), blz. 189-200.

deze methode slechts aan een enkel aspect van het protocol aandacht
wordt besteed, maar vooral dat het een open vraag is of deze verschijnselen werkelijk typerend zijn voor één bepaalde storing.
Veel onderzoekingen zijn gewijd aan de tweede methode, „the tabular
diagnostic procedure". Zonder in te gaan op de psychologische betekenis van verschillende formele aspecten van het protocol, vergelijkt
men de frequentie waarin zij voorkomen bij verschillende groepen proefpersonen. Op grond van die vergelijkende studie worden series kenmerken („signs") opgesteld, waarvan op gelijke wijze bepaald wordt,
hoeveel er minstens vereist zijn om tot de diagnose van een bepaalde
ziekte te kunnen besluiten. Deze methode is toegepast op de neurose, de
epilepsie, de organische hersenstoringen en ook op de schizophrénie.
Het zou onjuist zijn de onderzoekers de oppervlakkigheid toe te schrijven, dat zij hiermee de Rorschach-interpretatie voltooid achten. Van
Piotrowski bij voorbeeld, die lijsten van dergelijke kenmerken opstelde
voor organische hersenstoringen en epilepsie ( 4 2 ) , bestaan ook diepgaande studies over de betekenis van verschillende verschijnselen. ( 4 3 )
Regelmatiç' treft men ook de waarschuwing aan, dat de „signs" slechts
een eerste oriëntering bieden, en dat diepere studie van het protocol
noodzakelijk blijft. Maar de schijnbare eenvoud en exactheid van deze
methode betekent toch een gevaar voor de test; te makkelijk wordt
deze werkwijze misbruikt, omdat men de beperkte waarde ervan niet
voldoende beseft. Nergens meer dan hier geldt de critiek tegen het
statistisch werk. Immers talrijke onnauwkeurigheden moet men bij deze
methode aanvaarden om tot een resultaat te kunnen geraken. De eerste
moeilijkheid ligt reeds in het klassificeren der antwoorden volgens de
verschillende formele aspecten. Wij hebben dit boven reeds besproken. ( 4 4 ) Maar ook als men erin slaagt op dit punt volkomen tot overeenstemming te geraken, dan blijft gelden, dat in de onderscheiden
groepen min of meer heterogene elementen worden samengebracht.
Ditzelfde geldt voor het tellen van de „signs". Door in de protocollen
( 4a )

Piotrowski, Z., On the Rorschach Method and its Application in Organic
Disturbances of the Central Nervous System, in: RRE 1 (1936), biz. 23-39.
— The personality of the epileptic, in: Epilepsy (Hoch and Knight, Editors). New York, 1947.
(4S) Piotrowski, Z., The M, FM and m Responses as Indicators of Changes
in Personality, in: RRE 1 (1937), biz. 148-156.
— The modifiability of personality as revealed by the Rorschach method:
methodological considerations, in: RRE 6 (1942), biz. 160-167.
( 44 ) Vgl. biz. 34.
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verschillende aspecten te betitelen als j.sign", en d a a r n a conclusies te
trekken uit het aantal van dergelijke kenmerken dat in een protocol
voorkomt, stelt men die kenmerken als onderling gelijkwaardig. Treft
men in twee protocollen uit een serie van tien „signs" er zes aan, dan
maakt het verschil welke van die kenmerken bij elk voorkomen. Deze
onnauwkeurigheid is enigszins ondervangen door het toekennen van een
45
eigen waarde aan de verschillende kenmerken. ( )
Piotrowski heeft nog een tweetal bezwaren tegen de methode aan
gevoerd: de gelijkenis van de series kenmerken bij verschillende storin
gen en de moeilijkheid om met behulp van deze methode beginnende
storingen te ontdekken.
Uit dit alles volgt de conclusie, dat deze methode slechts een beperkte
waarde heeft; het is geen methode, die щеп zonder aanvulling kan
toepassen, wel echter kan zij een bruikbaar hulpmiddel zijn.
De methode, waar het Piotrowski om te doen was in het artikel, dat
wij thans bespreken, is de „systematic diagnostic procedure". H e t princiep ervan is, dat men verschillende formele aspecten in hun onder
linge betiekkingen bestudeert. De methode toepassend bij de schizophrcnie-diagnose opperde de auteur het voorstel om deze betrekkingen
te systematiseren als een balans met als as het F + % . I n normale om
standigheden is er een evenwicht tussen de componenten, die het F + %
gunstig beïnvloeden en die welke het ongunstig beïnvloeden. Dit evenwicht zou bij psychotische storingen verbroken worden door een overwicht ofwel van gunstige componenten ofwel van ongunstige met betrekking tot het F + % . O p die wijze zou de psychose reeds vroegtijdig
geconstateerd kunnen worden. D e verdere differentiatie — het ging
immers om het opsporen van de schizophrénie — zou moeten gebeuren
met behulp van de beide eerste methoden.
Bij deze methode is vooral de aandacht gevestigd op de onderlinge
betrekkingen tussen de verschillende aspecten, welke men bij de formele
( 45 )
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Een mooi voorbeeld hiervan is de studie van W. and S. Ross, SOm«
Rorschach ratings of clinical value, in: RRE 8 (1944), biz. 1-9.
Opmerkelijk is hier ook de scherpe, bijna mathematische definitie van
verscheidene „signs". Het shock-verschijnsel b.v. wordt in drie nauwkeurig
beschreven verschijnselen gesplitst. Zo wordt o.a. opgenoemd: „Failure
on Card VI; Delay on Card VI; Deviation on Card VI." (biz. 7) Eli
van deze verschijnselen wordt apart geregistreerd en afzonderlijk gewaardeerd. Dit is een poging om ieder interpreterend moment te elimineren.
Immers door te spreken van een Hd-shock legt men terstond al een verklaring in zijn ervaring, dat namelijk de shock voortkomt uit de grijsnuancen van de plaat.

analyse onderscheidt. Het princiep komt reeds voor bij Rorschach; het
is niet een vondst van Piotrowski, zoals hij ook zelf opmerkt. Wij hebben ons echter laten leiden door zijn uiteenzetting, omdat hij zo bijzonder scherp de drie methoden heeft onderscheiden.
In de verdeling ontbreekt nu nog één methode. Wanneer men het
protocol heeft verdeeld naar verschillende aspecten, zoals de formele
analyse dit doet, dan staan immers principieel drie wegen open om
verder te werken. Men kan trachten conclusies te trekken uit de afzonderlijke feiten, zoals bij de pathognomonische en de statistische methode
gebeurt. Men kan de betrekkingen tussen de afzonderlijke feiten bestuderen, de „systematic diagnostic procedure". Maar de mogelijkheid
bestaat ook om de feiten te bestuderen in hun betrekking tot het geheel.
Dit is gebeurd, al werd het bijna nooit uitdrukkelijk als methode aangewezen. Het is een complement op de studie van Piotrowski, en het
hoelt daarom geen verbazing te wekken, wanneer de methode enkele
jaren later juist naar aanleiding van de diagnose „schizophrénie" besproken wordt. De studie, welke wij bedoelen, is een artikel van
I. Kendig, getiteld: „Rorschach Indications for the Diagnosis of Schizophrenia". (46)
Voorop wordt gesteld, dat men moet uitgaan van een inzicht in het
ziektebeeld, waaromtrent het diagnotisch probleem bestaat. Vanuit dat
inzicht moet men de betekenis laten zien van de verschillende kenmerken, die bij het Rorschach-onderzoek te verwachten zijn.
„If we accept this principle of distortion as our diagnostic touchstone for
schizophrenia, then the signs by which we gauge it are no longer arbitrary but
meaningful and expected. Their incidence varies in the different sub-types of
the disorder and is a measure of
phase, but even slight tainting serves to identify
the process with certainty." (4T)
Uitdrukkelijk is hier de eenheid van het klinisch beeld voorop gezet,
waardoor de afzonderlijke verschijnselen zinvol worden. Deze methode
behoort niet alleen te staan; men zou vervallen in een gevaarlijk apriorisme. Het is een aanvulling van de drie andere methoden, maar dan
ook een noodzakelijke aanvulling. Het feit, dat deze aanvulling noodzakelijk is, maakt begrijpelijk, waarom de methode door de meeste
onderzoekers werd toegepast, ook al sprak men er niet uitdrukkelijk
over. Wanneer Piotrowski het F + % als spil voor zijn balans kiest en de
theorie ontwikkelt over de disharmonie tussen de gunstige en ongunstige
( « ) In: RRE 13 (1949), blz. 142-149.
(") Kendig, 1., t.a.p., blz. 148.
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factoren, is daarbij mede van invloed een opvatting omtrent het ziektebeeld, dat hij bestudeert. Duidelijker nog is het in de studie van F. Miale
en M. Harrower-Erickson over de kenmerken voorkomend bij Rorschachonderzoek van de neurose-lijders. ( 48 ) Voorop plaatsen zij een klinische
beschrijving van het ziektebeeld.
Door het systematisch toepassen van deze methode wint het onderzoek
aan psychologische waarde. De kenmerken worden niet beschouwd als
losse feiten, die men telt, maar worden gezien in een zinvol verband.
Dit is de reden, waarom klinische ervaring voor het Rorschach-onderzoek
onmisbaar is.
Volgt men de door Kendig gewezen weg, dan kunnen de formele
aspecten, welke men bij het onderzoek ontdekt, alleen dienen om ingepast te worden in een klinisch bekend geheel. Zo kan men wel een
eenheid opbouwen met behulp van die aspecten, maar de oorspronkelijke eenheid, welke zich in het Rorschach-onderzoek zelf toont, wordt
veronachtzaamd. Toch is het juist die eenheid, welke het zuiverst overeenstemt met het klinisch beeld. Die eenheid karakteriseren vóór men
tot formele analyse overgaat (en ook vóór men tot inhoudelijke analyse
overgaat) is een interpretatiewijze, welke wij niet aantroffen in systematische uitwerking. Wij vonden er aanwijzingen voor bij Rorschach
en bij latere auteurs. ( 49 ) Gebruikt is de methode zeker, maar dan op
die intuïtieve manier, die aanleiding werd tot de opvatting, dat het
interpreteren van de testresultaten een kunst is en geen techniek. Ook
wanneer wij erin slagen deze methode uit te werken, zal het interpreteren een kunst blijven, maar, naar wij hopen, een kunst die weer iets
meer wetenschappelijk geëxpliciteerd is.
In het begin van deze paragraaf is opgemerkt, dat wij een aanvulling
trachten te geven, en dus het bestaande niet verwerpen. Het moeizaam
zoeken naar de plaats van onze methode tussen de andere methoden
moge dienen ab bevestiging van deze bewering. Tevens echter zal het
duidelijk geworden zijn, waarom wij menen, dat de door ons voorgestelde
(4e)
w

( )
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Miale, F. and Harrower-Erickson, M., Personality structure in the psychoneuroses, in: RRE 4 (1940), biz. 71-74.
Vgl. Tosquelles, La fascination au cours du Rorschach, in: Rorschachiana I
(Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Nr. 7 (1945) ), blz. 108-114; Eeden, H. v., De Rorschach-proef
en de verbeeldingsphenomenologie van Jean-Paul Sartre. Nijmegen, Utrecht,
1946.

methode een centrale positie toekomt. Het feit, dat wij ons hierbij richten op het karakteriseren van de eenheid, welke zich bij het onderzoek
vóór alle analyse manifesteert, leidt er vanzelf toe deze methode een
dergelijke plaats aan te wijzen.
C) BOUWSTENEN VOOR ONS WERK BIJ RORSCHACH
Bij de bestudering van de uitwerking der Rorschach-test door zo
vele onderzoekers, treft het steeds weer, dat al dit latere werk was voorbereid door Rorschach zelf. Nu nog, na dertig jaar, blijft het belangrijk
om terug te grijpen op zijn oorspronkelijk werk. Ook voor de bijdrage,
die in deze studie geleverd wordt, geldt dit ten volle. In de „Psychodiagnostik" vonden wij aanwijzingen voor onze probleemstelling, en
wij achten het onze plicht te laten zien, hoe wij op Rorschach steunen.
In het eerste hoofdstuk is uiteengezet, dat het bij de Rorschach-test
wenselijk zou zijn aandacht te schenken aan het gedrag van de proefpersoon, en dat men om dit gedrag te begrijpen moet nagaan, hoe de
proefpersoon de situatie opvat. Voor beide desiderata, de gedragsanalyse en de studie van de intentionaliteit, zijn gegevens bij Rorschach
voorhanden.
De test is volgens Rorschach geen proef van de phantasie, maar van
het waarnemen. Zo gaf hij ook als ondertitel aan zijn handleiding:
¡Methodik und Ergebnisse eines Wahrnehmungsdiagnoüischen Experiments".
Dat het geen proef van de phantasie is, zoals hij tegen de mening
van veel proefpersonen in staande houdt, bewijst hij aldus: de phantasierijke geeft andere resultaten dan de phantasie-arme; maar of men nu
de proefpersoon aanm(oedigt aan de phantasie de teugels te vieren, of
dat men dergelijke aanmoedigingen nalaat, dit verandert aan het resultaat vrijwel niets. Hiermee is alleen iets bewezen omtrent de phantasie,
voor zover de proefpersoon er geheel vrij over beschikt. Of men daaruit
kan concluderen, dat de test dus onder de activiteit van het waarnemen
valt, hangt af van de opvatting omtrent het waarnemen.
In zijn opvatting van de waarneming steunde Rorschach op de
associationistisch georiënteerde leer van E. Bleuler. ( 50 ) De waarneming
wordt daar uiteengelegd in drie processen: gewaarwording, herinnering
C*») Bleuler, E., Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin, 1916. Geciteerd bij Rorschach, H., Psychodiagnostik, biz. 17.
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en associatie. Waarneming zou zijn: „assoziative Angleiehung vorhandener Engramme (Erinnerungsbilder) on rezente Empfindungskomplexe." ( 6 l ) Bij het duiden van de toevalsvormen, aldus Rorschach,
bestaan bijzondere moeilijkheden voor de „assoziative Angleiehung"
tengevolge van de onvolkomen gelijkheid tussen gewaarwordingscomplex
en engram. De inspanning, die wordt gevergd om toch de associatie
tot stand te brengen, is zo groot, dat deze inspanning zelf bemerkt wordt.
Dit geeft aan de waarnemer de beleving, dat hij duidt. Duiden is dus
een bijzonder soort waarnemen; men zou kunnen zeggen, dat het een
moeizaam waarnemen is.
De gebruikte waamemings-theorie liet toe om er een dergelijke verklaring van het duiden in te passen. Nu is tegen deze waamemingstheorie critiek gericht, die haar waarde zeer twijfelachtig maakt. ( 62 )
Dit plaatst ons opnieuw voor de vraag, wat eigenlijk door de proefpersoon gedaan wordt bij deze test; een vraag, waarop wij nog nader
zullen ingaan. De verklaring, waarvan Rorschach gebruik maakte, gaf
hem echter gelegenheid een belangrijk verschijnsel aan te wijzen, waarin
hij een bevestiging kon zien voor zijn theorie. Wanneer duiden een
vorm van waarnemen is, dan kan men verwachten, dat ook proefperpersonen zullen voorkomen, die de genoemde inspanning bij het associëren niet zullen bemerken. Zij beleven dan hun activiteit minder duidelijk, of zelfs geheel niet als duiden, maar eenvoudig als waarnemen
in de strikte zin van het woord. Deze mensen hebben ook niet de mening,
dat zij iets wijzigen, toevoegen of inleggen in het optisch materiaal,
waarop zij zijn gericht. Zij hebben dus zeker niet de indruk te phantaseren, maar menen een gewone afbeelding waar te nemen. Toch zijn
er onder hen, die zeer vrij omspringen met het feitelijk geboden materiaal. Zonder het zelf te weten verwerken zij dit naar hun eigen
opvatting. Dit noemt Rorschach „confabuleren".
Rorschach stelde dus vast, dat er mensen zijn, die hun activiteit
(el)
(Sï)
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Rorschach, H., Psychodiagnostik, blz. 17.
Vgl. Merleau-Ponty, M., Phénoménologie di la perception, Paris, 1945
(2e ed.).
B.V.: „...pour venir compléter la perception, les souvenirs ont besoin
d'être rendus possibles par la physionomie des données. Avant tout apport
de la mémoire, ce qui est vu doit présentement s'organiser de manière \
m'offrir un tableau où je puisse reconnaître mes expériences anténeurej.
Ainsi l'appel aux souvenirs présuppose ce qu'il est censé expliquer: la
mise en forme des données, l'imposition d'un sens au chaos sensible..."
(blz. 27)

doorleven als duiden, en anderen voor wie deze activiteit waarnemen
is in de gewone zin van het woord. Bij het duiden ervaart men de
platen als toevalsvormen, welke met de phantasie bewerkt moeten worden. In het tweede geval worden de platen opgevat als afbeeldingen,
terwijl men in feite vaak „confabuleert".
Hoewel enigszins bedekt liggen hierin gegevens aangaande de intentionaliteit. Twee verschillende opvattingen van de test zijn ermee aangegeven. Zo'n verschil in opvatting leidt noodzakelijk tot een verschillend gedrag. Ook daaromtrent geeft Rorschach ons observaties.
Hij heeft een onderscheid gemaakt tussen proefpersonen, die de test
beleven ak spel, en anderen, voor wie deze test een arbeid is. Hij koppelt
dit verschil aan het onderscheid tussen mensen die overwegend bewegings-antwoorden geven, wanneer men dit aantal vergelijkt met de
kleur-antwoorden (B-type), en mensen die overwegend kleur-antwoorden geven (Fb-type).
„Für ihn (het В type) ist der Deutversuch ein Spiel, für den Fb-Typus eine
Arbeit." C3)
Eveneens brengt hij dit verschil in verband met het onderscheid
tussen phantasie-rijken en confabulanten.
„Er (de phantasie-rijke) verarbeitet reine Wahrnehmungen (
) in komplizierter, aber luatbetonter — als Spiel empfundener — Leistung; der Kon.fabulant (
) lustbetont ist bei ihm viel weniger die Deutungsarbeit selbst,
als das egozentrische Siegesgefühl ob der vollbrachten vermeintlich glänzenden
Leistung." ( " )

De observaties van Rorschach, welke wij hier releveren, zijn genoegzaam bekend. Ook latere onderzoekers hebben op deze en dergelijke
feiten de aandacht gevestigd. Wij zullen dit nog enigszins gedetailleerd
nagaan in het werk van Piotrowski. Wat echter steeds weer opvalt, is
de ondergeschikte plaats, die men aan deze observaties toekent. Het
wordt opgemerkt, maar als iets bijkomstigs, dat men volledigheidshalve
toevoegt, of hoogstens als een feit naast de feiten, welke de formele
analyse oplevert. Maar er is een samenhang tussen de verschillende
feiten, welke geregistreerd worden, en in die samenhang nemen de
observaties, die hier behandeld zijn, een zeer belangrijke plaats in.

( 6в 4з )
( )

Rorschach, H., Psyckodiagnostik, biz. 76.
Rorschach, H., a.w., blz. 99.
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HOOFDSTUK III

De varianten der intentionaliteit
Begrepen vanuit de wijze, waarop de vlekken, met welke men in de
Rorschach-test werkt, zijn vervaardigd, is de benaming „toevalsvormen"
aanvaardbaar. Nauwkeuriger zou het zijn om niet uitsluitend te spreken
van „vormen", maar van „toevallige vorm- en kleurcombinaties". De
omslachtigheid van zo'n omschrijving rechtvaardigt echter het handhaven van de traditionele term, mits deze begrepen wordt in de zin
van die uitgebreide beschrijving.
Waarom beginnen wij dit hoofdstuk met deze rechtvaardiging van
de term „toevalsvorm"? Wordt hier het streven naar nauwkeurigheid
niet te ver gedreven? Wij beseffen, dat wij gevaar lopen aldus beoordeeld en veroordeeld te worden. Toch is er reden voor, dat wij juist
zo dit hoofdstuk aanvangen. De bedoeling is om duidelijk te laten
uitkomen, wat wij eigenlijk zeggen, wanneer wij de term „toevalsvorm"
gebruiken. Want door die term als naam te gebruiken vereenzelvigen
wij deze term met de platen, en dreigen te vergeten, dat in die naam
ook een bepaalde opvatting over deze platen is ingesloten. Het moge
waar zijn, dat de platen niet slechts toevalsvormen lijken voor ons,
maar dat ze het ook werkelijk zijn ; toch moeten wij met de mogelijkheid
rekening houden, dat anderen ze anders opvatten. Meer nog: in de
laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk, toen wij observaties van
Rorschach vereamelden, is vermeld, dat er werkelijk mensen zijn, die
de platen anders opvatten.
Wil men het gedrag van de proefpersonen op de juiste wijze beoordelen, dan is het voor alles nodig hun opvatting aangaande het aangeboden testmateriaal te kennen. De bijzondere wijze, waarop zij op dit
materiaal gericht zijn, hun intentionaliteit, hangt samen met de wijze,
waarop zij de instructie opnemen en met hun verhouding tot de proefleider. De situatie, waarin de proefpersoon verkeert, hangt dus af van
zijn intentionaliteit. En willen wij naderhand de neerslag van het gedrag
der proefpersonen onderzoeken, zoals die vastgelegd is door het noteren
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van de formulering hunner antwoorden, dan zal het opnieuw van groot
belang zijn te weten van welk gedrag dit protocol de neerslag is; een
vraag, die alleen beantwoord kan worden, wanneer wij weten, welke
opvatting de proefpersoon had van het testmateriaal.
Bij enigszins ontwikkelde normalen komt de opvatting over de test
wel overeen met die welke de proefleider heeft; ook zij zien in de
vlekken toevalsvormen. Maar de test moet eveneens worden toegepast
bij psychisch gestoorden, en dan geldt de waarschuwing van Eliasberg
en Feuchtwanger, geciteerd in de Inleiding, dat men dient na te gaan,
of de proefvoorwaarden werkelijk onveranderd zijn gebleven. Het bij
de Rorschach-test gebruikte materiaal is van dien aard, dat men dubbel
voorzichtig moet zijn. Het heeft immers een veelzinnigheid, tengevolge
waarvan de normale opvatting als een zeer gecompliceerde prestatie te
beschouwen is. Zo moeilijk is deze prestatie, dat wij zelfs bij ontwikkelde
normalen nog wel aarzeling aantroffen, of zij werkelijk met een toevalsvorm te doen hadden, wanneer wij niet de hele serie maar slechts een
enkele plaat toonden.
Omj de varianten der intentionaliteit bij de Rorschach-test te leren
kennen, bestuderen wij het waarnemen in het algemeen. Eerst bespreken
wij de grondvorm: het opvatten van iets als een ding onder dingen,
zoals dit gebeurt bij het waarnemen in rechtstreeks contact met het
object der waarneming. Uitgaande van deze grondvorm behandelen wij
enkele varianten. Achtereenvolgens zullen worden besproken:
a) Het opvatten van iets als oppervlakte-configuratie.
В. .: Ik zie donkere strepen op een blad papier.
b) Het opvatten van iets als afbeelding.
В. .: In de donkere strepen zie ik de vorm van een mens.
c) Het physiognomisch beleven.
In het waargenomene beleef ik een expressie, zoals in het menselijk
gelaat
d) Het opvatten van iets als symbool.
B.V.: De afbeelding van een menselijke gestalte betekent voor mij
de Dood.
e) Het opvatten van iets als toevalsvorm.
В. .: De grillige vlek zou ik kunnen beschouwen als de afbeelding
van een mens.

45

Wanneer ik sta bij de stam van een boom, zie ik niet slechts de grillig
gegroefde, bruinachtige stam, die zich naar onder iets verbredend in
de bodem verdwijnt en die naar boven in talrijke takken uitloopt, welke
een onoverzienbare veelheid van groene blaadjes dragen; ik hoor ook
het geluid van de door de wind bewogen takken en blaadjes; ik voel
onder mijn voeten de oneffenheden van de wortels, en ik hoef de hand
slechts uit te strekken om de ruwheid van de stam te voelen; ik ruik
de geur van het mos op de stam; ik voel de koelte van de schaduw
onder het bladerdak. Zo neem ik waar in een directheid, die mij geheel
omvat; waarin geen twijfel mogelijk is. Op alle wijzen, waarop ik bij
mijn wereld ben, verneem ik datzelfde: ik sta onder een boom. Ik kan
nauwelijks spreken van de vele wijzen, waarop ik bij mijn wereld ben,
want zo harmonisch passen al die indrukken bij elkaar, dat wel af en
toe een enkele voor mijn beleven de voorrang kan krijgen, maar steeds
zijn allen er toch als een sfeer waarin ik leef. Die volledige harmonie
vervult mij van de zekerheid, dat ik ben bij hetgeen ik waarneem, dat
er niets is tussen mij en deze boom. Ik ben in rechtstreeks contact met
het voorwerp van mijn waarneming.
In het waarnemen van de boom vat ik niet terstond al het waarneembare van die boom. Ik zie de stam nu aan deze zijde; wat aan de
andere zijde te zien is, ontgaat mij thans. Het bladerdak zie ik boven
mij, maar ik zie het niet zoals de vogel, die boven in de boom op een
dun takje zit. Het landschap strekt zich rondom mij uit, maar hoe de
boom daarin past, kan ik pas waarnemen, als ik doorloop en de boom
van grote afstand beschouw. Ook de tekening van de opeenvolgende
jaarringen kan ik niet zien, en evenmin het gedoe van de insecten
in de spleten van de bast. Ik zou dat alles ook kunnen zien, wanneer
ik de bast van heel dichtbij bekijk of de stam beschadig.
Dat ik toch weet heb van dit alles, berust op mijn ervaring. Dat dit
onmiddellijk meegegeven is in mijn waarnemen van deze boom, komt
omdat in mijn actuele gewaarwording mijn verleden met alle verworven
ervaring doorwerkt. Die ervaring komt niet bij mijn gewaarwording als
een nieuw gegeven, dat er summatief bijgevoegd wordt. In de gewaarwording krijgt die ervaring gestalte, en tegelijk wordt mijn gewaarwording zinvol door deze vergroeiing met mijn ervaring. Deze vereniging doorbreekt tegelijk de feitelijkheid, de geslotenheid, van dit actueel
gewaarworden. Het opent mijn waarnemen naar de werkelijke mogelijkheden tot het verrijken van dit waarnemen. Omdat ik gewaarword
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in het licht van mijn ervaring, is er een openheid voor mij, waar ik
in kan treden om er te vinden, wat ik deels reeds vermoed. Zo speelt in
deze beleving mijn verbeelding mee, het waarnemen voortdnngend tot
verificatie van het verbeelde in het directe contact met de werkelijkheid.
Hiermede zijn enkele belangrijke trekken aangegeven van het waarnemen, zoals dit plaats vindt in het directe contact met de dingen.
Deze beschrijving kan als basis dienen bij de behandeling van de
varianten, die boven werden vermeld. Hierbij zullen wij ons van een
voorbeeld bedienen, dat ontleend is aan E. Husserl, op wiens tekst wij
ons ook inspireerden. ( 55 ) Dit voorbeeld is een ets van A. Dürer uit
het jaar 1513, voorstellend: Ridder, Dood en Duivel. J. Springer merkt
in zijn inleiding bij de еггащеЫе etsen van Dürer over deze plaat op:
„Es (de plaat) gehört nicht zu denen, die schwer zu deuten sind: von Teufel
und Tod bedroht zieht der christliche Ritter seine Strasse fürbass, die Kraft
5β
seines Glaubens schützt ihn vor den feindlichen Gewalten." ( )

a) Het opvatten van iets aU oppervlakte-configuratie.
Wanneer ik uit het album met de collectie etsen het 69e blad neem,
waarop de genoemde afbeelding voorkomt, dan kan ik dit blad be
schouwen zoals de boom in het vorige voorbeeld, als een ding onder
dingen. Ik neem dan waar een stuk grijs papier, waarop losjes een
kleiner blad is bevestigd, dat een rijke afwisseling van licht en donker
vertoont. Ik kan mij ook bijzonder richten naar datgene, wat op dit
kleine blad voorkomt. Wanneer ik het van dichtbij nauwkeurig bekijk,
merk ik talloze fijne, zwarte lijntjes op, die in een zekere regelmaat
verlopen. Hiervan zou een verslag te maken zijn. Ik zou dan kunnen
(55)

(se)

y g i Husserl, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Ed.: W. Biemel, den Haag, 1950.
„Wir können uns zum Beispiel davon überzeugen, dass die Neutralitätsmodifikation der normalen, in unmodifizierter Gewissheit setzenden Wahrnehmung das neutrale Bildobjektbewusstsein
ist, das wir im normalen
Betrachten einer perzeptiv dargestellten abbildlichen Welt als Komponente
finden. Versuchen wir uns das klar zu machen: Es sei etwa der Dürersche
Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel" betrachtet.
Wir unterscheiden hier fürs Erste die noi male Wahrnehmung, deren
Korrelat das Ding „Kupferstichblatt"
ist, dieses Blatt in der Mappe.
Fürs Zweite das perzeptive Bewusstsein in dem uns in den schwarzen
Linien farblose Figürchen „Ritter auf dem Pferde", „Tod" und „Teufel"
erscheinen. Diesen sind wir in der ästhetischen Betrachtung nicht als Objekten zugewendet; zugewendet sind wir den „im Bilde" dargestellten, genauer, den „abgebildeten" Realitäten, dem Ritter aus Fleisch und Blut
usw." (In de l e ed. blz. 226; in de ed. W. Biemel blz. 269)
Springer, J., Albrecht Dürer, Kupferstiche. In getreuen
Nachbildungen
mit einer Einleitung herausgegeben von Jaro Springer. München, 1920,
blz. 14-15.

.
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vaststellen, dat in de rechter beneden-hoek lijnen voorkomen die horizontaal verlopen, en andere die deze eerste in schuine richting snijden.
Op die wijze is het mogelijk een beschrijving te geven van al wat op
het oppervlak van dit stuk papier voorkomt. Ik vat dit alles dan op
ab een oppervlakte-configuratie. Bij deze ets zou het vreemd zijn, als
ik dit deed; hoogstens aanvaardbaar in een studie over de techniek van
het etsen. Maar wanneer ik te doen heb met ornamenten, dan is dit
vaak de aangewezen methode om weer te geven, wat ik opmerk.
Een vergelijking met het waarnemen, dat hiervoor werd besproken,
levert slechts dit punt van verschil op, dat er een beperking is van mijn
contactname met het object. Alleen gericht op die oppervlakte-configuratie beperk ik mij tot een visueel contact, en ook daarin tref ik nog
een beperking aan. Wat ik zie, is radicaal begrensd door de rand van
het papier; hier is niet die vervaging van mijn gezichtsveld, welke bij
het waarnemen van de boom voorkomt. Wat ik zie. is ook beperkt tot
de voorkant van het papier. Ditzelfde zet zich niet zo voort, dat ik het
ook vanuit een ander standpunt kan beschouwen. De enige afwisseling,
die mogelijk is, bestaat in het van dichtbij of van veraf bekijken. Deze
begrenzingen isoleren het object van mijn gerichtheid, die oppervlakteconfiguratie, geheel van het milieu, waarin ik mij bevind en dat ik óók
waarneem. Terwijl ik vanzelf de hardheid van de stoelleuning tegen
mijn rug voel; terwijl ik vanzelf ervaar, dat ik aan mijn bureau in mijn
kamer zit, door heel dat samenspel van geluiden, gezichtsindrukken,
geuren enz., waarin ik het vertrouwd milieu beleef; terwijl dit alles
vanzelf gaat, moet ik mij opzettelijk richten naar die oppervlakteconfiguratie op dit blad papier, omdat het een geïsoleerd gegeven is
voor mijn waarneming. Om dit waar te nemen is aandacht vereist, die
ik opzettelijk richt en vooral die ik concentreer. ( 67 )
b) Het opvatten van tets ah afbeelding.
Wanneer ik dit blad met zijn merkwaardige oppervlakte opvat als
een ets, dan verschijnen mij in die zwarte lijnen kleine, kleurloze figuren: een geharnast man te paard, daarachter'een oude man eveneens
(ST) Zeker kan ik ook opzettelijk de aandacht richten op onderdelen van mijn
omgeving, en ik moet dit zelfs, wanneer ik mij scherp bewust wil worden,
wat ik daar waarneem. Maar zo'n waarneming is niet een ontdekken
van iets nieuws; het is een dichter bij mij halen van wat ik al bezat in
een modus van bewustzijn, die men zou kunnen noemen „randbewustzijn".
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te paard, met een zandloper in de hand, en geheel rechts een monsterachtige gestalte. Ik vat dan die lijnen op, als in een zekere ordening
verwijzend naar werkelijkheden, die hier niet aanwezig zijn op de wijze
van de boom in ons eerste voorbeeld. Toch verschijnen mij die werkelijkheden. Wanneer ik mij geheel concentreer op die geïsoleerde optische wereld, dan wijkt de waarneming van het ding „albumblad" terug.
Het wordt achtergrond in mijn beleven. Een blad papier is bijzonder
geschikt om zo terug te wijken, omdat het voor ons zo weinig een ding
is, maar ons eigenlijk alleen verschijnt als oppervlak. Ook dat samenstel
van lijnen is eigenlijk niet de pool van mijn gerichtheid. Door deze
figuren heen ben ik gericht op datgene, wat zij voorstellen. Dat voorgestelde is mij niet gegeven, zoals de boom, waarmee ik rechtstreeks
contact had. Het is mij ook niet gegeven, zoals de oppervlakte-configuratie, die zo werkelijk present is, dat ik er bij voorbeeld met een
vergrootglas studie van kan maken. Het is mij gegeven op een heel
eigen wijze : als beeld. Achteraf kan ik mij ervan vergewissen, dat inderdaad gelijkenis bestaat tussen de optische kwaliteiten van deze oppervlakte-configuratie en hetgeen mij erin verscheen als beeld. Ik ben
echter niet tot deze beleving gekomen door de configuratie te gaan
vergelijken met iets anders, dat het zou kunnen voorstellen. Hoe zou
ik kunnen weten, waarmee ik moest vergelijken, als ik niet reeds het
een in het ander had gezien? ( 58 ) De oppervlakte-configuratie is datgene, waarin ik het afgebeelde zie, en niet datgene, wat ik zie. Zij kan
pool van mijn gerichtheid zijn, maar dit veronderstelt een andere gerichtheid, die namelijk welke hiervóór onder α werd besproken.
Bij het beschouwen van de ets als afbeelding beleven wij ook in die
plaat de verwijzing naar een maker. Deze verwijzing kan voor ons zeer
vaag zijn, maar op een of andere wijze is deze plaat toch voor ons iets,
waar opzet achter ligt, iets dat bedoeld is. Daarbij speelt misschien de
gelijkenis een rol, maar zeker volstaat dan al een zeer globale overeen
komst, zoals kindertekeningen ons bewijzen. Belangrijk is de innerlijke
samenhang tussen de onderdelen van de afbeelding. Vooral echter lijkt
ons van belang de pregnantie van de contouren. Contouren zijn op zich
een-dimensioneel en wijzen zo op een zekere abstractie. In de werkelijk
heid zien wij lichamen of althans iets dat volumineus is. Wanneer

(5») Yjji^ ¿g (gjjjj v a n M . Merleau-Ponty geciteerd in noot 52.
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omtrekken sterk geaccentueerd zijn, krijgt zelfs de werkelijkheid iets
onechts, iets kunstmatigs. ( 6 9 )
c) Het phydognomisch

beleven.

Het physiognomisch beleven is gekenmerkt door de sterke gevoelsindruk die het waargenomene wekt. Wij vatten hierbij het object van
onze gerichtheid niet op als een ding met zekere eigenschappen, waarmee wij rekening hebben te houden, en waarmee wij ook rekening
kunnen houden, omdat het blijft wat het is. Wij staan hier niet nuchter
en objectief tegenover de dingen, waarop ons beleven gericht is. Het
object van ons beleven n c h t zich op ons persoonlijk in een dreiging of
een verlokking; het grijpt ons aan. Wij worden erdoor opgenomen of
omsloten. ( 6 0 )
„While climbing once in the Alps, I beheld on stepping cautiously around a
coiner of the rocks, a big dark cloud which moved slowly and silently towards
me along the slope. Nothing could be more sinister and more threatening." ( e l )
Dit beleven kan voorkomen, wanneer wij verkeren in een ons vreemde
omgeving. E. Straus heeft dit uitvoerig besproken in zijn beschouwingen
over het onderscheid tussen geografische ruimte en landschap. Hij
merkt daarbij o p :
„Um in die Landschaft zu gelangen, müssen wit nach Möglichkeit alle zeitliche, räumliche, gegenständliche Bestimmtheit fahren lassen; aber die Auflösung
ergreift nicht nur das Gegenständliche, sie ergreift in gleichem Masse uns selbst.
In der Landschaft hören wir auf geschichtliche, d.h. uns selbst objektivierbare
Wesen zu sein. Wir haben kein Gedächtnis für die Landschaft, auch nicht für
uns in der Landschaft. Wir träumen am hellen Tag und mit offenen Augen.
Wir sind der gegenständlichen Welt, aber auch uns selbst entrückt." ( ea )
( 5e )

Vgl. Janet, P., De l'angoisse à l'extase. Etudes sur les croyances et Us
sentiments. II. Les sentiments fondamentaux. Paris, 1928.
„Souvent les malades emploient le mot „artificiel" pour désigner des
plantes, des arbres ou même des objets matériels qui ont perdu à leurs
yeux leur vie ou leur développement naturel. Max se dit entouré „d'objets
de théâtre, de plantes décoratives en zinc ou en carton." (blz. 61)
„Les objets apparaissent avec un détail excessif, une précision brutale des
formes, un éclat métallique des couleurs dont les malades s'étonnent et
qu'ils cherchent souvent à interpréter dans leur délire." (blz. 63)
( eo ) Vgl. Werner, H., Einführung in die Entwicklungs-Psychologie. Leipzig,
1933 (2e ed.).
„Indem so die Dinge teilhaben an dem dynamischen Vollzug, durch dem
sie gefasst werden, an dem affektiven und motorischen Gebaren des Subjekts, erscheinen sie dem naiven Menschen vielfach gänzlich anders ab uns.
Die Dinge sind nicht sachlich, sondern einem inneren Ausdruck nach,
beseelt, „physiognomisch", gefasst." (blz. 55)
el
( ) Köhler, W., Remarks on some questions of anthropology, in: American
Journal of Psychology 50, blz. 278. Geciteerd bij Roels, F., Handboek der
Psychologie. Dl. V. Genetische Psychologie. Utrecht enz., 1947, blz. 151.
( ea ) Straus, E., Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psycho·
logie. Berlin, 1935, blz. 240.
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De aard van de omgeving kan sterk bijdragen tot dit beleven door
de uitgestrektheid, onbepaaldheid of gecompliceerdheid van de situatie,
m a a r ook onze eigen toestand, zoals bij vermoeidheid of dromerigheid,
kan ertoe meewerken. Sommige ziektetoestanden versterken dit beleven
zodanig, dat zelfs de gewone omgeving physiognomisch beleefd wordt.
Ook afbeeldingen kan men op deze wijze beleven, met name de expres
sionistische schilderkunst.
Gelijk Straus opmerkt, gaat het bij dit beleven niet om het vatten
van een objectieve werkelijkheid tegenover mij. M a a r evenmin kan
men zeggen, dat hier slechts gephantaseerd wordt. Juister is het om
hier te spreken van een ргэе-objectief beleven, waarin nog geen sprake
is van de distinctie werkelijkheid of beeld. H e t subject verliest zich
in dit beleven en verkeert als in een droomwereld, zodat ook de distantie
tussen subject en object ontbreekt.
d) Het opvatten

van iets als symbool.

Bij het nalezen van de opmerking, die Springer maakt over de ets
van Dürer, valt het op, d a t hier van alles wordt vermeld, wat bij de
drie behandelde varianten der intentionaliteit nog niet ter sprake kwam.
De ets, zo deelt hij ons mee, stelt een christelijk ridder voor, die veilig
door de kracht van zijn geloof voortgaat ondanks de bedreiging van
Dood en Duivel. De plaat stelt blijkbaar niet alleen twee mannen te
paard en een monster voor. D e afbeelding heeft een diepzinnige betekenis. Nog verder worden wij verwezen, dan in de behandeling van
het opvatten als afbeelding uitkwam. Daar zagen wij, hoe de verwijzing
gericht was naar iets, dat ons n u wel verscheen als beeld, maar dat
toch ook kon bestaan als een ding bereikbaar voor de gewone waarneming in direct contact. M a a r nu stoten wij op een verwijzing, welke
gaat buiten de kring van hetgeen ons op dergelijke wijze waarneembaar
kan worden. Hier is geen sprake meer van gelijkenis in optische kwaliteiten. Waarop berust deze verwijzing dan wel? Misschien heeft P. Janet gelijk, wanneer hij wijst op een gelijkenis in gevoelens. ( 6 3 ) In
( 6S )

Janet, P., L'intelligence avant le langage. 1936
„Dans le symbole on ne s'occupe plus que des sentiments et je me borne
à éveiller un sentiment délicat que l'on peut avoir en voyant la blancheur
immaculée du lis et à ranimer un sentiment analogue devant la jeune
fille." (blz. 91)
„Le drapeau ou le totem porté sur une pique est un singulier objet, il
existe et il n'existe pas: dans un sens il existe en tant qu'il est un morceau
de bois surmonté d'une tête d'oiseau, mais nous disons qu'il est la nation
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zoverre is het zeker belangrijk om aan deze visie van Janet aandacht
te schenken, dat wij hierdoor opmerkzaam worden op een samenhang
tussen dit opvatten van iets als symbool en het zojuist besproken physiognomisch beleven. Aan beiden is het eigen, dat zij zich afspelen in
een gevoelsgeladen sfeer, waarin het subject niet nuchter constaterend
staat tegenover een object, maar waar het subject wordt opgenomen in
een onbepaaldheid en zichzelf als het ware verliest. Wanneer wij van
symbolen spreken, denken wij vaak aan min of meer conventionele
tekens; zo geldt de vlag als het symbool van het vaderland en het rood
als de kleur van de liefde. Maar het kan gebeuren, dat iemand in een
vreemd land plotseling zijn vlag aan de mast van een schip ziet wapperen, en dan doorleeft hij intens, hoe die vlag hem spreekt van zijn
vaderland. Zo ook kan het rood voor iemand, die werkelijk liefde
beleeft, de gloedvolle expressie zijn van hetgeen hem vervult. Dat levensechte symbool-beleven hebben wij op het oog.
H. Wollrab heeft gebruik makend van de ervaringen opgedaan met
de Rorschach-test een proef ontworpen, waarbij de situatie bijzonder
gunstig is voor het physiognomisch beleven en het symbool-beleven. Zo
merkt hij over deze proef op:
„Als etwas Unbestimmtes und doch Stellungnahmeforderndes wird die Testgestaltwelt im Dunkeln des Versuchsraumes gesichthaft wie ein Baumstumpf
in der Dämmerung oder wie Wolkengebilde, und sie bekommt magische Bedeutungen." ( β 4 )

In een dergelijke situatie treedt duidelijk het boven vermelde zichzelfverliezen op. De gewone benamingen daarvoor zijn: geboeid zijn, ge
fascineerd worden. Wie aldus geboeid is, heeft het contact met zijn
omgeving verloren. Hij leeft in een andere wereld, die hij is binnen
getreden door het schouwspel dat hem boeit. ( 6 5 ) Wij hebben er op
gewezen, dat een plaat een geïsoleerd object is in ons milieu. Gewoonlijk blijft op de achtergrond van ons beleven, terwijl wij de
plaat bekijken, het contact met het milieu behouden. Verzwakt men
entière et il n'est pourtant pas cette nation entière. Nous sommes forcés
de donner au drapeau et en général au symbole une de ces formes bizarres
de réalité que j'ai amené à appeler du demi-réel, du presque-réel, du
presque-non-rcel et il ne s'agit plus du tout de la croyance simple à des
objets de la perception." (bb. 84-85)
( 0 4 ) Wollrab, H., Aufschliessung der persönlichen Innenwelt.
Formdeutversuche mit gestalteten Formkompositionen, in: Zeitschrift für angewandte
Pbychologie und Charakterkunde 58 (1939), blz. 127.
(OB) vgl. Straus, E., Vom Sinn der Sinne.
„Wir sind der gegenständlichen Welt, aber auch uns selbst entrückt."
(blz. 240)
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deze band met de omgeving, dan kan het schouwspel meer boeien.
Wollrab bereikt dit door de proefpersonen in het donker te plaatsen.
Het is echter mogelijk, dat mensen door aanleg of ziekte zelfs in gewone
omstandigheden dit contact verliezen. De Rorschach-test biedt gelegenheid om dit verschijnsel nader te bestuderen.
e) Het opvatten van iets als toevalsvorm.
Tot slot van deze beschouwing over de varianten der intentionaliteit
richten wij onze aandacht op de toevalsvormen, wanneer deze ook als
toevalsvorm worden opgevat. Nemen wij als voorbeeld de platen van
de Rorschach-test, dan gaat het dus om een onderzoek van de gerichtheid die ten grondslag ligt aan het gedrag, dat traditioneel het duiden
genoemd wordt.
De toevalsvorm heeft niet dat sterke verwijzen naar het verbeelde,
dat wij aantroffen bij de afbeeldingen. Op zich genomen leent een plaat
van de Rorschach-test zich meer voor het beschrijven van de oppervlakte-configuratie. Want wanneer de vlekken eigenlijk niets voorstellen,
ligt het voor de hand, dat wij bij deze vlekken zelf blijven verwijlen
met onze aandacht. Maar wie wil duiden, stelt er zich op in, dat de
vlekken toch als afbeelding genomen zouden kunnen worden, al zijn
zij het niet. Zo iemand zoekt, wat de platen zouden kunnen voorstellen.
Dat zoeken is iets eigenaardigs. Wanneer ik mijn potlood verloren heb,
ga ik zoeken, terwijl ik nauwkeurig weet, wat ik hoop te vinden. Alles,
wat ik waarneem, beschouw ik alleen vanuit dit ene gezichtspunt, of
het een potlood is. Het zoeken in deze platen is gewoonlijk niet bewust
gericht op iets bepaalds. Meestal is het een gereedstaan voor alles,
althans voor zover men zich van zijn bereidheid bewust is. De inhoudsanalyse maakt er gebruik van, dat men door zijn verleden toch geprepareerd is om bepaalde dingen te vinden. Het gevondene is enigszins
een uiting van wat men is. En bovendien gaat iedere vondst een
gerichtheid tot stand brengen, die leidt bij het verder zoeken.
Op deze wijze iets vinden betekent: bemerken dat de gehele vlek of
een deel ervan opgevat kan worden alsof het een afbeelding is. Er verschijnt mij iets in als beeld, maar onvolkomen. Niet alleen is de afwerking van de quasi-afbeelding vaag, onvolledig en verwrongen, maar er
zijn vaak onderdelen van de plaat, die tegen deze opvatting pleiten, en
niet zelden verschijnen mij kort na elkaar verschillende beelden in deze
vlekken, die elkaar verdringen. Enerzijds moet ik afwachten, wat mij
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zal verschijnen; maar anderzijds moet ik voortdurend ingrijpen om
tot een resultaat te geraken. Wat ik van de vlekken vertel, zie ik erin,
maar toch ook leg ik het erin. Ik mis in deze vlekken het bedoeld zijn
als afbeelding. Ik kan ze opvatten, alsof zij afbeelding zijn. In zoverre
ik ze daarmee een andere zin geef, dan zij eigenlijk hebben, moet ik
actief ingrijpen. Door ze juist tot afbeeldingen om te vormen, breng ik
mijzelf er toe ontvangend tegenover de platen te staan, afwachtend
wat zich in deze vlekken aan mij zal vertonen.
Op twee wijzen kan ik nu te werk gaan. Ofwel, wanneer ik er iets
in meen te ontdekken, streng critisch het voor en tegen van deze visie
nagaan. Wat ik dan doe, gelijkt enigszins op het werk van de oudheidkundige, die voor spaarzame gegevens een interpretatie zoekt. Hij stelt
hypothesen op, vergelijkt deze in verband met de graad van waarschijnlijkheid, welke elk toekomt. Onder voorbehoud biedt hij een
interpretatie als de meer waarschijnlijke aan. Er blijft verschil met wat
de oudheidkundige doet, omdat die weet, dat één interpretatie de juiste
is, en dat het zijn taak is deze enig juiste interpretatie te vinden. Bij
het interpreteren van de toevalsvorm weet men, dat geen enkele interpretatie bindend is. Het punt van vergelijking is: het tegen elkaar
afwegen van interpretaties en het voorrang geven aan de meer waarschijnlijke.
Men kan ook anders te werk gaan, sterker beïnvloed door het besef,
dat toch geen enkele interpretatie bindend is. Men gaat dan na, hoe de
toevalsvorm als quasi-afbeelding verschijnt, maar weegt dat wat men
erin ziet niet tegen elkaar af naar grotere of kleinere waarschijnlijkheid.
Het fictieve van alle duidingen wordt radicaal geaccepteerd. Men weet,
dat in iedere duiding een subjectief moment ligt. Met andere woorden,
de proefpersoon weet, dat hij phantaseert, en hij aanvaardt dit volledig.
Het is duidelijk, dat deze laatste groep mensen het meest zuiver de
toevalsvormen opvatten volgens wat zij eigenlijk zijn. De eersten, die
voorzichtig interpreteren, neigen er enigszins toe de toevalsvorm te
nemen als een afbeelding. Om dit onderscheid aan te geven spreken
wij bij hen, die zich geven aan het phantaseren, van duiden, bij de anderen van interpreteren. Bij al deze mensen bestaat het weten, dat de
toevalsvorm geen afbeelding is, maar wie interpreteert tracht de toevalsvorm als het ware om te wringen tot een afbeelding, wie duidt accepteert de onbepaalde sfeer waarin hij verkeert bij het waarnemen van
de toevalsvorm.
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In die onbepaalde sfeer verkeren in feite allen, die geconfronteerd
worden met deze platen. Men heeft een vergelijking gemaakt met de
phasen, welke in de „Aktualgenese" voorkomen vóór de volledige ontwikkeling van de akt is bereikt. Meer bijzonder toegepast op de waarneming betekent dit, dat het waarnemen van de toevalsvormen gelijkt op
het stadium van de „Vorgestalt" in de gewone waarneming. ( 6 6 ) Deze
vergelijking opent ongetwijfeld belangwekkende perspectieven, m a a r er
dient toch aandacht aan te worden geschonken, dat de verschillende
wijzen, waarop de proefpersonen de toevalsvormen opvatten, bij het
toepassen van deze vergelijking correcties noodzakelijk maken. Slechts
dan kan men zonder meer deze vergelijking toepassen, wanneer de opvatting van de proefpersoon overeenkomt met wat de toevalsvormen in
feite zijn. Dit wil zeggen, dat vooral bij hen die in strikte zin duiden de
vergelijking opgaat. E r zijn echter proefpersonen, die de test geheel
anders opvatten. Al de varianten der intentionaliteit, welke in dit
hoofdstuk besproken zijn, komen bij deze test voor.
Dat sommigen interpreteren en er dus enigszins toe geneigd zijn om
de platen als afbeeldingen op te vatten, werd reeds vermeld. Er komen
ook proefpersonen voor, die de platen vooral symbolisch opvatten en
physiognomisch beleven. Weer anderen vatten de platen zonder meer
als afbeeldingen op, waarvan zij moeten aangeven, wat erop afgebeeld
is. H u n gedrag noemen wij „afbeeldingsgedrag". Dat er ook zijn, die
de toevalsvormen slechts beschouwen als oppervlakte-configuraties is
bekend genoeg uit het voorkomen van beschrijvingen, opmerkingen
over de symmetrie en over het procédé om deze platen te vervaardigen.
In uitzonderlijke gevallen kan het nog voorkomen, dat de platen slechts
als ding worden opgevat: als dit stuk karton. (β7)
С 0 ) Meyerhoff, Η., Der Rorschachtest als aktualgenetischer Versuch, in: Psy
chiatrie, Neurologie und Medizinische Psychologie, Zeitschrift für Forschung und Praxis 2 (1950), blz. 373-378.
Deze studie sluit aan bij de onderzoekingen, welke in Leipzig werden
verricht door F. Krueger en F. Sander.
( e7 ) Door verschillende auteurs zijn andere formuleringen van de opdracht
bij de Rorschach-test voorgesteld. Men breidde de instructie zo uit, dat
deze varianten in intentionaliteit voor een deel werden voorkomen. Deze
opzet paste bij de pogingen om van de test een prestatieproef te maken.
Geheel slaagde men hierin echter niet: er blijven b.v. mensen, die de
platen opvatten als afbeeldingen, ook al zegt men uitdrukkelijk, dat het
toevalsvormen zijn.
Een voorbeeld van zo'η gewijzigde instructie vindt men bij B. Klopfer
en D. Kelley, The Rorschach Technique, blz. 29 w . De auteur beroept
zich daar op een opmerking van H. Rorschach, waarin deze zegt, dat men

55

H e t aanwijzen van al deze onderscheidingen doet vanzelf de vraag
ontstaan, waaraan de verschillende vormen van opvatten te herkennen
zijn. H e t antwoord op deze vraag vormt de inhoud van de beide
volgende hoofdstukken, waar wij het gedrag van de proefpersonen en
de neerslag van dit gedrag in het protocol bespreken. Immers die op
vatting van de testsituatie manifesteert zich in datgene wat de proef
persoon doet en in de manier waarop hij het doet. Zo nauw hangen
intentionaliteit en gedrag zelfs samen, dat wij reeds in dit hoofdstuk
herhaaldelijk het gedrag ter sprake moesten brengen. W a t hier terloops
gebeurde, vatten wij thans systematisch aan.

soms aan wantrouwige mensen kan uitleggen, hoe de platen worden ge
maakt. Zeker vat men deze woorden van Rorschach wel zeer ruim op.
Wanneer men zo'η uitgebreide instructie reeds bij het begin van de
proef gebruikt, achten wij dit een verlies voor de test. Iets anders is het
om na de proef bij iemand, die volstrekt niet tot duiden of interpreteren
is gekomen, te onderzoeken, hoe hij zich gedraagt na een meer uitgebreide
instructie.
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HOOFDSTUK IV

Gedragswijzen bij de Rorschach-test
In het voorgaande hoofdstuk is vooral aandacht geschonken aan de
verhouding tussen proefpersoon en testmateriaal. De varianten der intentionaliteit, die daar werden beschreven, geven de eerste aanwijzing
voor een indeling der gedragswijzen, welke nodig is voor de door ons
bedoelde typologie. Die aanwijzing volgend komen wij tot deze verdeling, waarin tegelijk alles wat reeds over het gedrag gezegd is wordt
samengevat: duiden, interpreteren, symbool-beleven, physiognomisch
beleven, afbeeldingsgedrag, beschrijven en gewoon waarnemen.
Ter volledigheid moeten wij hieraan nog toevoegen: het niet-bezigzijn met het testmateriaal. In de testsituatie verlangt men immers van
de proefpersoon het bezig zijn met de platen, zodat het een bijzondere
gedragsvorm is, wanneer de proefpersoon op dit verlangen niet ingaat.
Een definitieve indeling der gedragswijzen bezitten wij echter nog
niet; deze kunnen wij pas opstellen, wanneer wij met de gehele situatie
der proefpersonen rekening houden. Het gaat hier niet alleen om een
„Ik-Werkstuk" verhouding, maar om een „Ik-Werkstuk-Maatschappij"
verhouding. De proefleider, die als medium voor de ontmoeting met de
proefpersoon het bezig zijn met de platen aan de proefpersoon voorstelt, maakt door zijn inmenging de situatie gecompliceerder, dan in
het vorige hoofdstuk uitkwam. Om te ontdekken, welke gedragswijzen
zich in de werkelijkheid voordoen, benaderen wij thans het probleem
van een andere zijde. Wij vestigen nu de aandacht op de betrekking
tussen proefpersoon en proefleider, zoals deze zich kan ontwikkelen,
terwijl de proefpersoon met de platen bezig is.
Een tweede indeling van de gedragsvormen is hiervan het resultaat.
Bij Rorschach hebben wij reeds enkele aanwijzingen gevonden voor
deze verdeling, waar hij erover spreekt, dat voor sommigen de test een
arbeid is, voor anderen een spel. Om deze verdeling grondiger uit te
werken voegen wij aan deze beide gedragswijzen nog twee andere toe:
het gedrag, dat voorkomt bij mensen, die zich niet openstellen voor
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de ontmoeting, maar deze integendeel vermijden, het „ontwijken"; en
het gedrag, dat gelijkenis vertoont met het dagdromen, en waarvoor
misschien een geschikte term is: het „mijmeren". Van elk dezer vier
gedragswijzen geven wij eerst een korte karakteristiek. Daarna bespreken wij meer in het bijzonder de sociale verhouding, die erbij voorkomt.
Typerend voor de arbeid is de dominantie van het doel; het doel
vooral is waardevol. Men werkt om iets te presteren, en dus ook om
klaar te zijn. Al biedt het bezig zijn, vaardig beschikken over middelen
en het naderen van het gestelde doel een zekere arbeidslust, de dwang
van het opgelegde doel dat bereikt moet worden mengt er steeds arbeidslast onder, en niet zelden in overwegende mate. De ondergeschiktheid van de middelen in dit gebeuren eist, dat men in training en
ondervinding die middelen leert kennen om ze steeds vaardiger en
efficiënter dienstbaar te kunnen maken aan de doelstellingen, waarop
de arbeid gericht wordt. De arbeid zelf en het erbij behorende leren
zijn gericht op een dienstbaar maken van de objecten aan de mens.
Dit kan echter slechts gelukken in een vérgaande aanpassing aan de
aard van die objecten. Zo veronderstelt de arbeid een strikt objectieve
houding tegenover de objecten, een nuchtere kijk op de harde realiteit.
De arbeid brengt daardoor met zich mee een scherpe tegenstelling tussen
subject en object, welke misschien alleen vervaagt bij de vakman, die
zijn materiaal, zijn werktuigen en zijn producten door en door heeft
leren kennen. In die fundamentele oppositie moet door de arbeid weer
een verbondenheid tot stand komen van het bewerkte materiaal met
de bewerker, voor wie het ruwe materiaal door de bewerking bruikbaarder is geworden.
Geheel anders is het gesteld bij het spelen. Karakteristiek voor het
spel is de spelsfeer, waarin men in ongescheidenheid van zijn spelwereld verkeert. ( e 8 ) Hier is geen objectief vatten van realiteit. Men
leeft samen met de beelden der dingen en deze omspint men verder
met zijn verbeelding. De dingen zijn voor de speler primair mogelijkheden.
( e8 )
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Buytendijk, F., Het spel van mensch en dier als openbaring van levensdriften. Amsterdam, 1932.
Men vergelijke vooral blz. 20 w., waar de schrijver het aan E. Straus
ontleende begrip „pathisch" behandelt.

Die spelsfeer is een afgesloten wereld van een als geldig geponeerd
„alsof. Tijdens heel het spel blijft dit „alsof gelden; de speler bindt
zich aan die fictie, aanvaardt de gevolgen ervan en speelt zo in volle
overgave en ernst. Deze spelsfeer zondert de speler af van ieder die niet
speelt. Bij het spel hoort geen toeschouwer als critische buitenstaander.
Men kan met de speler slechts in verbinding treden, wanneer men zich
binnen zijn spelsfeer begeeft, dit betekent: die fictie aanvaarden en
medespeler worden.
Al is er een zeker verloop in het spel, het loopt niet af naar een
bepaald einde, want men speelt om het plezier van het spelen zelf en
niet om een doel er buiten. Dat genoegen in het spel voedt het gedrag
en het voert tot de herhaling, die voorkomt dat het spel door zijn
verloop ontijdig tot een einde geraakt.
Het spel komt voor op twee niveaus; bij de kinderen namelijk en bij
de volwassenen. Het geheel van de levensphase, waarin het optreedt,
geeft er een functie aan, die het spel zelf kleurt. Het kinderspel functio
neert in de ontwikkeling en heeft zo een plaats in de vooroefening op
het volle leven. Het spel der volwassenen komt voor als afwisseling bij
de arbeid en fungeert als ontspanning. Terwijl het spel voor het kind
noodzakelijk een ontdekking moet zijn van de dingen in hun tegen
overstelling, hun objectiviteit, in de botsing met de spelbreker en overal
waar het kind op de beperktheid der spelmogelijkheden stuit, is het
spel voor de volwassenen een hernieuwde vereniging met de wereld
na de oppositie in de arbeid. Hier bij uitstek geldt de karakteristiek, die
F. Buytendijk gaf voor deze beide bestaanswijzen : de arbeid als ,,de
modus der vooruitgang en verte" en het spel als „de modus van het
verwijlen en de nabijheid". ( e 9 )
Dat er een verband bestaat tussen datgene, wat men in de Rorschach
test aan de proefpersoon opdraagt, en het spel, is overbekend. Zo zegt
Klopfer in zijn handboek naar aanleiding van de instructie, waarbij hij
het vervaardigen van de platen door de proefleider laat bespreken, dat
de meeste proefpersonen die verklaring weten te verbinden met spel
activiteiten onder verschillende naam. ( 7 0 ) Deze verwantschap ver
dient onze aandacht, omdat wij er het gebeuren bij deze test beter door
leren kennen.
C") Buytendijk, F., De Psychologie van de roman, blz. 22.
70
( ) Klopfer, В. and Kelley, D., The Rorschach Technique, blz. 30.
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Bij de bespreking van het duiden als bijzondere gedragsvorm, onderscheiden van het interpreteren, wezen wij er op, dat de platen in dit
geval worden opgevat, abo f zij afbeeldingen zijn. Dit opvatten van de
toevalsvorm als quasi-afbeelding maait het duiden verwant aan het
spelen. Van het spelen immers stelden wij vast: „Die spelsfeer is een
afgesloten wereld van een als geldig geponeerd „alsof. Tijdens heel
het spel blijft dit „alsof gelden; de speler bindt zich aan die fictie,
aanvaardt de gevolgen ervan en speelt zo in volle overgave en
ernst." (Ti)
Een tweede punt van overeenkomst hangt nauw samen met het voorgaande. Evenmin als het spelen is het duiden gericht op een doel, dat
gelegen is buiten de activiteit zelf. Geen enkele vondst bij het duiden
is definitief; steeds blijven talrijke andere vondsten mogelijk. Wie zich
geeft aan dit bezig zijn, doorleeft de verrassing van het vinden en
tegelijk telkens weer het niet-verbindend-zijn van het gevondene, waarin
een aanleiding ligt tot verder zoeken. Het boeiende van het duiden is
niet het resultaat, maar het bezig zijn zelf.
De overeenkomst met het spel is echter niet volkomen. Het spel
voltrekt zich in een consequent vastgehouden fictie. Bij het duiden
houdt men slechts vast aan de opvatting, dat de toevalsvorm een quasiafbeelding is, maar overigens wordt iedere concrete beleving van de
toevalsvorm als quasi-afbeelding telkens weer losgelaten bij het overgaan
naar andere duidingen. Het duiden is geen echt spel te noemen; wel is
het een speels gedrag.
Het materiaal, dat de proefpersoon voor het bezig zijn wordt aangeboden, is bij uitstek geschikt voor een speels gedrag. Want door zijn
ongevormdheid voorkomt het de strakke fixatie, welke hoort bij de
echte afbeelding. Deze platen bieden talloze mogelijkheden. Duiden is,
wij merkten het reeds op, een soort zoeken; een zoeken, waarbij men
niet weet, wat men zoekt. Iedere vondst, iedere ontdekking is door
deze ongerichtheid een verrassing. Maar in dit zoeken zelf ligt de kiem
voor de vervorming van het duiden tot interpreteren, dus tot het verloren gaan van de speelsheid van het gedrag. Deze kiem tot vervorming
is het samenstel van verwachtingen, waardoor het zoeken op een of
andere wijze gericht wordt. ledere vondst wekt verwachtingen omtrent
datgene wat nog te vinden is, en ook ontkomt niemand aan enige ver(") Vgl. blz. 59.
60

wachting, welke hij — zij het ook ongeweten — meebrengt uit zijn
verleden. Dit verwachten brengt in het duiden iets van construeren,
vormen van het ongevormde materiaal, wat aan de activiteit de kenmerken geeft van de arbeid.
ledere duiding roept in haar niet-verbindend-zijn het zoeken op naar
een andere. Alleen wie dit steeds verder gedrongen worden inwilligt, en
wil blijven omgaan met deze steeds ondoorzichtige situatie, komt tot
duiden. Heel het duiden is dus prospectief gericht. De hoop iets te
ontdekken, waardoor de zoekende houding gespannen blijft, gaat samen
met de vage vrees iets te vinden, dat men niet gaame aantreft. In de
verrassing van het vinden liggen de rustpunten voor deze spanning. Het
constructief element, dat zich met het zoeken vermengt, kleurt de hoop
en vrees met verwachting. Domineert deze verwachting dan ontbreekt
de overgegeven, afwachtende houding tegenover de situatie, en men
loopt gevaar de situatie geweld aan te doen door het vormen van
interpretaties, die eigenlijk niet bij de platen passen, en tegelijk wordt
men belemmerd bij het opmerken van allerlei mogelijkheden, die zich
aandienen.
In het vinden, waarin het zoeken zijn voltooiing bereikt, werkt datgene,
wat men tijdens het zoeken beleeft, door als verrassing, schrik of trots.
Hoe meer het zoeken geleid werd door een verwachting, des te meer
wordt het vinden beleefd als een succes, dus met voldoening en trots,
en tevens met de neiging om het zoeken te staken. Overheerst de vrees,
of wordt deze plotseling gewekt in de confrontatie met een pijnlijke
ontdekking, dan stokt de activiteit; de shock treedt op. De vreugdevolle
verrassing is typerend voor het vinden bij echt speels gedrag. Het is
een ontspanning, waarin het contact met de plaat niet verbroken is.
In dit vinden wordt de belangstelling versterkt, en deze ontspanning
leidt vanzelf tot een nieuwe spanning, tot verder zoeken.
Terwijl het verwachtingsaspect van het duiden reeds een voortdurende bedreiging vormt voor het spelkarakter van deze bezigheid,
treft dit nog samen met een voor speels gedrag ongunstige situatie.
In het eerste hoofdstuk hebben wij gesproken over de nadelen, welke
aan de testsituatie verbonden zijn in verband met de mogelijkheid van
een ontmoeting. Wij wezen toen op de asymmetrische verhouding tussen
proefleider en proefpersoon en op de storende economische invloeden.
Dat hierdoor ook de ontplooiing van speels gedrag belemmerd wordt,
behoeft geen commentaar. Bovendien blijft het moeilijk om aan de test
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volledig de sfeer van een taak te ontnemen, en speelsheid veronderstelt
onbezorgdheid en vrijheid van alle dwang. Gingen wij er vanuit, dat
de bezigheid bij de test verwant is aan het spel, bij nader onderzoek
blijkt er alle reden te zijn om arbeidsgedrag te verwachten. Het interpreteren, als het zoeken naar de meest waarschijnlijke verklaring voor
de platen, is het gedrag, dat ontstaat tengevolge van die verschillende
belemmeringen.
De beide thans besproken gedragswijzen komen voor bij hen, die
naar best vermogen aan de bedoeling van de test trachten te voldoen.
Er zijn ook mensen, die de test proberen te verhinderen, of die wel
willen meewerken, maar niet in staat zijn zich in deze situatie aan de
gevraagde bezigheid te geven. Hier treffen wij het ontwijken aan.
De test is bedoeld als een ontmaskerende greep op de proefpersoon.
In het duiden en het interpreteren geeft de proefpersoon zich bloot, en
enigszins doorleeft hij dit ook. Er zijn in deze toevalsvormen niet, zoals
in de afbeelding, criteria te vinden, die een mogelijkheid geven om de
juistheid van het gegeven antwoord te toetsen. Niet alleen is er geen
juist antwoord, maar zelfs weet de proefpersoon niet, of hij zich aansluit bij wat de meesten in deze platen zien. Hij is aan zichzelf, aan
zijn eigen invallen overgeleverd. Hij mist alle houvast en moet zich
laten gaan. Terecht heeft men hierin de kracht gezien van deze test.
„The Rorschach method is essentially a procedure for revealing (he personality of the individual, as an individual, as contrasted with rating or assessing
him in terms of his likeness or conformity to social norms of action and speech.
It is just because the subject is not aware of what he is telling and has no
cultural norms for hiding himself
that the Rorschach and other projective
methods are so revealing." ( 72 )
Dit is wel de kracht van de test, maar tevens de reden, waarom hier
vaker dan bij prestatieproeven personen voorkomen, die niet willen
ingaan op de uitnodiging van de proefleider en die de ontmoeting met
hem ontwijken.
De eenvoudigste vorm van het ontwijken is de weigering om iets over
de platen mee te delen. Belangwekkender zijn echter die vormen van
dit gedrag, waarbij het ontwijken enigszins verborgen blijft, hetzij omdat
de proefpersoon zijn verzet wil camoufleren, hetzij omdat de proefpersoon niet vol bewust ontwijkt, maar onder de drang van tendenzen
die in hem werken zonder dat hij er volledig macht over heeft. Naar
( 7a )
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Frank, L., Comments on the proposed standardization of the Rorschach
method, t.a.p., biz. 104.

aanleiding van het simuleren bij dienstplichtigen stelde J. Rosenberg
een onderzoek in naar de symptomen hiervan in het Rorschach-onderzoek. ( 7:l ) Behalve het zeer geringe aantal antwoorden en dus het
ongewoon frequente onbeantwoord blijven van platen, treffen wij
onder de verschijnselen ook het beschrijven aan. Geen ander gedrag is
in deze situatie geschikter voor de proefpersoon, die zich wil verbergen,
dan het beschrijven. In dit gedrag klemt hij zich vast aan strikt objectieve gegevens, zodat hij zich geen ogenblik hoeft bloot te geven. Niet
alleen bij Simulanten, die bewust hun storingen overdrijven, maar ook
als een directe uiting van een sociaal gestoord zijn kan dit uitwijken
naar een veiliger gedrag voorkomen. Niet alle beschrijven hoort bij
het ontwijken, maar wel leidt het ontwijken meestal tot beschrijven.
Als vierde gedragsvorm hebben wij genoemd het mijmeren. Er zijn
namelijk proefpersonen, die in het bezig zijn met de toevalsvormen
wegglijden naar die sfeer, waarin het kind leeft dat naar de wolken
kijkt.
„Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.
En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder — 74
De wond'ren werden woord en dreven verder," ( )
Alles om zich heen vergetend geven zij zich over aan him indrukken,
wegdromend. Wij hebben voorgesteld hier van mijmeren te spreken.
Geheel bevredigend is deze benaming echter niet. Mijmeren immers
drukt een zekere rust uit, terwijl de proefpersonen die zich in de test
zo aan hun indrukken overgeven niet zelden zeer onrustig en van angst
vervuld zijn.
De verdeling der gedragswijzen in speels gedrag, arbeidsgedrag, ontwijken en mijmeren, hangt samen, zoals wij in het begin van dit hoofdstuk zeiden, met het sociale moment in de testsituatie. In de voorgaande
behandeling van deze vier gedragswijzen is aan de verhouding tussen
proefleider en proefpersoon nog niet uitdrukkelijk aandacht geschonken.
Om de verschillen, die in dit opzicht bestaan, duidelijker te doen
C73) Rosenbeig, S., Rorschach characteristics of a group of malingerers, in:
RRE 8 (1944), biz. 141-158.
( 74 ) Nijhoif, M., De Wolken, in: Vormen. Bussum, 1925, biz. 84.
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uitkomen vergelijken wij thans de gedragsvormen uitsluitend onder
dit aspect.
In het eerste hoofdstuk is gesproken over het belang van de ontmoeting voor het psychologisch onderzoek. Wij hebben toen gezegd, dat
het wenselijk is de Rorschach-test te gebruiken als een medium voor
deze ontmoeting. Deze opvatting moet ons brengen tot bestudering der
sociale verhouding bij het onderzoek. Hoe de verhouding tussen proefleider en proefpersoon zich ontwikkelt, is iets, dat de proefleider tijdens
de test zelf doorleeft. Het kan zijn, dat hij voor zijn beleven een
bevestiging vindt in de neerslag van het gedrag der proefpersonen in
het protocol. Het kan ook zijn, dat hij er een verklaring voor vindt in
de bijzondere opvatting van de test, waaruit het gedrag van de proefpersoon voortkwam. Hoofdzaak blijft toch. datgene wat de psycholoog
in zijn samen-zijn met de medemens doorleeft. Wij kunnen hier niet
meer behandelen d a n een schematische verdeling. W a t wij met deze
verdeling, die noodzakelijk enigszins gekunsteld is, bedoelen, is slechts
de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van het samen-zijn tijdens
het onderzoek.
Ons probleem is ook door andere onderzoekers opgemerkt. Bijzondere
belangstelling verdient in dit verband een studie van W. Joel, getiteld:
„The interpersonal equation in projective methods."
( 7 5 ) Met een
reminiscentie aan het probleem van de „persönliche Gleichung" ( 7 6 ) ,
dat voor de psychologie zo vruchtbaar is geweest, vestigt hij de aandacht
op een onderzoek van E. Lord betreffende de verschillen in het Rorschach-onderzoek bij verschil van proefleider. ( 7 7 ) Dergelijke verschillen blijken aanwezig te zijn. Een onmiskenbaar bewijs, d a t niet
slechts het testmateriaal, m a a r ook de proefleider invloed heeft op de
resultaten.
( 7TБ0 ) In: RRE 13 (1949), blz. 479-482.
( ) Vgl. Fröbes, J., Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Bnd, I. Freiburg i. В., 1917.
„Unsere Zeitwahrnehmungen sind nicht immer ein getreues Abbild des
objektiven Sachverhaltes. Das machte sich zuerst in der astronomischen
Praxis geltend durch die „persönliche Gleichung": Es gelingt nicht, die
Raumpunkte, auf welchen die Sterne im Moment des Sekundenschlags
vor und nach dem Durchgang durch das Fadenkreuz gesehen werden,
genau zu lokalisieren, und zwar weichen die verschiedenen Beobachter in
dieser Bestimmung erheblich voneinander ab." (blz. 369)
T7
( ) Lord, E., The Influence of Negative and Positive Rapport Conditions on
Rorschach Performance. Unpublished Ph. D. Dissertation. University of
Southern California, 194B.
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De auteur wijst er dan op, dat het begrip „rapport" vaak te statisch
wordt opgevat. Men erkent wel, dat de verhouding proefleider-proefpersoon invloed heeft op het verloop van het onderzoek, maar er wordt te
weinig op gelet, dat deze verhouding tijdens de test veranderingen
vertoont. Het is zijn bedoeling, dat de proefleider in het protocol ook
tracht aan te geven, hoe op verschillende momenten zijn houding tegenover de proefpersoon is, en hoe omgekeerd de houding van de proefpersoon tegenover hem is.
Het is zeer belangrijk, dat Joel zo uitdrukkelijk de mening afwijst, als
zou de proefpersoon in een constante situatie verkeren, wanneer het
testmateriaal ongewijzigd blijft. De gegevens, die hij wil verzamelen
over de sociale verhouding, dreigen echter uiteen te vallen in een
verzameling losse feiten, die slechts moeizaam dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het doel van het onderzoek. Die verhouding proefleiderproefpersoon komt tot stand in een bezig zijn van de proefpersoon met
het testmateriaal. Het gaat niet om twee reeksen feiten: enerzijds bepaalde prestaties in het behandelen van de platen, en anderzijds wisselende verhoudingen tussen de betrokken personen. Het gedrag van de
proefpersoon is een geheel: in zijn bezig zijn met de platen vindt het
samen-zijn met de proefleider plaats. Joel weet, dat er een samenhang
is tussen die prestaties en de sociale verhoudingen; juist daarom wil hij
voor die verhoudingen belangstelling wekken. Maar door de aard van
de sociale betrekkingen als aparte feiten te registreren verbreekt hij de
oorspronkelijke eenheid en dit vermindert de waarde van het werk.
Vier typen van verhouding onderscheiden wij:
Het samen-zijn als gelijkwaardige personen;
Het bijeen-zijn als meerdere en ondergeschikte;
Het ontwijken van degene in wiens tegenwoordigheid men is;
Het alleen-zijn ondanks de tegenwoordigheid van een ander.
Deze vier typen behoren elk bij een van de vier gedragswijzen, welke
wij in dit hoofdstuk behandelden. Op die samenhang gaan wij thans
nader in.

a)
b)
c)
d)

Het verschil in sociale verhoudingen bij arbeid en spel volgt uit de
algemene karakteristiek, die van deze gedragsvormen werd gegeven.
Arbeid voltrekt zich in oppositie, spel in verbondenheid. De instantie,
die de arbeidstaak oplegt en die het dus om het doel te doen is, staat
noodzakelijk enigszins buiten de arbeidshandeling zelf, welke slechts
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een weg is naar dit doel. Zo hoort bij arbeid een beoordelende instantie,
die de arbeid taxeert naar de prestatie. Dit geldt ook, wanneer geen
ander mens aanwezig is. Degene, die de arbeid verricht, neemt zelf
ook een beoordelende houding aan. Bij arbeid hoort zelfcritiek.
Met de speler in zijn spel kan men slechts contact krijgen door zich
in zijn spelsfeer te begeven en medespeler te worden, wat steeds betekent dat men enigszins tegenspeler is. Dit gedrag is niet gericht op
een doel buiten de activiteit, maar het vindt zijn vervulling in zichzelf,
zodat het slechts benaderd kan worden door er aan deel te nemen.
Hieruit volgt, dat de proefpersoon, die de test als een taak opneemt,
de proefleider dringt in de rol van criticus, van beoordelende instantie.
Terwijl de proefpersoon, die speeb met de test bezig is, ertoe neigt de
proefleider als medespeler mee te trekken.
Gaan wij in verband hiermee nog eens na, wat de consequenties zijn
van Rorschachs opmerking, dat de proef zonder dwang mpet verlopen.
Het is een fictie, wanneer men dit interpreteert in die zin, dat de proefleider zichzelf als het ware uit de testsituatie zou kunnen laten verdwijnen. Joel heeft er terecht op gewezen, dat, zelfs afgezien van de
werkelijke houding van de proefleider, de proefpersoon hem een of
andere houding toeschrijft. Wil men de mogelijkheid bieden, dat de
proefpersoon zijn gedrag ontplooit naar eigen aanleg — en dit is toch
de proef zonder dwang laten verlopen — dan zal men moeten aanvoelen,
welke houding de proefpersoon de leider tracht op te dringen. Wil hij
hem als medespeler en geeft de proefleider zich niet, dan wordt deze
spelbreker. Neemt hij de proefleider als criticus, dan zal het de taak
zijn van de proefleider om te laten voelen, dat hij niet becritiseert. Zo
houdt hij voor de proefpersoon de weg open om tot speek gedrag te
komen en zelf krijgt hij gelegenheid na te gaan in hoeverre de proefpersoon in staat is zich tot dat gedrag op te werken. Ook hier kan het
voorkomen, dat de proefleider de rol die hem wordt toebedeeld moet
accepteren om de proef niet te laten mislukken. Een proefpersoon, die
hem niet anders kan zien dan ak criticus, zal hij door een welwillende,
bemoedigende houding de nodige rust moeten verschaffen om zijn taak
te volbrengen. Een gewild neutrale houding zou ook in zo'n geval storend werken, omdat het voor de proefpersoon de heftigste critiek zou
betekenen, wanneer de verwachte waardering uitblijft.
De proefleider heeft het niet in zijn macht, hoe de verhouding tussen
hem en de proefpersoon wordt. Telkens is het degene, die hij onder66

zoekt, van wie dit afhangt. Wij demonstreerden het bij speels gedrag
en arbeid. Het behoeft geen nadere toelichting bij de andere gedragswijzen. Het ontwijken is reeds genoemd naar de bijzondere sociale
verhouding, en het mijmeren is bekend als een zich terugtrekken door
de omgeving als het ware te vergeten.
Over het mijmeren hebben wij in dit hoofdstuk weinig gezegd. Nu
kunnen wij daarvoor een verklaring geven. Het nieuwe, waarop in dit
hoofdstuk de aandacht werd gevestigd, was de nuancering van het
gedrag door de sociale verhouding. Maar bij het mijmeren is die
invloed minimaal. Wat over dit gedrag te zeggen viel, was dus noodzakelijk een herhaling van hetgeen in het vorige hoofdstuk werd behandeld, toen de verhouding tussen proefpersoon en testmateriaal werd
besproken. Daar hebben wij het mijmeren leren kennen als physiognomisch beleven.
Brengen wij tot besluit van dit hoofdstuk de beide verdelingen van
de gedragswijzen met elkaar in verband, dan komen wij tot dit resultaat (78):
a) Het speels gedrag, waarbij proefleider en proefpersoon samenzijn
als gelijkwaardige personen, komt voort uit een opvatten van de
platen als toevalsvormen, wanneer de proefpersoon in strikte zin
duidt.
b) Het arbeidsgedrag, waarbij de proefleider gesteld wordt als beoordelende instantie, komt voort uit een opvatten van de test ids taak.
Dit kan gebeuren bij hen, die de platen wel nemen als toevalsvormen, maar deze trachten te interpreteren. Hun arbeid heeft een
productief karakter. Het komt duidelijker tot uiting bij hen, die de
platen nemen als afbeeldingen, waarvan zij met behulp van hun
ontwikkeling en ervaring moeten zeggen, wat deze afbeeldingen
voorstellen. Hun arbeid draagt een reproductief karakter. Dit is
het afbeeldingsgedrag. Het kan tenslotte ook voorkomen bij mensen,
die de vlekken niet anders kunnen zien dan als oppervlakte-configu-

( 78 )

Het opvatten van de platen als ding onder dingen vermelden wij niet in
dit overzicht. Het is een grensgeval, waar men eigenlijk niet meer met de
test zelf te doen heeft.
Bij dit overzicht gaan wij uit van het gedrag der volwassenen. In het
gedrag van het kind zijn spel en arbeid nog niet zo duidelijk als afzonderlijke gedragsvormen te onderscheiden.
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raties, en die het daarom als hun taak beschouwen een beschrijving
te geven.
c) Het ontwijken, waarbij de proefpersoon zich voor de proefleider
tracht te verbergen, verwijst niet naar een bepaalde opvatting van
de test, omdat de gevreesde sociale verhouding hier geheel domineert. Het leidt tot niet-bezig-zijn met de test of tot beschrijven.
d) Het mijmeren, waarbij de proefpersoon alleen blijft ondanks de
tegenwoordigheid van de proefleider, komt voor bij het physiognomisch beleven en ook bij het daarmee verwante symbool-beleven.
Enkele van deze gedragsvormen zijn uiterst labiel, omdat zij niet
soed passen bij de situatie. Daarom komen tijdens het onderzoek veranderingen voor, die een ononderbroken meeleven van de proefleider
vergen. Het alleen-zijn in het mijmeren wordt voortdurend tegengewerkt door de aanwezigheid van de proefleider en de noodzaak om
antwoorden te geven. Het speels gedrag wordt belemmerd door het
taak-karakter van de test en de verschillende vroeger besproken storende
invloeden bij het psychologisch onderzoek. Het ontwijken lokt vanzelf
pogingen van de proefleider uit om toch contact te krijgen. Het arbeidsgedrag is het meest stabiele, omdat dit in de vorm van het interpreteren
het zuiverst is afgestemd op de totale situatie. Het is dan ook het meest
frequent. Het ideaal bij het Rorschach-onderzoek is echter het speels
gedrag, waarin de gewenste ontmoeting het dichtst benaderd wordt.
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HOOFDSTUK V

Het protocol bij de verschillende gedragswijzen
Het protocol van het onderzoek vormt een neerslag van het gedrag,
dat in het vorige hoofdstuk werd beschreven; zeker wanneer het protocol de mededelingen van de proefpersonen woordelijk weergeeft en
bovendien ook enkele gedragsobservaties bevat. Het protocol vormt
daarom een schakel tussen ons werk en de studies, waarin volgens de
in het tweede hoofdstuk besproken methoden de test wordt geïnterpreteerd. Het is mogelijk, dat formele aspecten in het protocol zijn aan
te wijzen, welke typerend geacht kunnen worden voor de door ons
beschreven gedragswijzen. In een volgend hoofdstuk zullen wij op de
samenhang wijzen tussen enkele van de „signs", die Piotrowski aangaf
als karakteristiek voor de testresultaten bij patiënten met organische
hersenstoringen, en het afbeeldingsgedrag. Het is een detail van het
grote onderzoek, dat vereist is om het verband tussen onze interpretatiemethode en de gebruikelijke methoden aan te wijzen. In dit hoofdstuk
beperken wij ons ertoe om enkele protocollen en delen van protocollen
weer te geven, welke illustratief zijn voor hetgeen tot nu toe is behandeld. Deze protocollen zijn het verslag van enige eigen onderzoekingen.
Zij werden gekozen uit een serie van ongeveer zestig proeven, gedaan
bij mensen van uiteenlopende aard en leeftijd, onder wie zowel psychisch
gestoorden als normalen voorkwamen. Wij hebben de hier weergegeven
protocollen geordend volgens de indeling in vier groepen, welke werd
aangegeven op blz. 67-68. De formele uitwerking van de geciteerde
protocollen is opgenomen in het overzicht op blz. 139 onder de nummers,
die wij bij elk citaat vermelden. Daar wordt ook de verklaring gegeven
van enkele afkortingen, die in de protocollen voorkomen, (blz. 137)
SPEELS GEDRAG
Het voorkomen van deze gedragsvorm is uit de aard der zaak zeldzaam. Wij hadden echter enkele malen het geluk, dat goed ontwikkelde
personen, die door hun studie zijdelings in aanraking kwamen met psy69

chologisch werk, ons vroegen de test eens te mogen doormaken. In
deze omstandigheden was de verhouding tussen proefleider en proefpersoon ongewoon gunstig. De proefpersoon deed de proef spontaan
uit echte belangstelling, en tussen de betrokkenen was een collegiale
verhouding. Deze proefpersonen waren gewoonlijk niet vrij van innerlijke spanningen, waarin waarschijnlijk mede een aanleiding lag voor
hun vragen naar dit onderzoek. Dit bleek echter geen belemmering
voor de ontplooiing van speels gedrag te zijn, Het is onze indruk, dat
de omgeving en de tijd waarop de proef gedaan werd van belang waren.
Het meest gunstig was een aantrekkelijk gemeubileerde kamer, waar
een aangename temperatuur heerste, bij avond, dus met gesloten gordijnen en lamplicht. Dat alle storende geluiden vermeden dienden te
worden, liet geen twijfel.
Het onderzoek, waarvan wij hier het laatste gedeelte weergeven,
vond plaats bij een 27 jarige medisch studente, die kort te voren verloofd was. Zij realiseerde zich, dat haar verlangen naar het huwelijksleven in de test tot uiting kwam.
VII. (a, boven) Klein mewjeskopje.
(beneden) Twee mensen, die schrijden met slepen ergens een weg af, die
licht is met donkere rotsen, bosschage, ergens -— een lichtende toekomst in. (de
twee figuren zijn de twee lichte plekken mediaal onder, de weg is de lichte
streep, de lichtende toekomst is het witte vlak door de figuur ingesloten.)
(b, boven) Klein meisjeskopje, hoepelrok, met pruik Louis XIV, zij kijkt heel
preuts naar beneden.
(b, boven) In de rok zie ik een spuier, een heel lugubere kop.
Dit vind ik een mooi plaatje.
(c, lateraal) Een rokje, dat waait. Ik zou hier (mediaal ondei) nog griag
een been hebben. Daar (buitenzijde) een arm, een kopje dat achteruit kijkt.
(c, onder mediaal) Een muil, een leeuwenmuil, die zich openspert.
(c, wit mediaal) Kerk of dom, een beetje S. Pieters-achtig.
Kan ook een tiaar zijn; neen, die is veel smaller.
(a, boven) Vis, die aan komt zwemmen.
Zij neuriet.
(c, zwarte rand langs de mediale lichte streep) Twee figuurtjes met de iug
naar elkaar toe. De rechtse kijkt iets naar voren.
(c, iets hoger, waar de zwarte rand in een licht veld uitloopt) Twee mensen,
die met elkaar staan te praten; heel kleine.
(c, iets hoger; twee zwarte streepjes in het lichte veld) Twee mensen, minuscuul gewoonweg.
(c, links) In dat rokje zie ik de vaart van een dans, terwijl dit (de romp)
er eigenlijk niet bij past.
(c, rechts lateraal, halve hoogte) Iets heel geks: een lachende leeuw, iets
leeuwachtigs, maar iets heel vriendelijks. Dat is links niet, daar is hij anders.
VIII. (a, lateraal rood) Nou, dat zijn beesten, die hier tegenop klauteren.
(Wat voor beesten?) Beren.
(a, grijs boven) Dat doet me denken aan een kerstboom, een spar.
(a, grijs en blauw) Een huis.
(a, wit onder grijs, bij centrum) Een pauwtje; dit kleine, witte figuurtje.
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(a, wit tussen uitloper van grijs en blauw; naast de voorgaande plaats) Of
je daar een varken van kunt maken, weet ik niet; een wild zwijn dan.
(a, donker deel in blauw) Ik zie iemand lopen, met een hoed op, met een
cape. Een mannelijke figuur vind ik dat.
(c) Eens kijken, wat we hier van kunnen maken.
(c, mediaal onder, rond de middellijn) Een druipsteengrot; hier komen
stalactiet en stalagmiet bij elkaar.
(rood lateraal) Kangoeroe met een klein kopje en pootjes.
(a, wit mediaal lussen blauw) De vorm van een lantaarn aan het eind van
een weg.
(a, rood onder) De kleur doet me denken aan vreemde koralen, van die
waaiervormige.
(c, rood met oranje, boven) Hier ook een vlinder.
(d, oranje, bovenstuk) Een schelp.
(a, blauw met grijs) Wat ik al gezegd heb, hier: hut met een beschuttend
dak; sneeuw op het dak.
Ik zou het eigenlijk in één beeld willen vatten.
Eens kijken, of ik dat kan.
(a, onder) Dit zou je ook nog als een brandend vuur kunnen zien.
(haar samenvatting) Een huis, belaagd door vuur en door wilde beesten.
Dat houdt stand.
Nu wil ik zien, waarom het standhoudt.
Ik zou er graag een kruis in willen ontdekken, en dat ontdek ik niet.
Ja toch. (de witte streep tussen grijs en blauw, gesneden door de verticale
groene streep)
IX. (a, boven centraal) Een lamp.
(c, rood boven) Parasol, een beetje raar gevormd.
(ibid.) Een paddestoel; een baldakijn.
(b, samenvloeiing van oranje en groen) Hé, de kop van een eland.
(c, mediaal) Viool, cello.
(a, naar elkaar toebuigende oranje streepjes boven) Weer een koepel zie ik
hierin.
(a, groen-blauwe streep centraal) Een vlam, die brandt.
(a, oranje) Een vuur, dat de hele boel niet kan deren.
(a, groen) Wolken.
Dat roze geval, wat zullen we daar van maken?
Dat kan ik niet in een beeld thuis brengen. Laten we zeggen: rood van de
liefde. Ik wou alleen, dat het feller gekleurd was. Het zijn allemaal van die
slappe kleurtjes. Het midden is prachtig; het rood moest feller zijn; het groen
donkerder.
X. Eens kijken (lacht). Wat is het? Ik vind het zo grappig,
(geel onder) Twee leeuwtjes.
Dat doet me denken aan een schilderij van Breughel.
(a, grijs boven mediaal) Die gekke rare figuurtjes...
(a, blauw lateraal) Inktvissen.
(a, groen boven) Man of beest, die een duik doet; Breugheliaans.
Nu ga ik synthetiseren. (Zij lacht)
Een surrealistische dierenphantasie.
Nu tot een mening komen.
Twee werelddelen aan elkaar geklit door een eiland.
Ik zie erin streven naar een eenheid, eenheid door verscheidenheid, ondanks
de verscheidenheid. Verscheidenheid die maar schijn is. Het verschil zit alleen
in wat scheidingen en nuances. Erg veel verschil zit er toch niet tussen. Kleine
kleurnuances en vornmuances. (Zij wijst nog, hoe alles gaal naar het grijs
mediaal boven.)
(Vgl. proefpersoon 23, blz. 146.)
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In dit ongewoon rijk protocol (in de 84 minuten van het onderzoek
werden 89 antwoorden gegeven) komt de gecompliceerdheid van het
duiden, welke wij in de voorgaande hoofdstukken hebben aangegeven,
opvallend tot uiting, omdat de proefpersoon zeer veel van wat in haar
omging meedeelde. Wij zien, hoe zij zoekt, en soms blij verrast iets
vindt, maar hoe zij ook met een bepaalde verwachting zoekt. In haar
antwoorden legt zij veel van haar innerlijk leven bloot, en zij doet dit
onbevangen, terwijl zij weet dat het gebeurt. Zij was zo geheel ingesteld
op het samenzijn, dat vrijwel geen vragen nodig waren om te weten,
wat zij bedoelde en waar zij iets zag. Zij betrok voortdurend de proefleider in haar activiteit.
ARBEIDSGEDRAG
In deze groep brachten wij samen het interpreteren, het afbeeldingsgedrag en het beschrijven, voor zover dit niet onder het ontwijken
gerekend moet worden. Aan al deze gedragsvormen is gemeenschappelijk het ontbreken van onbevangenheid. Zeer sterk is de geremdheid bij
psychasthenen, die vaak beginnen met ontwijkend beschrijven om dan
voorzichtig over te gaan tot interpreteren. Wij geven hiervan twee
voorbeelden. Het eerste betreft een 26 jarige ongehuwde kantoorbediende, die reeds herhaaldelijk bij psychiaters was geweest met klachten
over krampen in de borst, trekkingen in de schouders, gevoel van onlust,
verwarring en angst.
I. Vliegenkop, plat gestampt tussen gevouwen papier. Het is een symmetrische
figuur, volkomen symmetrisch, maar erg onregelmatig.
II. Ik zou hetzelfde willen zeggen als van de vorige (draait de plaat):
symmetrisch, maar erg onregelmatig.
Lijkt op een vliegenkop.
De rode figuren lijken twee vogels.
III. Hiervan zou ik hetzelfde willen zeggen.
Lijken twee mannen, die een voorwerp in de hand houden.
De figuur is symmetrisch.
IV. Lijkt op een inktvlak, die tussen een gevouwen papier is geperst.
De vorigen ook.
Lijkt in het geheel genomen op een draak.
V. Hiervan zou ik hetzelfde willen zeggen: inktvlek tussen papier,
(c) Lijkt een klein beetje op een vleermuis.
(Vgl. proefpersoon 22, blz. 145.)
Op deze wijze ging hij verder gedurende heel het onderzoek. Bij alle
platen, behalve VII, begon hij met dezelfde beschrijvingsformule om
daarna een interpretatie te geven. Opvallend is de voorzichtigheid,
waarmee die interpretaties worden voorgesteld, heel bijzonder bij plaat
V : „lijkt een klein beetje op een vleermuis." Deze voorzichtigheid
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komt nog meer uit in ons volgend voorbeeld. Dit betreft een 18 jarige
jongen, leerling van de 5e klas van het gymnasium. Hij was een behoorlijk student, maar erg teruggetrokken.
I. Een stuk van een geraamte, lijkt mij. Wilt u weten van welk beest? Boven
zijn horens, opzij oren, dit (onderste deel mediaal) is de bek, die loopt zo naar
voren. Ja, wat zal dat voor een beest zijn? Lijkt een koe, zou ik zeggen. Een
hert lijkt niet aannemelijk. Met deze punt van boven lijkt het veel op een koe.
Nu staan die oogholten nog al typisch, (bovenste twee witte plekken) Ik moet
geloof ik, van een koe afzien. Die staan daar wijder uiteen. Ja, die staan wijder
uit voor zover ik weet, ja... Ja, het is zeker niet van een koe. Het loopt erg
spits toe (van onder). Ja, welk beest het zal zijn, weet ik ook niet, daar ben
ik niet zo goed in thuis.
II. (Lacht even, kijkt wat scherper toe. Eerste antwoord na 35 sec.) Het is
in ieder geval zo goed als zeker twee beelden, van twee kanten bezien. Je zou
haast zeggen, als je deze twee tegen elkaar klapt, zou je een geheel krijgen.
Maar ja, wat krijg je dan voor een geheel?
(d) We zullen het zo eens houden, misschien helpt dat.
Nou moet ik vertellen, wat het voorstelt.
In ieder geval een reëel beeld zoeken.
Het is vanzelfsprekend een kop of gezicht (rood boven).
De rest zal wel een romp zijn. Ja, dat lijkt wel waarschijnlijk.
Maar ja, een reëel beeld kan ik er niet uithalen. Het heeft een beetje van
een mens, die kop, maar dat klopt niet met de rest. Ja, wat dat hieronder te
betekenen heeft (rode strepen onder), dat is...
(Vgl. proefpersoon 23, blz. 145.)
O p deze overdreven voorzichtige manier bleef hij gedurende het
gehele onderzoek over de platen spreken. In 52 minuten gaf hij 14 antwoorden. Wij konden niet aan de indruk ontkomen, dat bij deze proefpersoon ook enig bewust verzet was tegen dit onderzoek, m a a r zeker
kwam dit op in een persoon, die zich niet spontaan kon geven.
Bij de proefpersonen, voor wie de platen echte afbeeldingen zijn, komt
zeer duidelijk uit, dat zij een beoordeling van hun prestaties door de
proefleider verwachten. Soms tonen zij dit door een enigszins uitdagende
houding; bij anderen treft men grote hulpeloosheid en angst voor het
oordeel van de proefleider aan. Wij geven van beide soorten mfcnsen
een voorbeeld.
H e t eerste voorbeeld betreft een 57 jarige gehuwde man, van beroep
expediteur. Een jaar ongeveer voor ons onderzoek had hij een verkeersongeluk, waarbij hij talrijke kneuzingen opliep en een hoofdwond rechts
temporaal. N a dit ongeluk was hij bewusteloos. Toen wij hem onderzochten, was hij in het ziekenhuis opgenomen wegens klachten over
sufheid, duizeligheid en gebrek aan werklust. Bij ventriculographie bleek
een diffuse hersenatrophie te bestaan. In zijn karakter viel vooral prikkelbaarheid op.
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I. Uit een geraamte van een vogel.
II. (zonder rood) Dat zijn twee honden.
Waarom is dat rood dan? Ik weet graag alles.
(zwart mediaal boven) Een laan, die ergens op loopt; er staan bomen langs.
Dat zie ik op de wegen.
III. Het wordt gekker. Is ook een soort geraamte, waarvan weet ik niet. De
twee zwarte stukken kunnen dichtgeklapt worden.
Hier zijn de poten (zwart onder lateraal).
Van dat rode strikje hoef ik toch niets te vertellen?
Van die andere (rood boven) weet ik het niet; dat zijn zulke gekke dingen.
Dat is een aap, geloof ik. (draait de plaat enigszins in b en d stand)
IV. Dat is ook al zoiets, (draait de plaat tweemaal in с stand)
(a) Dat is een pelsdier; van welk weet ik niet.
V. Lijkt wel een vleermuis. Een vleermuis is dat.
Ik voor mij vind dit flauwe kul. Een plattelander denkt over zoiets anders.
VI. Dat is ook van een pelsdier.
VII. Dat is bout van een varken; dat is losgesneden; ja, van een varken.
De uitsteeksels zijn de poten, onder zijn de schouders, boven de schenkels.
Wist die ander dat niet? (De patiënt, die op de zaal naait hem lag, had
ook de test gedaan; deze man had echter nauwelijks iets weten te zeggen van
de platen, en onze proefpersoon had van hem gehoord, dat hij het erg moeilijk
vond.) Ik weet het wel. Het is maar een idee, hoe je het bekijkt.
VIII. Wat een gek ding is dat. Waarom die kleuren? Het is toch een geheel,
(draait naar b en d) Ha, uu zie ik het. Het zijn twee ijsberen op een eiland.
IX. Dat is een rare. Die kan ik niet.
(centrale deel) Een ruggegraat. Maar wat dat andere kan zijn, weet ik niet.
Eigenaardige sleuven zijn hier, vier naast elkaar,
(wit, lateraal in het groen) Is dat water?
X. Wat een mooie; daar kan ik helemaal niets van.
Dit is allemaal hetzelfde. Die kan ik niet ontcijferen,
(grijs mediaal boven) Twee beestjes.
(Vgl. proefpersoon 6, blz. 140.)

Geheel anders is de toon in het volgend protocol, waarin het onderzoek is weergegeven van een 34 jarige gehuwde vrouw. Zes jaar tevoren
had haar echtgenoot haar besmet met syphilis. Zij was door hem verlaten, terwijl zij vier kinderen had. Twee van deze kinderen waren voor
de tijd van ons onderzoek gestorven. De vrouw voorzag in haar onderhoud door als fabrieksarbeidster te werken. Thans was zij opgenomen
wegens dementia paralytica. Reeds voor wij een plaat hadden kunnen
aanbieden, maakte zij bezwaren. Zij vertelde, dat zij zenuwachtig werd
van een dergelijk onderzoek. „Zo heel geleerd ben ik niet."
I. Een soort vlinder lijkt het wel. Een vlinder of een uil of zoiets.
Is het geen beest dan? Ik zie er een soort beest in.
Hier (boven centi aal) het snuitje, met dingetjes opzij.
Het is zo'n gekke plaat. Is het niet goed?
(Het is altijd goed.)
II. God, wat moet dat toch voorstellen! (Zij lacht even)
Dat lijken wel twee beesten met de poten naar elkaat toe. (rood boven ',з
de kop; rood onder stelt de poten voor.)
Dat lijken wel twee mensengedaanten, toch van die beesten, Micky Mouse.
Wat een gekke plaat; wat moet dat nu voorstellen.
III. (Zij schudt neen, en lacht)
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Ik zie er twee komiekmannetjes in: dit de benen, dat de armen, dat het kopje.
Ik wed, dat dit Reen mens weet, die platen. Wat zijn dat nu voor gekke
platen. Als je de voorstelling niet goed weet, mag je zeker niet naar huis.
IV. Ik weet niet, wat ik hier uit moet halen.
(Kom, probeer eens.)
Een boom; (mediaal onder) hier de stam; (lateraal) hier de takken.
Ik denk, dat ik alles verkeerd zeg, zulke gekke platen. U denkt misschien
wel, dat ik achterlijk ben. (Zij begint een gesprek over andere patiënten.)
V. Ik vind dit op een soort vlinder lijken; dit het kopje (boven), dit de
vleugels, dit de pootjes.
U moet er rekening mee houden, dat ik veel heb doorgemaakt.
(Zij spreekt dan over de oorlog, haar echtgenoot en haar kinderen.)
VI. Ik weet niet, wat dat moet voorstellen. Ik weet het beslist niet. Een beest
is het in ieder geval niet.
VII. (Zij lacht) Ik weet het niet. Ik vind het gekke voorstellingen. Ik kan
het niet zeggen, dokter.
VIII. (rood lateraal) Dit lijken wel twee tijgers.
Mag ik ook twee tegenstellingen zeggen? Ik zie hieruit twee tijgers, die over
een berg lopen; van de ene berg naar de andere springt.
U bedoelt toch maar een voorstelling ervan?
IX. Volgens mijn mening is dit een bloem (rood onder) ;
en hier een vlinder erop (het verdere deel van de plaat) ; en hier het snuitje
(streepjes op het midden van de plaat). Dat hij uit die bloem zit te zuigen.
X. (c) Zo haal ik er een bloem uit; (c, grijs onder) steekje.
(rode banen) Dit rood hier... (Zij bedoelt, dat dit de bloem is)
(blauw lateraal) Dit zijn net vliegen.
(Vgl. proefpersoon 4, blz. 140.)
Dit protocol is merkwaardig wegens de verandering in gedrag, welke
tijdens het onderzoek plaats vindt. Wanneer de proefpersoon bij de
eerste plaat de vraag stelt, of haar antwoord goed is, wijst de proefleider h a a r de weg naar de juiste opvatting van de platen door te zeggen, dat de antwoorden altijd goed zijn. Dit heeft geen effect; het blijven voor haar platen, die iets bepaalds voorstellen, terwijl die betekenis
moeilijk te achterhalen is. Het onderzoek is voor haar een examen, dat
beslist, of zij naar huis zal mogen terugkeren. D a n vindt zij contact met
de proefleider door over h a a r leven te spreken. Het onbeantwoord blijven van platen, dat reeds bij de vierde plaat dreigde, blijkt onvermijdelijk bij plaat V I en V I I . H e t is mogelijk, dat dit samenhangt met
haar bittere ervaringen in het huwelijksleven, daar met name plaat V I
makkelijk indrukken geeft, welke verband houden met het sexuele
leven. Vanaf plaat V I I I verandert haar gedrag. Zij vormt een samengesteld antwoord, dat de gehele plaat betreft, en merkt erbij op, dat
het toch m a a r de bedoeling is om een voorstelling te geven. In deze
samenhang betekent die term ongetwijfeld : een interpretatie. Het schijnt
haar n u duidelijker te worden, dat de platen toevalsvonnen zijn. Zij
gedraagt zich rustiger en geeft h a a r antwoorden zonder het commentaar,
dat het zulke gekke platen zijn.
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HET ONTWIJKEN
Het ontwijken in de vorm van beschrijven troffen wij aan bij proefpersonen, die begrepen dat de vlekken toevalsvormen zijn, m a a r voor
wie juist dit aanleiding was om niet de bedoelde soort antwoorden te
geven, waarin zij zich immers bloot zouden geven. Zegt men n a a r
aanleiding van hun beschrijvingen, dat ze volkomen gelijk hebben, maar
dat hun opmerkingen van weinig belang zijn, dan gelukt het meestal
hen tot interpreteren te krijgen.
Wij geven hier twee voorbeelden, waarin die overgang duidelijk
uitkomt. Het eerste betreft een 20 jarige jongen, die ondanks een
uitmuntende intelligentie moeilijkheden had met zijn studie. Tegen het
onderzoek zag hij erg op.
I. Verruïneerd gezicht.
Een bevlekt papier.
De helften zijn hetzelfde.
II. Er zijn twee kleuren gebruikt.
Twee zelfde helften.
Rood is spits uitgevloeid (onder). Een insectachtige indruk vind ík.
Het rood (boven) is witachtig doorveibonden met het zwart.
Het zwart is vrij scherp omlijnd.
(Herhaline van de opdracht: „Wat zou de plaat kunnen voorstellen?")
Het is geen reële voorstelling.
(Doet hij niet aan iets denken?)
Aan een vlinder. Maar als zodanig haal ik...
Moet ik bijzonderheden vertellen? Hier is het rood anders dan daar.
(Wat zou de plaat kunnen voorstellen?)
III. Daar zou ik met plezier twee levende wezens uit kunnen halen. Zij
nemen de hoed af tegen elkaar.
IV Dat lijken wel twee oude schoenen, die met de ruggen tegen elkaar staan.
Boven zijn net de trekken van een gezicht, geloof ik.
V. Een vliegende vleermuis, lijkt het wel wat op.
De helften zijn precies hetzelfde, zoals tot nu toe geregeld het geval was.
Het zou ook een insect kunnen zijn; een vlinder heeft het iets van weg.
(Vgl. proefpersoon 24, blz. 145.)
Veel frappanter nog komt het ontwijken uit in het volgende geval,
waar het pas n a het onderzoek gelukte de weerstand te overwinnen.
Wij herhaalden toen de proef terstond; het verschil was verrassend.
Het betreft een veertienjarige jongen, die wij onderzochten wegens
gedrags- en studiemoeilijkheden.
I. Gescheurd papier. Voor de rest niets.
Een vlinder lijkt het wel. Voor de rest niets.
II. Een klad van een schrift, dat zo dichtgeklapt is, van inkt.
Voor de rest weet ik niets.
III. Lijkt ook wel weer iets op een klad.
IV. Ik geloof, ook een klad op een schrift dat dichtgeklapt is.
V. Ook een klad, net hetzelfde als toennet.
VI. Ook een klad.
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VII. Ook een klad.
VIII. Ook een klad.
(Zie je er verder niets in?) Neen.
IX. (Kijkt eerst wat schuw naar de proefleider)
Ook een klad.
X. Ook een klad.
Deze antwoorden werden gegeven, nadat hij met elke plaat ongeveer
twintig seconden bezig was geweest. Wij meenden, dat hij in die
periode wel interpretaties had overwogen, maar dat hij deze niet had
durven of willen meedelen. Daarom zeiden wij tegen h e m :
„Deze platen stellen werkelijk kladden voor. W a t ik nu graag wil
weten, is, waar ze jou aan doen denken. Heb je er niet meer in gezien?"
Antwoord: „ J a . "
„Waarom heb je dat niet gezegd?"
Geen antwoord, alleen een schouderophalen.
Wij herhaalden het onderzoek mjet het volgend resultaat:
I. Een gescheurd papier.
Een vlinder.
II. Lijken wel twee mannetjes, die met elkaar zitten te praten en de handen
tegen elkaar hebben.
Lijkt net of ze twee poten van dieren hebben.
De monden lijken net op snavels.
III. Twee ventjes, met schoenen die net lijken op hoge hakken.
Ze hebben een mond net als een dier.
Met een vlinder ertussen.
IV. Die twee uitsteeksels (onder lateraal) lijken net op schoenen.
Het bovenste deel lijkt net op de kop van een hond met flaporen.
V. Dit lijkt net op een vleermuis.
Die twee uitsteeksels (lateraal) lijken net op de bek van een krokodil.
VI. Het bovenste deel lijkt net op de kop van een hond die huilt, (met de
kop omhoog)
Het onderste deel lijkt net de kop van een clown, (naar twee kanten een
gezicht en profil)
VII. Dit lijken net twee meisjes, die naar elkaar kijken, met poten, (uitsteeksels lateraal) die ze vooruit steken, (de figuren zijn gezien met omgewend hoofd)
(bovenste uitsteeksels) Die twee dingen zijn net de pluim van een feestmuts.
VIII. Dit lijken net twee beesten, die rode dingen, die tegen iets opklimmen.
Het lijkt of deze twee armen (de smalle uitlopers van het bovenste grijs)
hen vasthoudt.
(centraal) Dit lijkt net de kleuren van de Nederlandse vlag.
IX. Dit lijken net clowns, die oranje dingen, die naar elkaar lachen,
(b en d) Dit (rood) lijkt net een vent met een sikkie; hier ook.
(b en d) Dit (groen) lijkt net een soort kerstmannetje.
X. Dit lijken net twee engeltjes die zweven, maar zonder vleugels, die rode
dingen.
(blauw lateraal) Dit lijkt een soort octopus, met hiei ogen en een gezicht
(mediale zijde van het blauw), met die lange vangarmen.
(c, grijs onder) Dit lijken net twee beesten, die kwaad op elkaar zijn.
(a, licht groene plekje tussen de twee rupsen) Net een haas.
Die twee groene dingen lijken net op een slang.
(blauw centraal) Net het gezicht van een uil. Hier de ogen; hier (meest
centraal) moet de neus zyn.
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(с, geel boven mediaal) Net twee beestjes, die van een rots aflopen.
(c, geel lateraal) Die twee dingen lijken net op een vent met een lange neus.
(Vgl. proefpersoon 26, blz. 146.)

Dit tweede onderzoek duurde 16 minuten; de antwoorden werden
zonder aarzeling snel achter elkaar gegeven. Het gedrag van deze jongen
was gedurende de proef zo gewijzigd, dat het ging gelijken op speels
gedrag. De gereserveerdheid was verdwenen en hij voelde zich op zijn
gemak. Deze eigenaardige houding tegenover de proefleider, waarbij
hij van uiterste geslotenheid overging tot onbevangenheid, was ongetwij
feld de manifestatie van een sociale onzekerheid, welke ook tot uiting
kwam in de verwrongen mens-antwoorden. Bij plaat I I spreekt hij van
„mannetjes met poten van dieren" en „monden als snavels". Bij plaat
VII hebben de meisjes poten, die ze uitsteken. Tweemaal ziet hij een
clown. (Hiermee komt overeen, dat hij bij het verzoek om een tekening
te maken een mannetje schetste als vogelverschrikker.) ( 7 9 )
HET MIJMEREN
Het is uiterst moeilijk om het gedrag, dat wij onder de categorie
„mijmeren" hebben gerangschikt, theoretisch scherp te scheiden van het
speels gedrag. In beide gevallen laat de proefpersoon zichzelf gaan,
zodat de antwoorden rijk zijn aan subjectieve aspecten. Bij het speels
gedrag blijft de proefpersoon echter een zekere controle behouden, en
daarom wordt ook het contact met de proefleider niet verbroken. In
de gevallen, die wij thans bespreken, laat de proefpersoon zich onge
remd gaan op de indrukken die bij het zien van de platen ontstaan.
M. Vemon heeft in dit verband gesproken van een phantasie, die
„self-active" is.
„It represents an irruption into consciousness of some unconscious mental
process, the attitude towards it of the conscious individual being almost wholly
passive. Thus it is „self-active", and in the nature of a psychic „automa
tism"." C 0 )
(7B)
(80)
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Deze jongen verloor zijn moeder, toen hij zes jaar oud was. De vader
hertrouwde een jaar later met een zuster van zijn overleden echtgenote.
Het duurde lang eer de jongen haar „moeder" ging noemen.
Vernon, M. f The relation of cognition and phantasy in children, in: The
British Journal of Psychology. General Section 30 (1940), blz. 274.
De auteur geeft deze term als een correctie op de term van G. Jung
„passieve phantasie". Voor Jungs term „actieve phantasie" gebruikt hij
„imaginative phantasy". „Here the conscious mind actively participates
in selecting elements perceived intuitively in the unconscious mental
contents, developing, rearranging and synthesizing them into the imagi
native construction." (blz. 274)

Vergelijkt men het voorbeeld, dat wij hier aanhalen, met ons voorbeeld van speels gedrag, dan zal duidelijk worden, dat inderdaad een
belangrijk verschil bestaat.
Ons voorbeeld betreft een 28 jarige ongehuwde vrouw. Zij werd
opgenomen met zo ernstige verlammingen, dat zij niet lopen kon. Hoewel niet met zekerheid een beginnende organische hersenstoring kon
uitgesloten worden, waren de verschijnselen zeker voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan een ernstige hysterische neurose. Een betrekkelijk recent trauma, dat bij het verdere onderzoek aan het licht kwam,
was een sexueel attentaat tijdens een bombardement. Ofschoon men
enigszins sceptisch kan blijven staan tegenover die mededeling, die
wij alleen van de patiënte zelf vernamen, kan deze toch dienen om de
psychische gesteldheid van de patiënte te tonen.
I. Aan de vormen te zien een vleermuis.
Bekken, maar dan vervallen deze uitsteeksels hieronder.
Dat is het toch niet.
II. (Na 2,5 min.) Ja, wat moet ik daar voor een naam aan geven?
Een explosie, (het rood beneden)
(wit centraal en zwart boven mediaal) Weg met in de verte een poort. Ervoor
het vrije veld. Aan weerszijden bossen, zwarte dierenkoppen.
III. (c, na 1 min.) Hier ligt iemand, die vreselijk geslagen wordt. Hoofd
(zwart mediaal boven), romp en armen (zwart lateraal boven) vastgebonden.
Hier wordt hij geslagen, (rood centraal)
(Waarom?) Dat denk ik zomaar, om die rode plek.
IV. (Zij staart lang voor zich uit)
Ja, dat is wel te ¿eggen, maar hoe zal ik dat nu uitleggen.
Net allemaal donkere wolken, die boven een brandende of gebombardeerde
»tad optrekken en langzaam wegdrijven. Allemaal rook-rook-rook-rook.
(Zij heeft tranen in de ogen)
V. Een vogel of zoiets, een meeuw die met gespreide vleugels even stil hangt.
Zoiets als een vleermuis, van die kleintjes die 's avonds wel eens vliegen. Een
jonge vleermuis zou ik zeggen.
VI. (c) Dat is ook weer zoiets Iets wat uit elkaar vliegt. Dan zie je een
rookwolk, en het is gebeurd.
VII. Wolken, die ons zoveel schrik aangejaagd hebben.
(c) Ik moet u in vertrouwen iets vragen. Hebt u wel eens een lichaam gezien
zonder armen en benen, een verminkt mensenlichaam, dat onder de puinhopen
vandaan komt? Romp, armen en benen ten dele afgerukt. Zo dat je zegt: Ik
kan het niet meer zien, ik gooi er maar een stuk laken overheen.
VIII. Een plaat met verschillende mogelijkheden,
(rood lateraal) Zo (b) en zo (d) zie ik een beer.
(a) Zo heel in de verte bergen, zoals we die vanuit de trein zagen.
(„We"' betekent: patiënte en haar vader tijdens de aanval van de geallieerden
door Duitsland zwervend.)
IX. Ik kan het niet meer zien, alweer zoiets; al die felle kleuren bij elkaar,
(Zij durft niet meer naar de plaat te kijken; houdt de handen voor de ogen.)
X. Een hemel vol met lichtballen boven de stad, boven de bruggen, boven
de militairen. Ik kan geen kleuren bij elkaar zien, dat heb ik zo vaak... In alle
mogelijke kleuren zie ik de verschrikkingen van de bombardementen terug.
(Vgl. proefpersoon 27, blz. 146.)
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H a a r reacties waren zo heftig, dat het moeite kostte om de proef te
voltooien. De proefleider moest zo actief bezig zijn om haar bij de
test te houden, dat de aantekeningen onvermijdelijk tekorten vertoonden. Zo zou bijzonder bij dit onderzoek een overzicht van de tijden
wenselijk geweest zijn, om te laten uitkomen, hoe de proefpersoon
herhaaldelijk wegdroomde. Het feit, dat de hele proef drie kwartier
duurde, is aan dit wegdromen te wijten.
Door K. Goldstein en E. Rothmann werd het onderzoek gepubliceerd
van een 20 jarig meisje ( 3 1 ) , bij wie physiognomisch beleven voorkwam,
waarvan wij hebben opgemerkt dat het behoort tot het mijmeren. Van
haar toestand zeggen de schrijvers: „She was tense and afraid." Opvallend zijn haar antwoorden bij plaat I V en V I .
Card IV
Looks like a strange god in old times — like the inside of some human —
like eyes — like a map, bodies of water, — the whole thing like reaching out
and grabbing somebody — hands — two faces — like people who want to see
something and they have something over their eyes.
Card VI
Like a musical instrument — the whole thing looks like something that was
alive and might be cut and opened — a body follows down — lungs — like
a bird, an eagle — like something folding in on you to enclose you — looks
like something bad, a kind of death and decay — like the teeth of an animal —
this is like looking down on water and land and birds on the ground — looks
like somebody angry with the fist out — there is another face — somebody
looking back on the face.
In het commentaar op dit onderzoek lezen wij deze karakteristiek,
welke wij citeren als korte samenvatting van hetgeen wij op het oog
hebben met deze gedragscategorie en de erbij horende vorm van intentionaliteit.
„The answers show that the attitude of the patient is far from being realistic
that she seems not to experience a real objective outerworld separated from
her, but to be, so to speak, caught in
the world, attacked by and encroached
upon by the forces of this world." ( 82 )
Opvallend is het, dat juist dan, wanneer zijzelf betrokken is in hetgeen
zij ziet, niet meer gesproken wordt over iets bepaalds, m a a r over „a
thing" of „something". Zo in de antwoorden: „the whole thing like
reaching out and grabbing somebody"; „like something folding in on
you to enclose you."
( 81 ) Goldstein, K. and Rothmann, E., Physiognomie phenomena in Rorschach
responses, in: RRE 9 (1945), biz. 1-7.
C82) Goldstein, K. and Rothmann, E., t.a.p., biz. 3.
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„The world of the patient seems to have lost its definite objective character,
the patient is no longer separated from it. He has become a part of it and determined by it, subjugated to the same laws as the world in a way that deprives
him of freedom of action and of decision. This goes along with a feeling of
uncertainty and anxiety." i 83 )

( 83 ) Goldstein, K. and Rothmann, E., t.a.p., biz. 6.
Wij insisteren op dit gedrag, omdat het ons van belang lijkt voor de
verklaring van de vage „Helldunkeldeutungen", de „diffusion responses",
die Klopfer aangeeft met KF of K.
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HOOFDSTUK VI

De betekenis van de verschillende
gedragswijzen bij de Rorschach-test
De bestudering der verschillende gedragswijzen bij de Rorschach-test
is bedoeld om ons tot dieper kennis te brengen van de proefpersonen.
De drie voorgaande hoofdstukken hebben wij vooral gewijd aan de
opbouw der typologie, die als hulpmiddel voor deze persoonlijkheidsdiagnostiek moet dienen. Thans stellen wij de vraag, hoe dit middel
ons tot het doel voert.
Deze vraag heeft een dubbel aspect. Enerzijds ligt er het probleem
in besloten, bij welke personen de onderscheiden gedragswijzen voorkomen. Anderzijds stoten wij op de kwestie, wat het voorkomen van
een bepaalde gedragsvorm ons leert over de betrokken persoon.
Bij het oplossen van het eerste probleem moeten wij gebruik maken
van reeds aanwezige kennis omtrent de proefpersonen. Wanneer wij
b.v. van een groep mensen weten, dat zij dement zijn, en het blijkt nu.
dat in de test bij hen afbeeldingsgedrag verechijnt, dan zijn wij gerechtigd deze feiten met elkaar in verband te brengen, indien de proefpersonen met betrekking tot deze beide feiten van anderen verschillen.
Het volledig oplossen van dit probleem eist dus een uitgebreid experimenteel onderzoek. Deze studie hoeft niet meer vanaf het begin ondernomen te worden, daar reeds feitenmateriaal voorhanden is. Bovendien
staan de twee reeksen feiten, die met elkaar in verband gebracht moeten
worden, niet geheel los van elkaar. Toen wij bij onze analyse van het
gebeuren bij deze test tot de conclusie kwamen, dat de testsituatie ah
vanzelf voert tot dat arbeidsgedrag, waarvoor wij de term „interpreteren" kozen, volgde hieruit, dat dit gedrag bij de meeste normale
proefpersonen voorkomt. En zeker is een dergelijke samenhang waarschijnlijk tussen de normale mensen en het gedrag, dat samengaat met
het opvatten van de platen als toevalsvormen, het „zoeken".
Het experimenteel werk wordt door deze aanwijzingen geenszins overbodig, maar wel geven deze ons de gelegenheid hypothesen op te stellen,
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die voor later onderzoek een richtlijn kunnen zijn. In het kader van
dit werk beperken wij ons tot het opstellen van deze hypothesen, daarbij
tevens steunend op onze eigen ervaringen. Aan deze ervaringen ontbreekt de uitgebreidheid vereist voor een afdoende bevestiging van onze
veronderstellingen. Wij hebben met opzet het uitbreiden van die ervaringen in aantal voorlopig uitgesteld om onze volle aandacht te kunnen
schenken aan de afzonderlijke gevallen en aan het beschouwen van de
draagwijdte onzer hypothesen. Hierin hebben wij ons gericht naar een
woord van Ph. Kohnstamm, dat thans als critiek misschien niet meer
volledig geldt, maar dat ah raad van waarde blijft:
„Die voortdurende wisselwerking van theorie en experiment ontbreekt 84
nu
echter overal in de testpsychologie. (
) Men ijkt en rekent maar..." ( i
De tweede kwestie, welke wij boven noemden: „Wat leert het voorkomen van een bepaalde gedragsvorm ons over de proefpersoon?" lijkt
ons de meest gewichtige. Wij bedoelen er meer mee, dan alleen een
gebruik maken van hetgeen in het zojuist genoemde experimenteel werk
gevonden is. Wanneer wij in de Rorechach-test hopen te beschikken
over een hulpmiddel voor ons indringen in de persoonlijkheid, dan
volstaat het niet deze test te koppelen met hetgeen wij reeds van elders
omtrent de proefpersonen weten. De test wordt pas dan een waardevol
hulpmiddel, als wij ermee kunnen ontdekken, wat zonder dit middel
niet, of slechts zeer moeilijk te vinden is. De test voor dit doel geschikt
maken kan alleen, wanneer wij de betekenis nagaan van de feiten, die
er ons in verschijnen. In casu staan wij dus voor de vraag, wat het
betekent, wanneer een persoon in deze testsituatie een bepaald gedrag
vertoont. Vooral op deze vraag naar de betekenis der gedragswijzen
gaan wij hier in.
De behandeling van de beide hier genoemde problemen hebben wij
in dit hoofdstuk niet gescheiden. Ter verduidelijking vatten wij vooraf
samen, wat gezegd wordt over de eerste vraag: „Bij welke personen
komen de onderscheiden gedragswijzen voor?"
Bij het beantwoorden van deze vraag zullen wij slechts bespreken:
duiden, interpreteren, physiognomisch beleven en afbeeldingsgedrag.
Het beschrijven en het niet-bezig-zijn laten wij buiten beschouwing,
omdat zulk gedrag slechts in concrete omstandigheden beoordeeld kan
i 84 )

Kohnstamm, Ph., Over het piobleem van „psychische metingen" in 't
algemeen en van „intelligentiemetingen" in 't bijzonder, in: Tijdschrift
voor Philosophie 4 (1942), blz. 35.
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worden. Over het symbool-beleven spreken wij niet, omdat ons hierover
te weinig feiten bekend zijn.
De vier genoemde gedragswijzen brengen wij in twee groepen onder:
duiden en interpreteren als vormen van zoeken; physiognomisch beleven
en afbeeldingsgedrag, bij welke het zoeken ontbreekt. Beide eerste zijn
de gedragsvormen der normalen. De bijzondere betekenis van elk bestuderen wij nader door het verband met typologische onderscheidingen
na te gaan. Het physiognomisch beleven zien wij vooral als gedragsvorm
van psychotici, die lijden aan schizophrénie of aan een der randpsychosen. Tenslotte brengen wij het afbeeldingsgedrag in betrekking
met de dementie.
Bij de normale proefpersonen hebben wij twee gedragsvormen aangewezen: het interpreteren en het duiden. Dit zijn vormen van zoeken,
en willen wij de zin van die gedragswijzen begrijpen, dan moet deze
gevonden worden door nadere bestudering van het zoeken.
Steeds weer heeft de vraag geïntrigeerd, hoe het toch mogelijk is,
dat men op grond van hetgeen iemand ziet in enkele platen een persoonlijkheidsbeeld kan schetsen. Sommigen hebben de oplossing hierin
gezocht, dat zij het gedrag bij deze test beschreven als de akt van een
bij uitstek subjectief bepaalde functie, de phantasie. Zij vonden tegenover zich Rorschach zelf en de vele navolgers van hem, die eraan vasthielden, dat de test een waarnemingsexperiment is. Deze laatsten zochten het antwoord in het wezen van de waarneming, waarbij men uiteraard makkelijk het objectief moment in de waarneming beknotte, om
aldus tot een verklaring te komen. Een voorbeeld daarvan levert ons
de studie van A. Furrer, ,J)er Auffassungsvorgang beim Rorschach'sehen
Psychodiagnoüischen
Versuch." ( 8 5 )
„Da jede Wahrnehmung durch ein Zusammenwirken eigener Lebensbetätigung mit entgegentretendem Wirken ¿ustandekonunt und ihr zudem das gesamte
irühere Erleben inhäriert, gibt es überhaupt kein rein objektives Erfassen der
Wirklichkeit. Alle unsere Wahrnehmungen sind notwendig nicht allein Bestimmungen der Reizeinwirkungen, sondern unsere Vergegenständlichungen müssen
ebensowohl Ausgestaltungen unseres eigenen Ichs seinβ β und somit die Spuren
des subjektiven Erlebens deutlich an sich tragen." ( )
Wat hier gezegd wordt, stemt overeen met onze beschrijving van het
waarnemen in het derde hoofdstuk, indien men althans de nadruk legt
op „rein objektives Erfassen". De auteur gaat echter verder, dan wij
( 8 5 ) Zürich, 1930. (dissertatie)
(»β) Furrer, Α., a.w., blz. 43.
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hem willen volgen, wanneer hij in de waarneming een conventioneel
moment van primair belang maakt. Die wending geeft hem de mogelijkheid het subjectief aspect van de antwoorden bij de test te verklaren,
terwijl hij eraan vasthoudt, dat het om een waamemingsexperiment
gaat. Het waarnemen van de toevalsvormen stelt hij gelijk aan het waarnemen van een ding als ding; het bijzondere in de test ziet hij in het
nieuwe van het waameiningsgegeven. Het ongewone van dat gegeven
maakt conventionele invloeden krachteloos, zodat het resultaat in hoge
mate subjectief bepaald is.
„Der Klecks ht ja nichts anderes als ein System beharrendes Wirken optischen
Charakters, also ein „Ding" wie irgend ein anderes der äussern Wirklichkeit. M't
dem Unterschied, dass dieser optische Reizkomplex für die Vpp. ein neues, ein
ungewohntes Stück Wirklichkeit darstellt, so dass bei seiner Vercegenständlichung (Deutung) kaum ein Bestimmungsvollzug in Betracht kommen kann, der
sozusagen auf einer Uebereinkunft derjenigen menschlichen Gesellschaft beruht,
in welcher die Vpp. aufwuchsen und lebten. Aus diesem Grunde tritt das
subjektive Auffassen ( = Gestalten) bei unseren Klecksbildern viel augenfälliger
zutage als bei der Wahrnehmung der uns vertrauten Gegenstände unserer Umgebung, für die wir gleichsam allgemein anerkannte „Clichés" in uns bereit
liegen haben." ( 87 )
Dat het ongewone van de platen een belangrijk element vormt van
d e test, ontkennen wij niet, m a a r dat hiermee het zojuist opgeworpen
probleem afdoende kan worden opgelost, betwijfelen wij. Het gelijkstellen van het waarnemen der platen aan het waarnemen van dingen,
zoals Furrer doet, is moeilijk aanvaardbaar. Het beleven in de test
moet men allereerst vergelijken met het waarnemen van afbeeldingen,
en dan is het verschil niet te vinden in het nieuwe van dit optisch
materiaal. Ook wanneer men de platen tientallen keren heeft gezien,
blijven zij iets a n d e n dan een tekening of een foto. Het bijzondere van
dit optisch materiaal moeten wij dus dieper bestuderen, want daarin
ligt de verklaring voor de diagnostische waarde van de test, en niet in
het subjectief aspect van de waarneming in het algemeen.
D e gewone afbeelding heeft één bepaalde betekenis; zo'n plaat is
bedoeld om iets bepaalds uit te beelden. Dit is niet het geval bij de
toevalsvormen. Wanneer men bij het afbeeldingsgedrag Gestalt geeft
aan het optisch materiaal, dan heeft men de overtuiging, dat een ander
dit ongeveer op gelijke wijze zal doen en dat hij er ook een overeenkomstige verwijzing in zal beleven, al zal deze op grond van ons verschillend verleden en van onze uiteenlopende aard een andere belevingswaarde hebben. E r kunnen twijfelgevallen voorkomen; we kunnen ons
(8T)

Furrer, Α., a.w., blz. 43-44.

85

ook vergissen, of misschien moeten wij vaststellen het afgebeelde niet
te kennen. Dit alles wijkt echter fundamenteel af van hetgeen men
beleeft bij het waarnemen van toevalsvormen. Hier ervaren wij, dat
geen bepaalde verwijzing bedoeld is, zodat ons Gestalt-geven gelijkt op
het modelleren van een stuk klei, waarbij men wel rekening dient te
houden met de aard van het materiaal, maar overigens autonoom te
werk gaat. Alleen is in dit geval het materiaal niet zo kneedbaar; er
zijn veel meer gegevens, waarnaar men zich moet voegen. De vormgeving wordt daardoor een zoeken, en de kans is groter dat men bij
dit zoeken tot eenzelfde resultaat komt als anderen. Hoe meer het materiaal, waaraan vorm gegeven moet worden, de vrijheid beperkt, hoe
groter de kans is op een gelijk resultaat. Toch blijft er steeds iets verrassends in liggen vast te stellen, dat men tot eenzelfde resultaat kwam
als anderen. Een dergelijke verrassing ervaart men niet bij het bekijken
van afbeeldingen. Integendeel, daar stelt een verschil in opvatting ons
voor de vraag, of wij ons wellicht vergist hebben.
De mengeling van openstaan voor de eigenaardigheden van het materiaal en het subjectief bepaalde vormgeven is het, wat wij bedoelen
met de term zoeken. Dit zoeken is een belangrijk verschijnsel, waarin
men iets leert kennen van de persoonlijkheid. Wij treffen het hier aan
in deze test, maar het vormt ook een gewichtig moment van het leven
in ons cultuurmilieu. Daarom leert deze test ons zoveel van de medemens kennen.
De geordende samenleving vereist een zekere continuïteit in ieders
levensgang. Niet alleen verwacht men, dat ieder zich voor enige tijd
aan een vaste taak wijdt, maar ook dat men op hem rekenen kan. Dit
betekent, dat wij ons niet mogen uitleveren aan de wisselvalligheden
van het ogenblik, maar uitstijgend boven het beperkte heden ons
moeten richten op een verre toekomst in verband met ons verleden.
Die toekomst is deels een vrucht van eigen werk, grotendeels echter
het resultaat van talloze factoren buiten ons. Zo wordt enerzijds geëist,
dat men attent is op de voorboden van die nog onzekere toekomst om
zich op de juiste wijze aan te passen. Anderzijds mag men het gebeuren
in de omgeving niet op zijn beloop laten, maar men dient ook actief
in te grijpen en de toekomst mee op te bouwen. Zo treffen wij hier
het gedrag aan, waarvan het bezig zijn met toevalsvormen een specimen
geeft.
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De beide aspecten, welke wij in het zoeken hebben ontdekt, geven
ons de verklaring, waarom hier nog twee gedragsvormen te onderscheiden zijn. Bij het interpreteren domineert het vormgeven; bij het
duiden gaat het vooral om een ontvangend openstaan. In beide gevallen
komt een der aspecten op de achtergrond zonder echter te verdwijnen.
Het is een pathologisch verschijnsel, wanneer in het gedrag bij de test
een van die beide aspecten exclusief voorkomt. Bij het uitsluitend optreden van het vormgeven hebben wij te doen met „confabuleren" ; komt
alleen het receptieve gedrag voor dan treffen wij verschijnselen aan ah
de „Farbnennung".
Met onze distinctie staan wij op dezelfde basis als verscheidene typologieën. Herhaaldelijk immers is men bij typologische studies uitgegaan
van de verhouding tussen mens en wereld. Aan de ene zijde wordt dan
een groep mensen aangewezen, die iets persoonlijks willen scheppen,
zichzelf trachten op te leggen aan de wereld, of die eventueel zichzelf
uitdrukken in een droomwereld. Aan de andere zijde staat dan een
type van mensen, die zich overgeven aan het gebeuren rondom hen,
die volgzaam meeleven. Bij de eersten is oppositie tussen subject en
wereld; bij de laatsten intieme verbondenheid. Voorbeelden van een
dergelijke verdeling zijn Jungs indeling in introverten en extraverten,
en Kretschmers groepering in schizothymen en cyclothymen.
Het is eigen aan al deze tweedelingen, dat zuivere vertegenwoordigers
der aangegeven typen betrekkelijk zeldzaam zijn. Er is een groot middengebied, waar men in wisselende verhouding iets aantreft van de beschreven randgroepen. De betekenis van dergelijk typologisch werk is,
dat wij door de studie van de geprononceerde verschijnselen deze ook
leren opmerken, waar zij slechts verhuld worden aangetroffen.
E. Jaensch streefde zeer bewust dit doel na ( 8 8 ), anderen — zoals
Kretschmer — trachtten eerder een allen omvattende verdeling op te
stellen. Bij hen dreigt het gevaar, dat heel het ruime middengebied
wordt beschouwd als een verzameling menggevallen. Het betrekkelijk
uitzonderlijke wordt aldus tot norm verheven. Het lijkt ons daarom
( S8 ) Jaensch, £., Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode. Leipzig,
1927 (2e ed.).
„l)ie typologische Methode nimmt, obwohl auch sie zuletzt in die Betrachtung der breiten Allgemeinheit einmündet, einen ganz anderen Ausgangspunkt. Sie knüpft zunächst eine Verbindung zwischen der breiten Allgemeinheit der Fälle und gewissen besonderen Fällen, die aus dieser breiten
Schicht der Allgemeinheit in bestimmter Weise herausragen, und eie sucht
dann eben diese Schicht von jenen Fällen her aufzuklären." (blz. 83)
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noodzakelijk, dat een typologie, die gefundeerd is op een polaire
verdeling, niet alleen wordt bestudeerd in de richting van het randgebied naar het middengebied, maar ook in omgekeerde richting. Dit
wil zeggen: het is nodig, dat men laat zien, hoe bij een grote groep
mensen de bij de gepronoceerde typen beschreven verschijnselen harmonisch samengaan of cyclisch op elkaar volgen. Wanneer wij dit toepassen op de distinctie tussen actief vormend en receptief staan in de
wereld, dan wordt deze verdeling veel levensechter.
Duiden en interpreteren hebben wij beschreven als vormen van spel
en arbeid. Het is niet zo, dat de normale volwassene ofwel iemand is
die zijn leven speelt, ofwel iemand die overal arbeid van maakt. Het
is normaal, dat beide gedragsvormen afwisselend voorkomen. Wel dient
te worden opgemerkt, dat het spel als vol-menselijke gedragsvorm —
dus niet als een soort inactiviteit of als een terugvallen op een kinderlijk
niveau — voor velen vrij zeldzaam is. Een dergelijke afwisseling is alleen
mogelijk, wanneer tussen beide vormen van gedrag een samenhang
bestaat. Deze samenhang is prachtig beschreven door E. Minkowski,
waar hij spreekt over ,.le cycle de l'élan personnel". ( 89 ) Hij wijst erop,
dat in het menselijk leven twee houdingen tegenover de wereld complementair zijn: de houding van distantie en oppositie, die wij in verband brachten met de arbeid, — hij geeft deze aan met de term
„schizoïdie" ; de houding van verbondenheid, die wij in betrekking
brachten met het spel, — hij spreekt hier van „syntonic". ( 90 )
„Une rupture se produit entre nous et le monde: nous ne voulons pas seulement nous confondre avec lui et encore moins nous adapter à lui, nous voulons
de plus affirmer notre personnalité, extérioriser notre moi le plus intime, laisseï
(8β)

Minkowski, Б., Le temps vécu. Etudes phénoménologiques et psychopathologiques. Paris, 1933, blz. 69-71.
C ) De term syntonie is ontleend aan E. Bleuler. Ook Kretschmer maakt er
later gebruik van om de centrale groep der cyclothymen aan te duiden.
Dat wij gerechtigd zijn schizoïdie en syntonie aldus in verband te brengen
met arbeid en spel, wordt bevestigd door deze nadere omschrijving van
Minkowski: „Le phénomène représentatif de la schizoïdie est l'activité
personelle qui, justement dans ce qu'elle a de personnelle, contient comme
une ébauche d'autisme. Peur la syntonie ce sont les phénomènes de
sympathie (au sens étymologique du mot) ou les encore de contemplation
qui s'imposent comme phénomènes représentatifs. Il existe pourtant une
différence essentielle entre la syntonie et la schizoïdie. Contrairement à
la schizoïdie qui, basée sur l'antithèse du moi et du monde, contient
toujours un degré de tension plus ou moins grande et ne vaut que par ce
qu'elle produit, la syntonie a quelque chose d'achevé et d'harmonieux en
elle; elle se suffit elle-même, contient et son propre but et sa propre
justification, pour ainsi dire, et apporte avec elle une quiétude reposante."
(a.w., blz. 273)
0
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une empreinte personnelle au devenir, imposer notre moi au monde infini,
produire de nouveau et créer. Nous nous opposons ainsi au monde et sentons
s'évanouir le contact avec lui. Plus l'élan est violent et personnel, plus l'opposition entre le moi et l'ambiance est grande.
„Un facteur de schizoïdie y est ainsi contenu, dirait-on. Cette opposition
connaît cependant des limites. L'élan aboutit à l'œuvre (dans le sens le plus
large du mot) et celle-ci, pour révolutionnaire qu'elle puisse paraître, si seulement elle a quelque valeur, s'adresse toujours à quelqu'un et tend à s'intégrer
à la réalité. (
) L'oeuvre une fois accomplie, une détente se produit ; la rupmre
du contact avec l'ambiance disparaît; nous éprouvons à nouveau le besoin de
nous confondre avec celle-ci, de nous en pénétrer, d'y puiser des forces nouvelles.
Nous nous accordons un instant de repos, de repos qui n'est ni désœuvrement,
ni inactivité, ni interruption momentanée du travail, recommandée par l'hygiène
mentale, mais qui, au contraire est riche en contenu vivant; nous nous laissons
bercer par les flots du devenir, nous nous désaltérons à ses sources vives, nous
goûtons la sensation sublime d'être un avec lui. Puis l'élan personnel s'éveille à
nouveau, il refond dans son creuset les éléments qu'il vient de puiser à la source
de la réalité, il s'élève, dans toute sa puissance dramatique, au-dessus de celle-ci
вг
et cherche à s'y intégrer à nouveau, en produisant une œuvre nouvelle." ( )
Uit onze voorafgaande beschouwingen is gebleken, d a t de Rorschach
test een zekere dubbelzinnigheid inhoudt: d e bezigheid past het best in
de sfeer der syntonic (bezig zijn met toevalsvormen is een speek ge
drag) ; de testsituatie past meer in d e sfeer van de schizoïdie. H e t и
onze ervaring, d a t gewoonlijk het laatste moment domineert. H e t kan
zijn, dat dit berust op het wezen van beide momenten, m a a r wij moeten
ook de mogelijkheid onder ogen zien, dat dit symptomatisch is voor onze
levenswijze, zoals Minkowski suggereert, wanneer hij opmerkt:
„La valeur du repos, au sens vrai du mot, devient claire maintenant. Si
seulement il y avait plus de gens sachant se reposer réellement et si seulement
la vie moderne ne cherchait pas à nous le désapprendre entièrement." ( e2 )
Rond de grote groep mensen, die in gunstige omstandigheden wel
zouden kunnen geraken tot speels gedrag, maar die belemmerd worden
door de testsituatie, liggen twee randgroepen: de groep van hen, die
niet kunnen spelen, en de groep van hen, die zelfs in de testsituatie een
speels gedrag weten te ontplooien.
Voor de eersten is de test een lastige opgave. Zij voelen zich geplaatst
voor een taak, die hen niet ligt. In het uiterste geval trachten zij de
taak te ontwijken door het vluchten in de descriptie, of ook maken zij
critische opmerkingen over de test. Tot deze groep behoren verder de
mensen, die Rorschach aanduidde als „Ehrgeizige der Qualität", „Ehrgeizige der Quantität" en „Musterschülematuren". ( 93 ) Wat bij deze
(9β21 ) Minkowski, E., a-w., biz. 70.
ί в з) Minkowski, Ε., a.w., biz. 71.
( ) Rorschach, Η., Psychodiagnostik, biz. 21.
Vgl. ook: „Mit dem maximal beherrschten Etikette-Menschen sind wir ja
wieder beim Pedanten angelangt, der weder В noch Fb, wohl aber ein
Maximum von F-f aufweist." (Rorschach, a.w., blz. 75)
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mensen opvalt, is de intense poging om een prestatie te leveren, samen
met de bekommernis om het oordeel, dat de proefleider over hen zal
vellen. Kenmerkend voor deze gehele groep is het gebrek aan spontaneïteit. Steeds weer merkt de proefleider, dat rekening wordt gehouden
met zijn vermeende critiek. Deze mensen tonen hem werkelijk het masker, waarvan J u n g gesproken heeft bij de beschrijving van „person a " . ( 9 4 ) N u eist het dragen van zo'n masker een voortdurend gespannen zelfcontrole. J u n g merkt daarover o p :
„Daher solche „persönlichen" Leute auch immer sehr empfindlich sind, denn
allzu leicht geschieht etwas, das ihnen ein unwillkommenes Stück ihres
wirklichen
θ4
(„individuellen") Charakters zum Bewusstsein bringen könnte." ( )
Het protocol is in deze gevallen weinig gevarieerd. D e antwoorden
zijn nauwkeurig, m a a r zonder veel afwisseling en hoofdzakelijk bepaald
door de vormaspecten van de vlekken. Deze mensen behoren tot de
gecoarteerden. Juist bij hen komen makkelijk ogenblikken van verwar
ring voor (shock), wanneer een onverwachte indruk h u n zelfcontrole
dreigt te verstoren.
D e mensen, die ook in de testsituatie weten te spelen, vallen op door
hun onbevangenheid en spontaneïteit. Zij kunnen zich laten gaan, omdat zij boven de situatie staan : zij vrezen het oordeel van de proefleider
niet, en zij hebben geen schijn in stand te houden, omdat zij zich geven
zoals zij zijn. Zij schromen niet om zich te laten gaan, omdat zij zich
niet klein voelen onder het oog van een medemens. H u n protocol is
gevarieerd en onsystematisch. Het is de vrucht van een reeks invallen,
die zoals zij komen worden meegedeeld. Deze mensen behoren tot de
gedilateerden.
I n een onderzoek over de wijze, waarop pycnici de Rorschach-test
volbrengen, trof E. Munz herhaaldelijk mensen aan, die zich op een
dergelijke speelse wijze gedroegen. Hij heeft er een levendige beschrijving van gegeven, die beter dan alle theoretische bespiegelingen laat
zien, hoe deze mensen zich gedragen.
„Der Pykniker ist nicht so einseitig und steif auf die Versuchsarbeit eingestellt, dass er nicht hin und wieder einen Gedanken, meist spassigen Inhalts,
zwischen die Deutungen einschieben würde. Vor allem wundert er sich aufrichtig
und erfreut über die einfache Technik, die TU so hübschen Bildern geführt hat,
während mancher schizaffin Gebaute aus jedem neuen Bild, das er erblickt,
neues Beweismaterial schöpft für seine hartnäckig behauptete Ansicht, dass diese
Tafeln doch nicht Produkt des Zufalls, sondern des sehr bewusst geführten
C 4 ) J u n g) C., Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
Zürich, 1945 (4e ed.), blz. 63.
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Pinsels seien. Pykniker vermögen meist die Bedeutung des Versuchs nach unten
und nach eben richtig abzuschätzen und stellen sich demgemäss ein. Sie zerbrechen sich nicht den Kopf auf dem aufgestützten Ellebogen nach Art gewisser
schizaffin Gebauter, wenn der Strom ungewollter Einfälle aufgehört hat zu
fliessen, legen aber auch wieder nicht gleichgültig die Tafel aus den Händen,
solange sie noch wesentliche Deutungen im Anzug befindlich verspüren. Auch
die Haltung ist oft sprechend: Wer sich zum Versuch einen bequemen Lehnstuhl herbeigeschafft hat, den Rücken behaglich nach hinten dehnend immer
tiefer in den Sessel hineingesunken ist, so dass er schliesslich das vor sich
hingehaltene Bild von unten nach oben sah, den Rauch der Zigarette в вweit von
sich blasend, der war ausgerechnet einer der schönsten Pykniker." ( )
Heel dit onderzoek van Münz wijst erop, dat wij mensen, die speels
de test volbrengen, moeten zoeken onder de syntonen, terwijl de groep
met uitgesproken arbeidsgedrag behoort tot de schizoiden. Münz ging
uit van d e lichaamsbouw, en daarom spreekt hij in de zojuist geciteerde
tekst over pyenici. Die lichaamsbouw gaat echter niet steeds samen met
de geaardheid, welke Kretschmer ermee in verband gebracht heeft, de
cyclothymie (of in de terminologie van E. Bleuler: de syntonic). D e
test zegt ons iets over die geaardheid, zodat wij uitgaande van het
onderzoek bij de test niet rechtstreeks kunnen verwijzen n a a r de
lichaamsbouw.
D e studie van Munz bracht een aantal feiten aan het licht, welke
van dienst kunnen zijn om de tijdens het onderaoek verkregen indrukken over het gedrag te verifiëren. Wij geven deze feiten aan in de
samenvatting van Kretschmer:
„Zunächst verweigerten charakteristischerweise von den Asthenikern eine nicht
unbeträchtliche Anzahl die Anstellung des Versuchs, während dies bei den
Pyknikern fast gar nicht vorkam. Sodann unterschied sich die trockene, manchmal pedantische Sachlichkeit der meisten Astheniker bei der Bildbeschreibung
von der naiven, gefühlsmässigen Stellungnahme der Pykniker. Bei den Pyknikern fiel auf die zahlenmässige Häufigkeit koloristischer Angaben, und zwar
sowohl über Farben wie über Helligkeitsunterschiede, sodann die Bevorzugung
von Gegenständen und Landschaften in der Bildbeschreibung; endlich die bestimmte, einmalige Zusammenfassung des Formkomplexes zu einem einheitlichen
Gesamtgegensland, auf den dann auch alle Einzelheiten weiterhin bezogen wurden.
Im Gegensatz zu den Farbantworten der Pykniker traten bei den Leptosomen
die Bewegungsantworten wesentlich stärker hervor; sie lasen aus den dargebotenen
Formmassen mit viel grösserer Häufigkeit bewegt gesehene Menschenfiguren
heraus, Gesichter, Tänzer, Fratjen, Traumgestalten, irreale Bilder; sie zeigten
geringere Tendenz zur Gewinnung eines einheitlichen Gesamtbildes, Hessenβ β vielmehr heterogene Dinge auf derselben Tafel nebeneinander bestehen." ( )
(95)

Munz, E., Die Reaktion des Pyknikers im Rorschachschen psychodiagnostischen Versuch, in: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie
91 (1924), blz. 57.
( β β ) Kretschmer, E., Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. Berlin, 1929 (7e
en Be ed.), blz. 178.
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Wat hier gezegd wordt over het protocol der pycnici, is in veel
opzichten te herkennen in het voorbeeld, dat wij in het vorige hoofdstuk
gaven van speels gedrag. Vooral de antwoorden bij plaat VIII zijn
opmerkelijk. Wij lichten er de meest sprekende uit: „Nou, dat zijn
beesten, die hier tegenop klauteren. (
) Een huis. (
) Wat ik
al gezegd heb, hier: hut met een beschuttend dak; sneeuw op het dak.
Ik zou het eigenlijk in één beeld willen vatten. Eens kijken of ik dat
kan. Dit zou je ook nog als een brandend vuur kunnen zien. Een huis,
belaagd door vuur en door wilde beesten. Dat houdt stand." ( 97 )
De proefpersoon neigde ertoe om te vervallen in een constructie,
zoals ook bij deze plaat tenslotte gebeurde. Maar het deel, dat wij hier
aanhalen, is nog een speelse weergave van hetgeen haar vooral occupeerde: het aanstaande huwelijk.
Bij het begin van dit hoofdstuk zijn de gedragswijzen bij de test verdeeld in twee groepen, waarvan de eerste omvat het duiden en interpreteren, de tweede het afbeeldingsgedrag en het physiognomisch beleven. Grondslag van deze verdeling is het feit, dat de beide eerste
gedragsvormen het zoeken representeren, dat wij in de beide andere
missen. Het afbeeldingsgedrag en het physiognomisch beleven bestaan
in een eenvoudig accepteren van wat men hic et nunc beleeft. Deze
verdeling is nauw verwant aan de door K. Goldstein voorgestelde
onderscheiding tussen concreet en abstract gedrag. Zelf heeft hij het
vermoeden uitgesproken, dat deze distinctie ook voor de Rorschach-test
vruchtbaar zou kunnen zijn. ( 98 ) Wanneer wij op die suggestie ingaan,
bereiken wij minstens, dat de test nauwer wordt verbonden met de
fraaie studies van Goldstein en zijn medewerkers, maar bovendien zien
wij dan de in de voorgaande hoofdstukken behandelde gedragsvormen
onder een nieuw aspect.
C7) Vgl. blz. 70-71.

(βΒ)

92

Goldstein, К. and Rothmann, E., Physiognomie phenomena in Rorschach
responses, t.a.p.
„The significance of the phyäiognomic factor became evident by the
disappearance of the physiognomic answers in the second Rorschach
concomitantly with the disappearance of the other pathological signs. It
is the main purpose of this paper to draw attention to this factor in a
Rorschach interpretation. That would mean a consideration of the answers
of a patient not only under the usual aspect of location, form, color, etc.,
but abo under the viewpoint of the general attitude with which the subject
approaches the cards." (blz. 6)

Onder concreet gedrag wordt verstaan een gedrag, dat gebonden is
aan de indruk van een ding of van een situatie in hun bijzonderheid,
terwijl geen verdere perspectieven opengaan omtrent ding of situatie;
een gedrag dus, dat zo streng mogelijk beperkt blijft tot het hie et nunc.
Men denke zich die beperking echter niet als absoluut, alsof het beleven
zich puur in een tijd-punt zou voltrekken. Het komt ons voor, dat de
doorwerking van het verleden in de waarneming en de openheid voor
verdere ontwikkeling ervan, zoals wij die toonden bij de beschrijving
van het waarnemen van een boom, niet alleen verenigbaar is met concreet gedrag, maar in dierlijk en menselijk leven zelfs onvermijdelijk.
Wat hier echter nog niet voorkomt is het vatten van het ding als behorend tot een soort, als zijnde en dus ook als mogelijk niet-zijnde; en
eveneens het vatten van het verleden als verleden, van de toekomst als
toekomst. Wat nog ontbreekt is een distantie van het subject ten opzichte van zijn actueel beleven, een distantie waarin het subject het
toevallige van dit hie et nunc doorziet, en waarin het dus ook de
werkelijke mogelijkheid ziet om een ander standpunt ten opzichte van
hetzelfde gegeven in te nemen. Dat alles behoort bij het abstract gedrag,
waarvan Goldstein als algemene karakteristiek geeft: „die Fähigkeit...
sich auf nur Mögliches einzustellen." ( " )
Concreet en abstract gedrag brengt hij terug op wat genoemd wordt
„attitude" en „capacity level". ( 1 0 0 ) Hierbij dient niet gedacht te
worden aan een of andere functie, zoals kennen. Het gaat om een wijze
van bestaan in de wereld, welke de aard van alle gedragingen bepaalt.
Het is jammer, dat de termen van Goldstein zo sterk de nadruk leggen
op het intellectieve aspect. Met evenveel recht zouden wij kunnen
spreken van gebonden en vrij gedrag, waarbij wij dan weer eenzijdig
het strevingsaspect zouden benadrukken.

Goldstein, К., Der Aufbau des Organismus. Den Haag, 193t, blz. 19.
Voor een uitvoerige beschrijving der beide gedragswijzen vergelijke men.
Goldstein, К. and Scheerer, M., Abstract and Concrete Behavior. An
Experimental Study With Specilli Tests. Psychological Monographs 53
(1941) (Whole No. 239).
f1'*0) Goldstein, K. and Scheerer, M., Abstract and Concrete Behavior, t.a.p.
„The abstract and the concrete attitude are not acquired mental sets or
habits of an individual, or special isolable aptitudes, such as memory,
attention, etc. They are rather capacity levels of the total personality. Each
one furnishes the basis for all performances pertaining to a specific plane
of activity. In other words, each attitude constitutes one definite behavioral
range which involves a number of performances and responses.'' (blz. 1 )
i 8 ")
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Hoewel in verband met deze verdeling de term „niveau" („level")
gebruikt is, heeft Goldstein er toch naar gestreefd een simplistische
niveau-theorie, waarin het zou worden voorgesteld alsof men zich gedroeg zuiver met concreet gedrag of met abstract gedrag, te vermijden.
Een groot deel van het gedrag der normale mensen is concreet gedrag,
dat dus betrekkelijk automatisch verloopt als reactie op een situatie.
Steeds echter is dit ingebed in de reële mogelijkheid om tot abstract
gedrag over te gaan. Tussen concrete en abstracte „attitude" is, zo zegt
Goldstein, een figuur-achtergrond relatie. Dit verklaart, waarom bij de
mens het concreet gedrag toch iets menselijks heeft. Men kan het menselijk gedrag, dat niet uitdrukkelijk abstract gedrag genoemd kan worden, niet zonder mfeer gelijk stellen met het dierlijk gedrag, al zijn er
overeenkomsten aan te wijzen. Dit is goed te zien aan de proeven, die
ontworpen zijn in verband met deze theorie. Daarin wordt b.v. opgedragen om gekleurde draden te sorteren of om met kleine stokjes
figuren na te maken. Het blijkt dan, dat vooral mensen met organische
hersenstoringen hierbij anders te werk gaan dan gezonde mensen. Er
bestaat een beperking van het abstract gedrag. Maar wat deze patiënten
presteren, is toch nog altijd meer dan een dier kan ; het is blijkbaar nog
menselijk gedrag. Wij vestigen hierop de aandacht, omdat hetzelfde
probleem zich voordoet bij de Rorschach-test.
Het is reeds langer bekend, dat het gestoord zijn van het abstract
gedrag ook bij de Rorschach-test valt op te merken. In een artikel van
D. Kelley over dit onderwerp worden aldus de gevolgen van deze
storing voor het gedrag bij de test samengevat.
„In employing the Rorschach method with both organic and schizophrenic
subjects it has been observed that the Rorschach technique also may be utilized
for the study of abstract capacity. These patients, particularly the organice,
believe that the blots are real and that they represent something specific to be
interpreted. This corresponds to the findings of other methods, that patients
with loss of categorical behavior have also lost the capacity to differentiate
abstract ideas from concrete entities. They show in the Rorschach response the
same inability to shift concepts and the attempt at optimal performance coupled
with an inability to improve, as is shown by other techniques." (101)
Kelley geeft als methode voor het constateren van deze storing het
aandringen op nieuwe antwoorden in het na-onderzoek, dat Klopfer
„testing-the-limits" heeft genoemd. Onze aandacht gaat er vooral naar
(ιοί) Kelley, D., The Rorschach method as a means for the determination of
the impairment of abstract behavior, in: RRE 5 (1941), biz. 86.
De storing van het abstract gedrag geeft men in de „sign"-lijsten aan met
de afkorting „Abs".
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uit, hoe deze storing zich tijdens het eigenlijke onderzoek manifesteert.
Het blijkt dan, dat wij bij deze mensen de zoekende houding missen.
Terwijl velen er blijkbaar prijs op stellen een gunstige indruk te maken,
volstaan zij toch met het aangeven van impressies die zij op het eerste
gezicht krijgen, zonder dat zij nog verder zoeken. Zij hebben maar één
bepaalde kijk op de plaat; dat men zo'n plaat ook nog anders zou
kunnen beschouwen, is voor hen vaak onbegrijpelijk. Inderdaad is hun
gedrag concreter, dan het gedrag van hen, die de platen werkelijk als
toevalsvormen behandelen. Maar het dient toch te worden opgemerkt,
dat zelfs het afbeeldingsgedrag nog altijd een menselijke prestatie is,
die slechts door enkele dieren wordt benaderd.
Twee feiten stellen wij bij de test dus vast: deze mensen begrijpen
niet, dat de platen slechts quasi-afbeelding zijn en deze mensen zoeken
niet. Beide feiten vinden hun verklaring hierin, dat hun gedrag overwegend concreet is, wat immers betekent, dat men sterker aan de
actuele situatie is gebonden. Hierdoor heeft men nog slechts oog voor
het werkelijke, dat nu in de ernst van zijn werkelijkheid aanwezig isj
het speelse „alsof valt buiten de gezichtskring. Dit remt ook het op
de toekomst uitzijn. Het passief-zijn, het niet zoeken is een overgave
aan het nu, een inperking van de wijde temporale blik, waarmee de
normale mens in zijn actueel beleven boven het nu uitstijgt.
Wij vinden een geringere distantie tussen subject en situatie. Er is
een verlies in subject-zijn en een naderen tot het eenvoudig er-zijn als
een prooi van invloeden uit de omgeving. Dit is naar onze mening de
betekenis van die gedragsvormen, waarbij de zoekende houding ontbreekt.
Het physiognomisch beleven is een vorm van concreet gedrag, omdat
hier het subject zo opgaat in de situatie, dat van onderscheid tussen
beiden haast geen sprake meer is.
„Die Dinge stehen nicht dem Lebewesen erkenntnismasng und haltungsmässig
diskret gegenüber, sind nicht „Gegenüberstände", sondern werden durch die
psyohophysische Gesamtorganisation, durch die vitale und affektmotorische Totalsituation, in die sie eingeschmolzen sind, wesentlich geformt." (102)
Onder gunstige omstandigheden kan men dit physiognomisch beleven
wakker roepen bij normalen, zoals b.v. is gebeurd bij de proeven over
synaesthesie. ( l 0 3 ) Niet iedereen blijkt daarvoor even geschikt te zijn.
(102) \ у е г п е Г ) H . , Einführung in die Entwicklungs-Psychologie, blz. 48-49.
( l n s ) Werner, H., Einführung in die Entwicklungs-Psychologie.
„So lassen sich gegenseitige Beeinflussungen von optischen, akustischen
und taktilen Phänomenen auf das Deutlichste sicherstellen, sobald nur das
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Het best gelukt dit bij kunstenaars. De Rorschach-test schept met het
vaag, onbepaald optisch materiaal een dergelijke gunstige situatie voor
physiognomisch beleven. Komt dit beleven tot uiting bij mensen, die
de volle mogelijkheid hebben tot abstract gedrag, dan blijft het beleven
gemodificeerd door de achtergrond van die mogelijkheid, zoals wij
hiervoor bespraken bij de behandeling van de verhouding tussen concreet en abstract gedrag. Het aldus gemodificeerde physiognomisch beleven treffen wij vooral aan bij het duiden. In pathologische gevallen
wordt echter het verband tussen concrete en abstracte „attitude" gedesorganiseerd. Er treedt ofwel een splitsing op, of een min of meer
verloren gaan van de „abstract attitude". Het eerste komt voor bij
neurotische storingen, zeer duidelijk bij de psychasthenic. Het gedrag
wordt dan krampachtig reflexief bepaald, tot plotseling die zelfcontrole
verzwakt en in de shock heftig physiognomisch beleven aan de dag
treedt. Het tweede geval, waarbij het physiognomisch beleven vrij komt
te liggen, kennen wij uit de studies over de schizophrénie en de randpsychosen.
Kelley geeft in Klopfers handboek een overzicht van symptomen der
schizophrénie, ontleend aan studies van Beek, Rickers-Ovsiankina, Rorschach en aan eigen onderzoekingen van Kelley en Klopfer. ( 104 )
Verscheidene van de daar genoemde symptomen verwijzen naar physiognomisch beleven. Er wordt gesproken van een verward „Auffassungstype". Niet alleen zijn er vreemde overgangen van gericht zijn op
kleine details naar zich bezig houden met de gehele plaat, maar vooral
is nauwelijks te bepalen, waarop de antwoorden precies betrokken zijn.
Men moet dit verschijnsel zien in verband met het lage F + % , het
voorkomen van veel originele antwoorden, die dikwijls bizar zijn, en
het optreden van antwoorden, die vooral door de kleur of de grijsnuance gedetermineerd zijn. Dit alles maakt het moeilijk om vast te
stellen, welk onderdeel van de plaat bedoeld werd in de verschillende
antwoorden. Of juister nog, dit alles doet vermoeden, dat geen fijn
gelede vorm aan het optisch materiaal wordt gegeven. De waamemingsakt komt bij deze mensen niet tot die ontwikkeling, waarbij het kennen
induzierende Phänomen nicht wahrnehmungsmässig, sondern „empfindungsmässig" gegeben und die induzierte Erscheinung gegenständlich wenig
bestimmt ist (z.B. tachistoskopisch, nachbildmässig oder undeutlich dargeboten wird)." (blz. 79-80)
( 104 ) Klopfer, B. and Kelley, D., The Rorschach Technique, blz. 362-363.
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duidelijk vrijkomt van affectieve en motorische invloeden. Er treedt
geen rustig objectief kennen op. Zij worden meegesleurd door vage
belevingen, welke in hen ontstaan bij het beschouwen der platen.
Het is zeer waarschijnlijk, dat binnen de groep die wij hier samenvatten, verdere onderscheidingen zijn aan te brengen. W a n t op ewi
ander plan is hier weer de verdeling te verwachten tussen mensen, die
receptief ingesteld zijn, en anderen, die ertoe neigen meer zelf vorm te
geven. Een aanduiding daarvoor mogen wij misschien zien in de gegevens omtrent bewegingsantwoorden. Rorschach en Klopfer en Kelley
stelden vast, dat veel bewegingsantwoorden voorkomen bij paranoïde
schizophrenen, weinig van dergelijke antwoorden bij de overige schizophrenen.
Zolang er affectieve en motorische momenten voorkomen in dit beleven, heeft het een zekere rijkdom, al mist men ook de goede aanpassing. Wanneer echter die momenten ontbreken, in de toestanden van
dementie, rest slechts een vaag, enigszins angstig beleven van het ongewone. Dit treffen wij aan in het afbeeldingsgedrag bij dememen.
Aan de bestudering van dat gedrag wijden wij het volgende hoofdstuk.
Aan het slot van dit hoofdstuk willen wij nog attent maken op een
onopgelost probleem. I n het tweede hoofdstuk hebben wij een tekst
aangehaald van Rorschach, die luidde:
„Für ihn (het В type) ist der Deutversuch ein Spiel, für den Fb-Typus eine
Arbeit." (io«)
N a d a t wij het speels gedrag van het duiden in verband hadden gebracht met de groep der syntonen, deelden wij mee, dat in het onderzoek van Munz deze syntonen tot de extratensieven bleken te behoren.
Is hier geen tegenspraak?
Zonder deze kwestie geheel op te lossen, willen wij hier enkele opmerkingen mpken, die kunnen leiden tot een zuiverder probleemstelling.
a) Wanneer Rorschach in de aangehaalde tekst spreekt over spel,
heeft hij iets anders op het oog, dan wij met spel bedoelen. Wat Rorschach spel noemt, komt zeer dicht bij wat wij onder mijmeren verstaan. V a n dit В type zegt hij, dat de betrokkenen „sich beim Versuch
passiv ihren Einfällen „hingeben", en even later: „der B-Typus schaltet
die bewusste Assoziationskontrolle möglichst aus, u n d ebendamit nähert
(i«») Rorschach, H., Psychodiagnostik, blz. 76.
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er sich in seiner Reaktionsweise derjenigen der traumhaften Zustände." ( 106 ) De eerste helft van Rorschachs opmerking is dus niet in
tegenspraak met onze bevindingen.
b) Het is zeer aanvaardbaar, dat een groep psychisch gestoorden, die
de test als arbeid volbrengen, tot het Fb type behoren, zonder dat zij
werkelijk extratensief zijn. Door verscheidene auteurs immers is er op
gewezen, dat ook kleur-antwoorden voorkomen, die behoren bij een
introversieve aanleg. ( 107 ) Maar zelfs wanneer psychisch gestoorden,
die werkelijk extratensief zijn, de test als een taak opvatten, is dit niet
in strijd met onze opinie, daar wij het spel slechts in verband brachten
met het gedrag van normalen. Wat deze laatsten betreft, de extratensieve normalen, blijft werkelijk een verschil bestaan tussen de uitspraak van Rorschach en de conclusie, die uit het werk van Munz volgt.
Waarschijnlijk is het juister het speels gedrag alleen in verband te
brengen met de dilatatie. In het voorbeeld, dat wij van speels gedrag
gaven, was het aantal der bewegings- en kleur-antwoorden vrij hoog,
maar het overwicht lag op de bewegings-antwoorden. (B 13 : Fb 11,5)

( l o e ) Rorschach, H., Psychodiagnostik,
blz. 75-76
( 1 0 7 ) Enke, W., Die Konstituiionstypen
im Rorschachschen Expenment, in: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 108 (1927).
„Die primären Fb-Antworten sind unseres Erachtens als Repräsentanten
einer egozentrischen, gar nicht Anpassung heischenden Affektivität nicht
allein durch extratensive, sondern oft auch in hohem Masse durch introversive Momente bedingt." (blz. 653)
Vgl. Binder, H., Die Helldunkeldeutungen
im psychodiagnostischen
Experiment von Rorschach (zugleich ein Beitrag zur theoretischen
Begründung
des Experimentes), in: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 30
(1932), blz. 55; Meyknecht, Α., Het Rorschach-experiment in verband
met het gevoelsleven van moeilijk opvoedbare kinderen. Nijmegen, 1946,
blz. 15-16.
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HOOFDSTUK VII

Het afbeeldingsgedrag der dementen
In de inleiding op deze studie is opgemerkt, dat ons probleem ontstond bij het onderzoek van mensen, die leden aan verschillende soorten
van organische hersenstoring. De psychische storingen, welke bij deze
patiënten voorkwamen, zijn klinisch bekend als dementie. Gaat men
na, wat in de pathopsychologische literatuur gezegd is over de dementie,
dan blijkt ermee bedoeld te zijn een verval der persoonlijkheid in alle
aspecten, die aan de persoonlijkheid onderscheiden kunnen worden.
Herhaaldelijk wordt echter een storing van het kennen als kernsymptoom
beschouwd. Wij hebben ons de vraag voorgelegd, op welke grond men
dit kemsymptoom aanwijst. Is deze opvatting niet afhankelijk van
de wijze, waarop men dergelijke patiënten onderzoekt? Is het juist gezien om een persoonlijkheidsverval direct afhankelijk te stellen van de
storing ener functie, of stoten wij hier wellicht op een rest van vermogens-psychologie? Het kwam ons voor, dat men een meer onbevooroordeelde kijk krijgt op de storing, wanneer de veranderingen in deze
patiënten niet worden onderzocht met prestatieproeven, maar door
middel van een persoonlijkheidstest. De Rorschach-test leek ons een
geschikt hulpmiddel, vooral wegens de diepgaande studie waarvan deze
in de afgelopen dertig jaar het voorwerp is geweest. Het bleek echter,
dat men deze test vooral analytisch heeft geïnterpreteerd, waarbij het
resultaat was een verzameling feiten, welker samenhang en betekenis
niet voldoende duidelijk is. Wat in de voorgaande hoofdstukken werd
uiteengezet, is een poging om de test geschikt te maken voor de benadering van ons probleem. Door deze uitgebreide voorstudie is echter dit
probleem aan de grens van ons onderzoek komen te liggen. In dit
laatste hoofdstuk behandelen wij slechts een probleemstelling met enkele
aanduidingen van een oplossing.
De indeling van dit hoofdstuk is aldus: eerst behandelen wij enige
opvattingen over de dementie, daarna worden de voornaamste Rorschach-studies over de patiënten met organische hersenstoringen bespro99

ken en tenslotte geven wij de resultaten van eigen onderzoekingen in
het licht van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken werd behandeld.
A) D E D E M E N T I E
De term dementie wordt algemeen gebruikt om een verworven psychische storing aan te duiden. Als tweede kenmerk wordt vaak genoemd
de onherstelbaarheid van die storing. Hieromtrent is echter enige
twijfel gerezen, daar men soms na toepassing van nieuwere geneesmethoden een belangrijke verbetering zag optreden. De vraag blijft,
of men met geschiktere proeven toch geen resttoestanden zal kunnen
aantonen. M a a r daarvan afgezien is de bruikbaarheid van dit criterium
toch vrij gering. Zelfs voor de onderscheiding van dementie en pseudodementie is de waarde betrekkelijk.
„Wanneer men het bestaan van hysterische pseudo-dementie-toestanden erkent, dient men toch eenigszins terughoudend108te zijn met het criterium van
algeheele reversibiliteit dezei verschijnselen." ( )
De dementie is in verband gebracht met de opvatting over de persoonlijkheid, welke structuren op verschillend ontwikkelingsniveau onderscheidt. Men ziet hierbij het menselijk leven als een evolutie, welke
gewoonlijk uitloopt op een involutie. Deze opvatting, waaraan de naaml
van Hughlings Jackson is verbonden, werd kernachtig geformuleerd
door J. Delay:
„Dire: íubtr la dissolution est équivalent à dire: itre réduit à un niveau
inférieur d'évolution." ( l o e )
Deze visie is ongetwijfeld zeer vruchtbaar geweest voor het psychopathologisch onderzoek. Wij maakten er gebruik van in het voorgaande
hoofdstuk, toen wij ons aansloten bij opvattingen van W e m e r en van
Goldstein. Steeds echter blijft waakzaamheid geboden, daar men zeker
niet de verschijnselen, welke optreden bij verval, gelijk mag stellen aan
vroeger doorlopen ontwikkelingsphasen. Er zijn parallellen, er is geen
gelijkheid. D e verschillen komen het duidelijkst aan het licht, wanneer
men niet ontwikkelingsphasen en vervalphasen statisch, als afgesloten
gehelen, bestudeert, maar deze phasen beschouwt in het verloop van
het leven. De jeugdige leeft naar de toekomst, verwachtend. De mens
(ioti) Carp, E., Medische Psychologie en Pathopsychologie. Amsterdam, 1947,
blz. 332.
(luu) Delay, J., Les Dissolutions de la Mémoire. Paris, 1942. Geciteerd bij:
Piadines, M., Traité de Psychologie Générale. I. Le psychisme élémentaire.
Paris, 1948 (3e ed.), blz. 23.
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in verval verliest mogelijkheden, waardoor het hem steeds moeilijker
wordt zich te handhaven; hij leeft vasthoudend en vrezend.
Steunend op wat tot nu toe werd gezegd over de dementie kan men
zeer veel storingen onder dit begrip vatten. Het is om practische redenen, dat wij ons hierin beperking opleggen. Willen wij ons kunnen aansluiten bij de bestaande studies over de Rorschach-test, dan moeten
wij als groep samennemen, die patiënten welke lijden aan een organische
storing van de hersenen. Dit is een zeer vage omschrijving. Wij noemen
daarom de voornaamste storingen, welke men in deze onderzoekingen
heeft betrokken: dementia senilis, dementia arteriosclerotica, dementia
paralytica, posttraumatische hersenatrophie, praeseniele psychosen, tumor
cerebri en toestanden na chirurgisch ingrijpen in de hersenen. Het
Rorschach-onderzoek is slechts op enkele punten doorgedrongen in de
onderscheiding tussen deze ziektebeelden. Het is niet onze bedoeling
daarop in te gaan. Ook beschouwen wij het als een probleem, dat pas
later aan de orde gesteld kan worden, welke veranderingen in de mens
optreden bij zeer geringe organische hersenstoringen. Bij meer ernstige
storing is zeer zeker een algemene beschrijving van deze patiënten te
geven, waaraan wij kunnen zien, hoe de demente persoonlijkheid zich
aan ons voordoet. Wij ontlenen een dergelijke beschrijving aan E. Carp,
zoals hij die geeft in zijn samenvattend en inleidend werk ,^iedischi
Psychologie en Pathopsychologie". ( 110 )
Voor die beschrijving steunt de auteur op een schema, waarin de
voornaamste aspecten van de persoonlijkheid worden behandeld. Vijf
aspecten worden hierin onderscheiden: driftleven en temperament,
intelligentie, psychomotoriek en karakter. In de beide eerste ziet hij
de biologische ondergrond van de persoonlijkheid. Het driftleven wordt
verdeeld in „driften van vitalen, egoistischen, socialen en suprasocialen
aard''. ( l l 1 ) „Het temperament openbaart zich in de ontvankelijkheid
voor en de verwerking van emotioneele belevingen, in het levenstempo,
in den stemmingsondergrond en den drang tot activiteit." i 111 ) De drie
andere aspecten behoren tot een supra-vitale sfeer. De intelligentie
wordt opgevat als de denk-, gevoels- en wilsbegaafdheid, d.i. „de begaafdheid der persoonlijkheid (
) (om) zich op de juiste wijze aan
te passen aan de levenseischen en de zijnsproblematiek." i 1 1 1 ) Tot de
( ll0
) Amsterdam, 1947.
( m ) Carp, E., a.w., blz. 37.
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psychomotoriek behoort de houdings-, vaardigheids- en uitdrukkingsmotoriek. Deze is de maatstaf voor het uitdrukkingsvermogen der per
soonlijkheid. C 1 1 1 ) Met het karakter schijnt een totaliteitsaspect van
de persoonlijkheid bedoeld te zijn. Wij lezen althans: „De persoonlijk
heid weerspiegelt zich in het karakter." ( 1 1 2 )
In de persoonlijkheid wordt verder onderscheiden een onbewust be
levend subject (Es), het ik en het ideaal-ik, respectievelijk gerepresen
teerd door de gevoels-, denk- en wilsfunctie. ( 1 1 3 )
De dementie heeft Carp beschreven in zijn hoofdstuk over „Stoornis
sen in intelligentie en intellect". ( 1 1 4 ) De reden van deze plaatsing is,
dat hier naar zijn mening ondanks de storingen in al de aspecten der
persoonlijkheid „de verstoring van verschillende denkvormen bij dementie-toestanden toch zeker een vooraanstaande plaats" inneemt. ( 1 1 5 )
Wat bij deze denkstoring vooral opvalt, is de verminderende aanzet
(„Antrieb") tot denkwerkzaamheid. „In plaats van het met geestelijke
activiteit gepaard gaande denken treedt meer en meer een gegeven zijn
van gedachten-inhouden op den voorgrond." ( 1 1 β ) Dit gebrek aan activi
teit wordt nog in de hand gewerkt door snelle vermoeibaarheid bij
geestesactiviteit. Verder treedt gewoonlijk een onvermogen op om gro
tere gehelen van voorstellings- en denkinhouden te overzien, waardoor
de ordening van het denken verloren gaat, zodat de gedachtengang
incohicrent wordt.
Nauw samenhangend met de denkstoring is de wisseling in bewust
zijnsniveau. Volgens de opvatting van deze auteur over bewustzijn
betekent deze storing: een verminderd kennisnemen van de wisselende
toestanden in de voortgaande belevingsstroom. „Onder bewustzijnshoogte (resp. -graad of -niveau) verstaat men de mate van door
dringingsvermogen van het bewustzijn in den stroom van belevin
gen." ( 1 1 7 ) Het bewustzijn ziet hij als een oriënterend vermogen, dat
de persoonlijkheid in staat stelt een standpunt in te nemen te midden
van de wereld der dingen. ( 118 ) Het is voor hem een discontinu
kennisnemen van het vitale gebeuren.
(112)
(lla)
(114)
(115)
(lle)
(117)
(«»)
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De wisseling in bewustzijnsniveau brengt Carp in verband met temperament, driftleven en intelligentie. „Geestelijke vermoeidheid, concentratie-zwakte, maar ook wisseling in de aandachtsconcentratie staan
met het temperament in samenhang; de sterkte van het driftleven
beïnvloedt het doordringend vermogen van het bewustzijn in den
stroom van belevingen; onder invloed van de intelligentie wordt de
wil tot kennen gestimuleerd en de aandachtsconcentratie gericht op
het te kennen object." ( 119 )
Daar de dementie gezien wordt als een intelligentiestoring en intelligentie door deze auteur wordt opgevat als denk-, wils- en gevoelsbegaafdheid, omvat het ziektebeeld veel meer dan de tot nu toe besproken denkstoringen.
De gevoelsfunctie, die in de onderlaag van de persoonlijkheidsstructuur wortelt, ondergaat in bijzondere mate de invloed van driftleven en
temperament. ( 120 ) Wat het driftleven betreft, uit zich de verzwakking
in al de vier onderdelen daarvan: er is geringere „Antrieb" tot geesteswerkzaamheid, verzwakte drang tot individualisering (wat zijn terugslag heeft op de subject-object verhouding bij het kennen), geringere
belangstelling voor de medemensen (geringer taalgebruik, geringere
drang tot critisch denken en tot het oplossen van problemen), daling
van het ideale-ik-niveau (verminderde gewetensfunctie en geringer invloed van waarden). ( 121 ) „De verzwakking van het temperament uit
zich in een veimindering van de vatbaarheid voor belevingen, zoodanig,
dat bij eenigszins gevorderden graad van dementie van een belevingsarmoede gesproken kan worden." ( 122 ) Gevolg van deze veranderingen
is. dat de gevoelsbetoning der belevingen verzwakt. ( 123 ) Dit brengt
mee, dat de stemmingssfeer, die de grondtoon vormt van het gevoelsleven, in geringere mate aanwezig is. ( 124 )
Deze verarming van de belevingen heeft een weerslag in de uitdrukkingsmogelijkheid ; er treedt een verruwing op van houdings-, vaardigheids- en uitdrukkingsmotoriek. ( 125 ) Tot deze uitdrukkingsmotoriek
rekent Carp ook de taalfunctie; hoewel daarover niet uitdrukkelijk in
(«»)
(lï0)
( 1!!1 )
i 12 *)
(123)
(134)
(125)
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blz.

128.
168.
329.
329.
329.
172.
329.
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dit verband wordt gesproken, is het dus aannemelijk, dat hierin over
eenkomstige veranderingen optreden in de zin van een verminderde en
12e
minder fijn genuanceerde functie. ( )
,.Εη niet in de laatste plaats zijn het karakterveranderingen en wel in
den zin eener toenemende desintegratie van deze individueele zijns- en
gedragsvormen, welke mede tot het wezen van eiken dementietoestand
behooren en welke veranderingen het progressief verergerend toestands
127
beeld gemeenlijk inleiden." ( )
De waarde van een dergelijke beschrijving is onmiskenbaar. Talrijke
observaties zijn hier geordend, wat een belangrijke steun betekent voor
het klinisch werk. Toen wij in het tweede hoofdstuk opmerkten, dat
klinische ervaring van groot belang is voor het hanteren van de
Rorschach-test, hadden wij ook de studies op het oog, die het in de
kliniek waar te nemen feitenmateriaal bijeen gebracht hebben. H e t is
ook op de eerste plaats om die reden, dat wij hier deze beschrijving
zo uitvoerig refereerden. Tegelijk echter treffen wij hier een merk
waardige parallel aan met het traditionele Rorschach-onderzoek. Een
aantal feiten is bijeengebracht en er zijn betrekkingen aangewezen tussen
deze feiten; de oorspronkelijke eenheid van het ziektebeeld, waarin dit
analytisch en synthetisch werk gevat moet worden, komt echter niet
duidelijk uit.
Deze eenheid willen wij niet zoeken op de wijze, zoals Brickner dit
gedaan heeft in zijn studie over Mr. A, de m a n bij wie beiderzijds een
belangrijk deel der frontaal kwabben was verwijderd. ( 1 2 8 ) N a een
uitvoerige beschrijving van deze patiënt trachtte hij de verschijnselen
vanuit één fundamentele storing te verklaren. Hierbij steunde hij op
een beschouwing van het psychisch leven, die sterk beïnvloed was door
de associatie-leer. Hij zag de frontaal kwabben als een associatiecentrum,
zodat bij wegvallen van dit deel der hersenen niet meer zo complexe
verbindingen mogelijk zouden zijn als voorheen. Wanneer men zich
het psychisch leven opgebouwd denkt uit complexen van elementen,
dan is het begrijpelijk, dat deze auteur tot de conclusie kon komen:

("β)
Carp, E., a.w., biz. 85.
( )122T8 ) Carp, Ε., a.w., biz. 329.
( ) Brickner, R., The Intellectual .Functions of the Frontal Lobes. A Study
Based Upon Observation of a Man After Partial Bilateral Frontal Lobecto
my. New York, 1936.
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„From the point of view of the intellect, then, the frontal cortex may be
thought of as tissue that enriches the intellect immensely, by virtue of multiplication of the associative possibilities." ( l ï 9 )
Het was zijn opzet aan te tonen, dat men in de frontaal kwabben
geen functie kan localiseren. De psychologie, waarop hij steunde, bood
hem de gelegenheid de klinische verschijnselen te minimaliseren door
deze te interpreteren als gevolgen van een quantitatieve verandering
der associatie-mogelijkheden, of anders gezegd, als gevolg van een
geringere samengesteldheid der psychische belevingen.
Binnen de theorie van de associatie-psychologie past het werk van
Brickner uitstekend. Wie eenmaal op dit standpunt is gaan staan, kan
allerlei verschijnselen van dementie terugbrengen tot quantitatieve veranderingen in associatie-rijkdom, of, zoals Brickner het uitdrukt, als
„impairment of the process of synthesis". ( 1 3 0 ) D a t tegen dit standpunt
echter veel valt in te brengen, is de laatste decennia overduidelijk geworden. Het is hier niet de plaats om op deze kwestie in te gaan. Wij
sluiten ons echter aan bij degenen, die het psychisch leven zien als een
structuur, welke in verschillende ontwikkelings- of vervalphasen op
qualitaticf verscheiden wijze is georganiseerd. Deze structuur wordt aldus georganiseerd door de menselijke persoon, die bestaat in de wereld.
Dit moet niet begrepen worden, alsof de mens volkomen autonoom aan
zijn psychisch leven vorm zou kunnen geven. Talrijke invloeden spelen
hierin mee, waaraan de mens is onderworpen; toch komt dit alles uiteindelijk in hem samen, al is het slechts door zijn aanvaarding. Wanneer
wij de vraag stellen, waarin een verandering, zoals die optreedt in de
dementie, eigenlijk bestaat, dan zullen wij moeten trachten te ontdekken,
hoe de demente mens zijn wereld beleeft, welke de structuur is van zijn
beleven.
T o t een dergelijke benadering van ons probleem heeft Minkowski in
het reeds geciteerde boek „Le temps vécu" enkele bijdragen geleverd.
Zo heeft hij een korte beschouwing gewijd aan de beleving van het
oud worden. H e t is onze mening, dat het daarin aangeduide ook beleefd wordt door mensen, die lijden aan nog niet te ver gevorderde
dementie, vooral wanneer de storing vrij abrupt in hun leven optreedt.
De jeugdige mens ziet een leven voor zich om iets in te verwerkelijken;
er is voor hem nog iets te doen. Bij het oud worden echter ziet men een
( 12e ) Brickner, R., a.w., blz. 303.
( 130 ) Brickner, R., a.w., blz. 269.
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einde voor zich en beseft, wat men niet meer tot stand zal kunnen
brengen. De mens, die beleeft dat hij oud wordt, ziet hoe hij achterblijft
en niet meer mee kan, hoe anderen het werk overnemen en hoe hij
uitgeschakeld wordt.
„Ce sont là, en fin de compte, également un sentiment de décalage de notre
propre vie par rapport au devenir ambiant, ainsi qu'un sentiment
d'impuissance
13г
et bien souvent de détresse qui se trouvent à la base du phénomène étudié." ( )

Een andere vingerwijzing treffen wij aan in een studie over de psy
chologie van de ouderdom, waarbij hij niet de seniele dementie op het
oog heeft, maar het normale senium. Hij karakteriseert deze levensphase
als een leven in het nu, waar wat voorbij is terstond vergeten wordt,
terwijl er geen bekommernis is over de toekomst. Tegelijk wijst hij in
dit leven een zekere onverstoorbaarheid aan voor de dingen in het
rond; er is een haast automatisch reageren op de verschillende situaties
volgens vroeger verworven gewoonten.
„Aussi suivons-nous volontiers Courbon quand il met au premier plan le
détachement des êtres et des choses et quand il insiste sur ce que sa malade
vit uniquement dans le présent et dans le général." ( 1 3 2 )

Tenslotte bespreekt hij een geval van dementia senilis, waarbij hij
er o.a. op wijst, hoe uit de gesprekken met de patiënte blijkt, dat zij
het gebeuren rond haar opvat als iets stabiels. Er is „un certain souci
de la stabilité des choses". ( 133 )
In het werk van Freeman en Watts over de pnefrontale lobotomie,
waarin herhaaldelijk de associatie-psychologie te herkennen is, komen
toch ook enkele passages voor, welke geheel passen in het kader van
wat wij thans behandelen. De auteurs hebben onmiskenbaar hun patiënten ook echt menselijk weten te beschouwen. Een vrucht daarvan is
hun verhandeling over de storing in „foresight", welke storing zij voor
fundamenteel houden. (i3i)
Uit hun beschrijving blijkt, dat deze
patiënten minder reflex bewust leven, dat zij zich minder kunnen distantiëren van de actuele situatie, en daarom ook minder zelfstandig hun
leven opbouwen. ( 135 )
Steunend op klinisch en experimenteel onderzoek van vijf patiënten,
bij wie eenzijdige lobotomie was toegepast, kwam J. Prick tot een
(131)
(1S2)
(133)
(134)

Minkowski, E., Le temps vécu, blz. 291.
Minkowski, E., a.w., blz. 338.
Minkowski, E., a.w., blz. 349.
Freeman, W. and Watts, J., Psychosurgery.
Intelligence,
Emotion
and
Social Behavior Following Prefrontal Lobotomy
(or Mental
Disorders.
Springfield, Baltimore, 1942, blz. 314.
(13B) Freeman, W. and Watts, J., a.w., Hoofdstuk 26, blz. 312 w .
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psychologische beschrijving, waarin o.a. de aandacht werd gevestigd o p :
een verminderde mogelijkheid tot aanpassing aan nieuwe situaties; een
verarming van het voorstellingsleven, waaruit een bemoeilijking van
het combineren en synthetiseren en van het vooruitzien in de toekomst
voortkwam; een niveauverlaging van de belevingsmogelijkheid der gehele affectieve scala, waarbij zich tevens een geringere zelfbepaling
manifesteerde. Dit onderzoek wees op een algeheel verval der persoonlijkheid, niet alleen in die zin, dat in de afzonderlijke functies een storing viel op te mei ken, m a a r ook in de zin van een verminderde eenheid
der persoonlijkheid, t 1 3 6 )
Een dergelijke conclusie treffen wij aan in een studie van J. Prick
en P. Calon over de afbraak der persoonlijkheid bij een patiënte, die
leed aan multiple sclerose. ( 1 3 7 ) Nadat de auteurs door middel van een
analyse der testresultaten de storing in termen van functies hadden
beschreven, stelden zij zich de vraag, hoe de wereld voor hun patiënte
verscheen. Wij citeren enkele zinnen uit het antwoord, dat de schrijvers
op deze vraag gaven:
„In de verscheidenheid van de wereld der zinnen ziet zij het éne niet meer,
het bijzondere voert haar niet meer tot het algemene, het successieve niet meer
tot het blijvende. Haar wereldbeeld is verbrokkeld en bepaalt zich tot momentopnamen zonder bindend verhaal, zonder verleden en toekomst." (133)
„Naast dit eenheidsverval zien we, hoe de zelfbepaling haar in toenemende
mate ontschiet, zowel ten aanzien van heden en verleden als toekomst. In plaats
daarvan valt zij meer en meei ten prooi aan een bepaald worden van buiten
af. De excentrische posiliename in de zin van Buytendijk zinkt weg, en naarmate
deze verdwijnt, geraakt zij in de kluisters der determinatie, welke uitgaat van
de bewusteloze natuur." ( 138 )
( 13e ) Prick, J., La leucotomie est-elle moralement permise, du point de vue de
ses suites post-opératoires? in: Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica 52 (1949), biz. 391-399.
Prick. J., De vraag naar de morele toelaatbaarheid van de leukotomis
bezien in het licht van de postoperatieve gevolgen, in: R. K. Artsenblad 28
(1949), blz. 209-215.
Prick, J., Changements de la personnalité consécutifs à la leucotomie, in:
Journal du 1" Congrès Mondial de Psychiatrie, Paris, № 2, 20 septembre
1950, blz. 4-5.
( 1 S 7 ) Prick, J. en Galon, P., De afbraak der persoonlijkheid bij multiple sclerose,
in: Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden,
Nieuwe Reeks 4 (1949), blz. 421-443.
Prick. J. et Calon, P., La dissolution de la personnalité dans un cas de
sclérose en plagues, in: Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica (1949),
blz. 892-908.
(138) Prici^ j . e n Calon, P., De afbraak der persoonlijkheid bij multiple sclerose,
t.a.p., blz. 438.
(13b) Prick, J. en Calon, P., t.a.p., blz. 439.
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В) Н Е Т RORSCHACH-ONDERZOEK OVER D E
VAN ORGANISCHE HERSENSTORINGEN

GEVOLGEN

Reeds Rorschach had onder zijn proefpersonen enkele patiënten, die
leden aan organische hersenstoringen. In het verslag over zijn proefgroep treffen wij b.v. aan patiënten lijdend aan dementia senilis, dementia arteriosclerotica en dementia paralytica. Al deze ziekten betreffen diffuse hersenstoringen; wij missen er storingen, waarbij meer
omschreven letsels of misvormingen voorkomen. Harrower-Erickson
merkt op:
„In the original monograph, Rorschach's „organic cases" are perhaps the
least convincing and the most incomplete." ( 140 )
Dit is waar en latere onderzoekers hebben dan ook belangrijke aanvullingen kunnen toevoegen aan dit werk. Maar ook is het waar, dat
Rorschach in de onderscheiding van „waarnemen" en „duiden" en met
de opmerking, dat bij patiënten met een dergelijke storing dat zogenaamde „waarnemen" voorkomt, een feit vaststelde van principieel
belang. Zijn opvolgers hebben de betekenis van dit feit wel wat weinig
belicht.
In de volgende jaren valt allereerst op te merken de publicatie van
E. Oberholzer, „Zur Differentialdiagnose psychischer Folgezustände nach
Schädeltraumen mittels des Rorschachschen Formdeutversuchs".
(141)
Deze uiterst verfijnde analyse van een geval, waarin organische en psychogene storingen in belangrijke mate aanwezig waren, is een klassiek
document in de Rorschach literatuur. Het zou ons te ver voeren op de
inhoud van deze studie in te gaan, maar wij vermelden dit werk, omdat
het de basis vormde voor het onderzoek van Piotrowski, waaraan wij
in deze paragraaf vooral onze aandacht willen schenken.
Van de latere onderzoekingen vermelden wij hier slechts de twee,
die van de mpeste betekenis zijn, namelijk die van Z. Piotrowski en van
M. Harrower-Erickson. ( 1 4 2 )
(14D) Harrower-Erickson, M., Personality Changes Accompanying Cerebral Lestons. I. Rorschach Studies of Patients with Cerebral Tumors, in: Archives
of Neurology and Psychiatry 43 (1940), biz. 861.
141
( ) Oberhober, E., Zur Differentialdiagnose psychischer Folgezustände nach
Schädeltraumen mittels des Rorschachschen Formdeutversuchs. Vorläufige
Mitteilung an Hand der Auswertung eines Einzelbeispiels, in: Zeitschrift
für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 136 (1931), blz. 596-629.
( 143 ) Piotrowski, Z., On the Rorschach Method and its Application in Organic
Disturbances of the Central Nervous System, t.a.p.
Harrower-Erickson, M., Personality Changes Accompanying Cerebral Lesions. J. Rorschach Studies of Patients with Cerebral Tumors, in: Archives
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D e studie van Harrower-Erickson bestaat uit twee delen. In het eerste
gedeelte bestudeerde zij de gevolgen van hersen-tumoren met verschillende localisatie in de cortex, alsmede de gevolgen van het operatief
ingrijpen in verband met deze tumoren; in het tweede gedeelte zocht
zij naar veranderingen in de persoonlijkheid tengevolge van kleine,
scherp omschreven letsels of misvormingen in de cortex, welke focaal
epilepsie tengevolge hadden. Voor ons probleem is het eerste deel van
belang, omdat bij de hierin behandelde patiënten duidelijke verschijnselen van dementie werden aangetroffen.
Zij onderzocht 25 patiënten, bij wie een tumor was geconstateerd;
10 patiënten werden voor de operatie onderzocht, 18 er na. Slechts bij
enkele dezer patiënten was dus de test zowel voor als n a de operatie
gedaan. Zij koos vrijwel uitsluitend patiënten, die behoorlijk mee konden
werken aan een onderzoek. Daarom was haar aantal prae-operatieve
gevallen zo gering; in die phase van de ziekte zijn de patiënten gewoonlijk te suf voor een onderzoek. Een vergelijking met de resultaten,
die men gemiddeld bij normalen krijgt, wees uit, dat deze zieken ongeveer de helft van het normale aantal antwoorden gaven, dat het aantal
G antwoorden groter was dan normaal in verhouding tot het aantal
D en D d antwoorden, dat het percentage vorm-antwoorden ongewoon
hoog was, terwijl nauwelijks kleur- en bewegings-antwoorden voorkwamen en in het geheel niet die fijner genuanceerde antwoorden, waarin
aandacht is geschonken aan oppervlakte-qualiteiten. Verder bleek, dat
de plaats van de storing weinig verschil maakte voor de uitslag van
het Rorschach-onderzoek, en dat ook het verschil tussen de resultaten
van het onderzoek voor en n a de operatie gering was. N a de operatie
waren de prestaties iets beter.
„The outstanding characteristics of the records of patients with tumor are
their uniformity and constriction. The uniformity would make one think that
all the patients had been submitted to similar conditions, so that this common
influence resulted in a uniform personality structure despite differences in age,
ьех, education and experience. The constriction would make one think that
perhaps, in order to carry on the mere business of living under difficult con
ditions, the organism discarded all but the most necessary types of responses
and clung tenaciously to them. This would result in flattening out of psychic
potentialities, diminishing of the individual aspects of the person and resorting
to the most obvious, and therefore the safest, type of response. It is as if the
patient had lost interest in all the finer details of the business
of living and
held only to a few necessary guideposts of normality." (14S)
of Neurology and Psychiatry 43 (1940), biz. 859-890; II. Rorschach
Studies of Patients with Focal Epilepsy, t.a.p., biz. 1081-1107.
(143) Harrower-Erickson, M., Personality Changes Accompanying Cerebral Le
sions, t.a.p., biz. 887.

109

Deze tekst toont ons een fraaie interpretatie van het onderzoek,
waarvan de juistheid bewezen wordt, wanneer wij het gedrag bij de test
nader beschouwen. Voor dit laatste heeft Piotrowski een belangrijke
bijdrage geleverd in een studie, welke reeds enkele jaren voor die van
Harrower-Erickson werd gepubliceerd.
Uitgaande van de feiten, die Oberholzer als typerend voor de persoonlijkheidsverandering bij organische hersenstoringen had aangewezen, onderzocht Piotrowski een groep van 33 patiënten:
„18 organic cases with involvement of the brain cortex, 10 cases with noncerebral disturbances
of the central nervous system, and 5 cases of conversion
hysteria." (lil)
Door vergelijking van deze 33 protocollen kon hij van 10 kenmerken
(„signs") vaststellen, dat ze vooral voorkwamen bij de 18 patiënten
met storingen in de hersenschors. Naar zijn mening wees geen van deze
kenmerken op zich op abnormaliteit, maar alleen een accumulatie van
deze verschijnselen. Hij illustreerde deze opvatting door erop te wijzen,
dat het eerste van zijn „signs", „ R " (d.i. in het hele onderzoek komen
minder dan 15 antwoorden voor), ook wordt aangetroffen bij normalen,
wanneer deze ernaar streven zeer goede antwoorden te geven. Dit kenmerk hoeft dus niet noodzakelijk te wijzen op psychisch verval. Als
conclusie laat hij n a deze opmerking volgen:
„The psychological significance of each Rorschach sign depends on the
number and quality of the other signs with which145it occurs in a record; in
other words, it depends on the general setting." ( )
Dit is een vérstrekkende conclusie, waarvoor wel wat weinig bewijsgronden zijn aangevoerd. Wij zullen de laatsten zijn om te beweren,
dat de formele aspecten van een Rorschach-onderzoek onafhankelijk
van elkaar variëren. En wij stemmen volkomen in met de auteur, wanneer hij erop wijst, dat een formeel kenmerk als „ R " meerdere betekenissen kan hebben. M a a r wij zouden de vraag willen stellen, of alles,
wat Piotrowski opnam onder zijn kenmerken, vergeleken kan worden
met een verschijnsel als „R". Zijn al die kenmerken zo neutraal, zo
peripheer, dat ze alleen door invoeging in het geheel zinvol worden?
Zijn er geen kenmerken bij, die op zich het geheel reeds min of meer
representeren? Wanneer men een totali tei ts- theorie ongenuanceerd toepast, wanneer men alleen uitgaat van het princiep, dat ieder deel pas
( 144 ) Piotrowski, Z., On the Rorschach Method and its Application in Organic
Disturbances of the Central Nervous System, t.a.p., biz. 28.
("5) Piotrowski, Z., t.a.p., biz. 32.
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iets betekent in de samenhang van het geheel en dat de delen op zich
gelijkwaardig zijn in hun onbetekenendheid, dan is men eigenlijk niet
veel verder dan de atomistische theorie, die de delen gelijkwaardig
maakt in hun betekenisvolheid. Het hoeft dan ook geen verwondering
te wekken, dat Piotrowski gebruik maakt van een statistische methode
en tot de opvatting komt, dat een protocol met minstens vijf „signs"
wijst op een vorm van organische hersenstoring.
Nu is het de verdienste van Piotrowski, dat hij bij die conclusie niet
is blijven staan. Hij heeft de afzonderlijke verschijnselen nader onderzocht en enkele ervan aangewezen als bijzonder karakteristiek voor genoemde patiënten. Het merkwaardige is, dat deze karakteristieke verschijnselen eigenlijk gedragsobservaties zijn.
„Impotence, perplexity, and automatic phrases, are more typical of corticalsubcorlical cases than other Rorschach signs. It seems, that the mental attitudes
to which they point could not be found in functional psychotics, and certainlv
not in normals, because they indicate a serious deviation from the norm." ( 14e )
In een later artikel heeft hij deze uitspraak iets minder absoluut gemaakt, daar gebleken was, dat de bedoelde verschijnselen, althans de
twee eerste, soms ook werden aangetroffen bij neurotici. ( 1 4 7 ) N a
hetgeen in het derde hoofdstuk is gezegd over de verwantschap tussen
interpreteren en afbeeldingsgedrag (waarmee deze „signs" samenhangen) is dit een verklaarbare correctie. Het lijkt ons belangrijk om uitvoerig te citeren, hoe hij deze drie kenmerken definieert, want de verkorte definities, waartoe men zich in het kader van handboeken moet
beperken, zijn misleidend.
„Imp stands for impotence or giving a response in spite of recognition of its
inadequacy. This sign means that the patient has realized that at least one of
his responses is of poor quality and yet has not withdrawn it. In cortical cases
valid self-criticism is disproportionally better than the ability to correct the
recognized mistakes. Their intellectual impotence appears to be due, on the one
hand, to a paucity of ideas, an inability to think of a new and better response,
and on the other hand to a strong tendency to give a definite response to any
stimulation, to go through with a process which has once been initiated. Impotence, as defined here, does not occur in the absence of the preceding sign
repetition.''
„Pix means perplexity associated with distrust of one's own ability and quest
for reassurance. Patients with mental disorders, tspecially cortical cases, are
frequently disturbed by doubts of their ability. This doubt seems unplaesant to
the patients and they try to satisfy their minds by pressing the examiner to
decide for them whether their responses have been adequate. Such an attitude
implies strong interest in the patient's achievement. When a patient has taken
( 140 ) Piotrowski, Z., t.a.p., biz. 34.
(147) piotrowski, Z., Positive and negative Rorschach organic reactions, in:
RRE 4 (1940), biz. 147-151.
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this attitude, he shows that he is interested in the results he has obtained, that
he feels incompetent to decide by himself whether he has performed his task
well, that he shows satisfaction or frustration according to what he is told
about his performance."
„AP stands for automatic phrases or the frequent use of a pet phrase in an
indiscriminate fashion. Oberholzer observed that many organic cases have pet
phrases which they use mechanically without troubling to see whether such a
phrase is sensible or not. These phrases may be described as stereotyped reactions
to new situations taking place or preceding a more specific and better adjusted
reaction to the situation." ( 1 4 8 )

De gedragswijze, die hier getekend is, hangt nauw samen met de
sociale situatie, waarin de proefpersoon verkeert. Wat Piotrowski in
deze signs beschrijft, is het gedrag van de proefpersoon tegenover de
proefleider, in verband natuurlijk met de taak die hem is opgedragen.
Piotrowski heeft dit verband niet uitdrukkelijk aangewezen, maar wel
heeft hij enkele zeer belangrijke opmerkingen gemaakt over de wijze,
waarop deze patiënten hun taak volbrengen. Zo stelt hij o.a. vast:
„The reasoning of the typical cortical-subcortical case is characterized by
intellectual passivity. The patient does not appear to chose between various
possible answers, selecting the one he thinks is the most appropriate because
there does not seem to be any choice at all. The patient does not realize that an
inkblot may resemble several different objects at the same time. He simply
waits for an idea believing the inkblots are pictures of definite concrete objects
which he is supposed to recognize. ( 1 4 0 ) He cannot be made to understand that
there are no correct or wrong interpretations. A cortical case seems to be able
to give more than one response to the same inkblot only on the condition of
forgetting his preceding response." ( a 5 0 )

Deze beschrijving past bij hetgeen in de voorgaande hoofdstukken
is aangegeven als afbeeldingsgedrag. De betekenis van dit gedrag voor
de kennis van de persoonlijkheid omschreven wij als een verlies in
subject-zijn, als een overgeleverd zijn aan de situatie, samengaand met
een affectieve verarming. Het optreden tegenover de proefleider, door
Piotrowski getekend in de drie kenmerken, „iiripotence", „perplexity"
en „automatic phrases", is een begrijpelijke manifestatie van een dergelijke stellingname in de testsituatie. Langs dit sociaal gedrag bezitten
wij dan ook de mogelijkheid het afbeeldingsgedrag te ontdekken. Nu
zijn de omschrijvingen, die Piotrowski van deze drie kenmerken geeft,
niet gemakkelijk te hanteren. Wij hebben daarom gezocht naar hulpmiddelen voor het bepalen van de gedragswijze, welke in de test voorkomt. Zeer belangrijk hierbij schijnt ons de formulering der antwoorden
(MS) Piotrowski, Z., On the Rorschach Method and its Application in Organic
Disturbances of the Central Nervous System, t.a.p., biz. 31-32.
(148) Hij verwijst naar H. Rorschach, Psychodiagnostik.
(IM) p,otrowski. Ζ., t.a.p., blz. 36.
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te zijn. De inhoud van de antwoorden geeft aan, wat de proefpersoon
over de platen heeft mee te delen, maar de vorm, waarin hij die mededeling doet, kan ons iets zeggen over de houding, die hij aanneemt ten
opzichte van de proefleider en van de bezigheid, waartoe deze hem
uitnodigt.

C) DE FORMULERING DER ANTWOORDEN
Daar het ons te doen was om een descriptie van de formulering deiantwoorden bij afbeeldingsgedrag, leek het ons wenselijk een aantal
protocollen te kiezen, waarvan wij met grote waarschijnlijkheid konden
zeggen, dat zij de neerslag vormden van dit gedrag. Wij kozen hiervoor
twaalf protocollen uit. Het is van belang reeds nu op te merken, dat
de formulering van een enkel antwoord meestal geen betrouwbare gegevens verschaft. Dit geldt vooral voor de beide meest frequente formuleringen: dit is...; en: dit lijkt... Men zou kunnen menen, dat de eerste
formule (dit is...) voortkomt uit afbeeldingsgedrag, de tweede daarentegen uit een gedrag, waarbij de platen zijn opgevat als toevahvormen.
Het blijkt echter, dat beide formuleringen in vrijwel alle protocollen
voorkomen, misschien met een verschillende betekenis, maar dat is
moeilijk na te gaan. Bij het catalogiseren van de vormen, waarin de
antwoorden gegoten waren, troffen wij echter ook formuleringen aan,
die veel sprekender waren. Wij geven thans een overzicht van twaalf
soorten antwoorden, telkens met enkele voorbeelden van antwoorden,
die ermee bedoeld zijn.
1. Dit is.
Dat is een aap.
Een boom.
2. Zo getekend.
Dat moeten een paar beertjes zijn, dat is zuiver getekend.
Als ik het zelf getekend had, wist ik wel wat het was, maar nu weet ik
het niet.
3. Zoiets, ik weet niet precies wat.
Nou, dat weet ik niet; het zijn allemaal beesten, waar ik er geen eentje
van ken.
Allemaal iets van een mens, maar ik weet niet wat.
4. Het is toch?
Ja, wat kan dat zijn? Het is toch inwendig, hè?
5. Is het goed?
Ik denk, dat ik alles verkeerd zeg.
Nu moet dat eens allemaal verkeerd zijn. (
) U weet wel wat het is,
maar u zegt niets.
6. Het is raar.
Oei, dat is iets geks!
Ik wed, dat dit geen mens weet, die platen; wat zijn dat nu voor gekke
platen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Allerlei gekke dingen heb ik gezegd.
Ik weet het niet.
Hier horen alle formuleringen bij, waarin men meedeelt geen antwoord
betreffende de plaat te kunnen geven.
Soms wordt toch iets over de plaat gezegd, maar dan in de ontkennende
of vragende vorm, welke wij onder 9 en 10 vermelden, of ook wel in een
soort beschrijvende vorm: „Van dat rode strikje hoef ik toch niets te
vertellen?"
Afooi'i geleerd.
Een konijn, een rat en een poes, die ken ik wel, maar dit heb ik nooit
geleerd op school.
Dat heb ik nog nooit gezien.
O mijnheer, hier kan ik niets in zien; zo geleerd ben ik niet.
Dit is niet.
Tenminste het is geen beest.
Toch niet van een inktvis, omdat er blauw op staat. Dat kan haast niet,
omdat hier een lange nek is.
Schildpad is het niet.
Is dit?
Zijn dat ook beesten, dokter?
Kunnen dat twee rupsen zijn?
Is dat niet iets van een voorhoofd? Alleen kan ik dat niet, zoveel verstand
heb ik niet meer.
Het lijkt wel, maar.
Een vlinder is het niet; ik geloof het niet. Het lijkt er toch wel op, maar
hier is het raar.
Lijkt wel weer wat, dat tegen elkaar opspringt. Ja, dat spitse bovenaan
weet ik niet. Ze hebben geen acht poten, dus kunnen het geen honden zijn,
of dit hier opzij zijn misschien poten. Ik zou het maar weer honden noemen.
Dit lijkt.
Dit lijkt wel een dier te zijn.
Het zijn, geloof ik, spinnen.
Volgens mijn mening is dit een bloem.

Deze formuleringen passen voor een deel bij de voorbeelden, die
Piotrowski gegeven heeft van „impotence" en „perplexity", ter illustra
tie van de boven geciteerde definities. ( 1 5 1 )
Impotence:
The shape of a butterbly, yet that seems ridiculous to say. I'm afraid I'll be
a bad pupil. — groep 6 (Het is raar.)
If that is a bat, it is a foolish one. — groep 6
A butterfly perhaps. What is it really, doctor? — groep 5 (Is het goed?) en
groep 10 (Is dit?)
Some kind if animal, but I cannot tell what it is. — groep 3 (Zoiets, ik weet
niet precies wat.)
Perplexity:
I nevei saw anything like this before. Is this supposed to be an air bird or
something? That's where I am puzzled. — groep 8 (Nooit geleerd.) en groep 10
(Is dit?)

( 1 5 X ) Piotrowski, Ζ., t.a.p., biz. 31-32.
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OVERZICHT DER PROTOCOLLEN IN VERBAND MET
DE FORMULERING DER ANTWOORDEN.
TABEL I
Proefpers.
1
2
3
4
6
β

7
8
9
10
11
12

Diagnose
Dementia
paralytica
Dementia
paralytica
Dementia
paralytica
Dementia
paralytica
Dementia
paralytica
Atrophia
cerebri
Multiple
sclerose
Multiple
sclerose
Resttoestand
hersenabces
Tumor
cerebri
Ziekte van
Wilson
Apoplexia
Cerebri

Soorten van formulering
1

2

3

X

s

X

X

1

4

X
X

6

*

X

X

X

'χ

χ

X

X

X
X
X

Totaal
(zonder
1 en 12)

χ

χ

χ

χ

6

χ

χ

χ

χ

6

χ

χ

χ

5

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ
χ

χ

χ

χ

12

χ

χ

χ

11

χ

χ

χ

10

χ

χ
X

9

χ

X
X

8

χ

X
X

7

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

X

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

TABEL II
Proefpers.
13
14
16
16
17
18
19
20

Diagnose
Arteriose!,
cerebri
Tumor
cerebri
Tumores
cerebri
Tumor
cerebri
Resttoestand
hersenabces
Chorea van
Huntington
Multiple
sclerose
Gen. epilepsie
met neurose

Soorten van formulering
1

2

3

*

С

6

7

X

X

X

X

8

9

10

11

12

1
X

x

X

X

X

X

X
X

P s y c h e s thenle

X

22

Psychasthenle

X

23

D wangneurose
In puberteit

24

Adolescentie

X

26

Puberteit

X

26

Puberteit

X

2T

Hysterie

X

28

Normaal

X

1

X

X

X

21

1
0

X

X
X

Totaal
(zonder
1 en IJ)

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

4

X

X

3

X

X

4

X

X

5
7

X

X

X

X

1

X

X

6

X

X

2
3

X
X

0

X

X

1

X

X

2

In Tabel I geven wij aan, welke dezer formuleringen in de protocollen
van de twaalf patiënten voorkwamen. In de bovenste horizontale rij
komen de nummers voor van de twaalf hier behandelde categorieën van
formulering. In de eerste verticale kolom zijn de patiënten met cijfers
aangegeven. Deze cijfers corresponderen met de cijfers in het overzicht
van de protocollen op blz. 139.
Ter vergelijking geven wij in Tabel II een zelfde overacht van enkele
andere protocollen. De proefpersonen 13, 14, 15 en 16 vertoonden een
ernstige dementie. Bij de drie volgende gevallen daarentegen was slechts
een hchte vorm van dementie. De laatste negen gevallen vermelden wij
deels omdat de protocollen in het vijfde hoofdstuk werden weergegeven,
deels wegens overeenkomsten met het protocol der dementen.
Het is niet onze bedoeling door middel van deze indeling der antwoorden het werk van Piotrowski te herhalen en een nieuwe serie kenmterken op te stellen om de dementie in het Rorschach-onderzoek te
herkennen. Het blijkt ook terstond, dat men hierin op deze wijze niet
slaagt, wanneer men nagaat, hoeveel categorieën in de verschillende
protocollen voorkomen. Wij hebben dit aantal vermeld in de laatste
kolom van beide overzichten. Hierbij lieten wij groep één en groep
twaalf buiten beschouwing, daar deze beide groepen volstrekt niet
karakteristiek blijken te zijn. In het eerste overzicht, dat proefpersonen
betreft met duidelijk afbeeldingsgedrag en duidelijke dementie, varieert
dit aantal tussen 4 en 7. In het tweede overzicht blijkt het aantal der
verscheidene formules zeer laag te zijn bij de gevallen van ernstige dementie (0 en 1), terwijl het hoog is in gevallen, waar geen sprake is
van echte dementie (de proefpersonen 21 en 23).
Het tellen van deze formuleringen brengt ons niet veel verder, maar
een studie van de afzonderlijke formules kan helpen bij het herkennen
van de gedragsvormen, die in de voorgaande hoofdstukken besproken
zijn. Wij herhalen echter, dat het steeds onzeker blijft, wat in een concreet geval met een enkele formulering bedoeld is. Met dit voorbehoud
willen wij toch in het kort nagaan, wat de betekenis is van de verschillende vormen, waarin wij de antwoorden aantreffen.
Enkele fonmuleringen wijzen erop, dat de proefpersonen veronderstellen met afbeeldingen te doen te hebben. Hiertoe behoren: groep 2
(„Zo getekend."), groep 4 („Het is toch?"), groep 5 („Is het goed?"),
groep 8 („Nooit geleerd."), groep 10 („Is dit?").
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Tegelijk wordt in deze antwoorden echter meer uitgedrukt. De proefpersonen geven daarin blijk, dat zij rekening houden met het oordeel
van de proefleider. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat een
belangrijk deel van deze antwoorden in de vraagvorm gekleed wordt,
die als symptoom van onzekerheid geldt. ( 1 5 2 ) Een dergelijk gedrag
der proefpersonen veronderstelt enige zelfcritiek. Daarom is het niet
vreemd, dat deze antwoorden niet voorkomen bij ernstige dementie.
Interpreteren en afbeeldingsgedrag hebben wij beschreven als vormen
van arbeid. Zij komen dus o.a. hierin overeen, dat de critiek een functie
heeft in dit gedrag. Langs deze overeenkomst menen wij de verklaring
te moeten vinden voor een protocol als in geval 21. De vérgaande
zelfcritiek in een dergelijk geval van psychasthenic ontneemt zozeer de
spontaneïteit aan het gedrag, dat dit gaat gelijken op het gedrag van
dementen. Deze gelijkenis wordt nog versterkt door de merkwaardige
stereotypie, die men in dergelijke gevallen aantreft. Naar aanleiding
van de Hd antwoorden heeft H. Binder op dit verschijnsel gewezen:
„Bei einer dysphorischen Verstimmung sind die durch die Betrachtung der
Schwarzklexe ausgelösten zentralen Gefühlsregungen wesentlich intensiver und
klingen länger nach, woraus sich die wichtigsten Kennzeichen der Hd-Deutungen
erklären: Es besteht eine Neigung zur Perseveration von Hd-Deutungen, die
sich auch nur in Form der „Dunkelattraktion" äussern kann; ferner zeigen die
Hd-Deutungen oft einen gefühlsbetonten Inhalt, sind von einer einheitlichen
Stimmungsatmosphäre durchwaltet, die ihnen manchmal eine gewisse Stereotypie
gibt." (IM)

Het gedrag van een psychastheen kan iets hebben van interpreteren,
physiognomisch beleven en van afbeeldingsgedrag. Deze mengeling is
geen tekort van onze indeling, maar een merkwaardige uiting van de
onzekerheid dezer mensen in hun opvatten van een situatie. Zo stelde
proefpersoon 21 ons tijdens het onderzoek de vraag:
„Zou mijn zus (dra med.) nu precies kunnen zeggen, wat het is?"
(proefleider) „Wat denkt u ervan?"
(proefpersoon) „Dat het niet precies iets is, maar om er omheen te
phantaseren."
Sommige van de formuleringen, welke wij in ons overzicht opnamen,
bevatten vooral een uiting van critiek. Het duidelijkst is dit bij groep 6
(„Het is raar") en groep 11 („Het lijkt wel, maar."); meestal zullen
( 1M ) Böhm, E., Die Rorschaeh-Diagnose der Psychasthenie (bzw. Subvaliditöt),
in: Rorschachiana III (Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Nr. 19 (1950) ), blz. 49.
(1*3) Binder, H., Die Helldunkeldeutungen im psyehodiagnostischen Experiment
von Rorschach, t.a.p., blz. 282.
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ook antwoorden van groep 3 („Zoiets, ik weet niet precies wat.") en
van groep 9 („Dit is niet.") wel met critiek samenhangen. Deze critiek
kan gericht worden op de test, m a a r ook op de eigen prestaties. Zo'n
formulering van het antwoord wijst niet noodzakelijk op afbeeldingsgedrag. Wij treffen antwoorden van deze soort ook aan bij niet-dementen, die te critisch zijn ingesteld. Een voorbeeld hiervan is patiënt 23.
Een deel van dit protocol is weergegeven op blz. 73.
W a t thans gezegd is over de gelijkenis tussen het gedrag der psychasthenen en dat van dementen, geldt eveneens voor jeugdigen in de
puberteitsjaren en de dementen. Bij het protocol van een 15 jarige
jongen tekende Rorschach a a n :
„Er unterscheidet sich aber relativ wenig von dem Durchschnitt seiner Altersgenosicn, d.h. der 15jährige Knabe hat im allgemeinen einen pathologischen
Befund, in dem sich Affektscheu, Phantasiescheu, Neigung zu Depressionen, zu
Abstraktdenken, dann wiedei zu Abulie widerspiegeln, die physiologische Zwangsneurose der 15jährigen." ( 154 )
Wij geven hier een protocol weer van een 13 jarige jongen, waarin
het ώχ>τ Rorschach opgemerkte geïllustreerd wordt (het verschil in
leeftijd is aanvaardbaar in verband met de vervroeging der puberteit
en de wisseling in ontwikkelingssnelheid), en waarin tevens nog iets te
bespeuren is van de gelijkenis tussen het gedrag van deze jongen en
dat van dementen. Voor de gelijkenis met de dementen geeft het protocol ons niet veel aanwijzingen, omdat het zo uiterst beknopt is. De
opmerking bij plaat I X is in dit opzicht echter belangwekkend.
I.
II.
III.

(c) Een adelaar.
(а, с)
Het lijkt nergens op.

Een soort mensen.
IV. (а, с) Een vleermuis.
V. Vleermuis.
VI. Een vel.
VII. (а, Ь, с)
Ш . (rood lateraal) Aap.
IX. (а, с) Is het een beest?
Het is allemaal onzin.
X. (а, с) Eens kijken. Wat is dat voor een ding?
(Hij kijkt zeer aandachtig.)
Dat is allemaal zo gek.
Ik zie niets van beesten.
(groen onder, centrale deel) Een haas.
(Vgl. proefpersoon 25, blz. 145.)

G

F+

Τ

V

Onbeantwoord
G B
M
G
FHd Τ
G
F+
Τ
G
FHd Td
Onbeantwoord
D
F+
Τ
G
F— Τ

V
V

D

V

F-f

Td

V

V
О—

( 1 6 4 ) Schneider, E., Original-Ausarbeitungen von Hermann Rorschach, in: Rorschachiana III (Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie
und ihre Anwendungen. Nr. 19 (1950) ), blz. 19.
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D) NABESCHOUWING
Het schematisch overzicht van de Rorschach-protocollen, zoals dit
door Piotrowski werd getekend in de serie van tien „signs", blijkt bij
nadere beschouwing tweeledig te zijn. Eén groep van kenmerken betreft formele aspecten van het protocol, een andere groep geeft eigenaardigheden van het gedrag aan. Tot de eerste groep behoren de „signs" :
„R" (het totaal aantal antwoorden is kleiner dan 15), „T" (de gemiddelde tijd per antwoord is langer dan één minuut), „M" (het aantal
bewegingsan twoorden is kleiner dan twee), „Cn" (er komt minstens
één kleurbenoeming voor), „ F % " (het F + % is kleiner dan 70), „P"
(het V% is kleiner dan 25), „Rpt" (er komt herhaling voor van antwoorden, ook al passen deze niet bij de plaat). Tot de tweede groep
behoren de kenmerken „impotence" en „perplexity". ( 155 )
Stellen wij een persoonlijkheidsbeschrijving op uitgaande van de
eerste groep kenmerken, dan ontstaat een beeld, zoals dit door Carp
werd ontworpen. Men benadert dan de persoonlijkheid onder verschillende aspecten, waartussen ook samenhangen zijn aan te wijzen. Gaan
wij uit van de laatst genoemde verschijnselen, dan ontdekken wij het
bijzondere gedrag van de proefpersonen in deze situatie, en hiermee
vinden wij een alomvattend, zij het ook weinig gedetailleerd beeld van
de mensen, die wij onderzoeken. Onze voorgaande beschouwingen, waarin wij nagingen, hoe men zich in de testsituatie kan gedragen, waren
erop gericht het bijzondere van het gedrag der dementen te doen uitkomen. Dit gedrag valt vooral op door hetgeen eraan ontbreekt: wij
missen erin de zoekende houding, de speelse vrijheid, en de spontaneïteit, welke hoort bij productief werk, wij missen er tenslotte de rijkdonn aan gevoelens, welke in het mijmeren tot uiting komt. Wij treffen
hier aan een overgeleverd zijn aan de actuele situatie, zonder dat daarbij diep ingrijpende belevingen manifest worden. Op deze wijze geïnterpreteerd brengt de Rorschach-test ons tot een persoonlijkheidsbeschrijving, zoals wij die aantroffen in het werk van Minkowski, Prick en
Calón. Wij leren er de dementie door kennen als een bijzondere wijze
van bestaan, welke niet volledig is aan te geven door veranderingen
in afzonderlijke functies. Deze resultaten van het Rorschach-onderzoek
wettigen het niet om aan het kennen een bijzondere plaats in te ruimen
(iss) i j e t voorkomen van stereotiepe opmerkingen („A.P.") troffen wij slechts
eenmaal aan. Daarom laten wij hier dit kenmerk buiten beschouwing.
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in het beeld van het persoonlijkheidsverval. Men zou kunnen spreken
van een intelligentie-storing, mits men het begrip intelligentie zo ruim
maakt, als degenen doen, die er de denk-, wils- en gevoelsbegaafdheid
onder verstaan. Maar tenslotte geven wij er de voorkeur aan de dementie te beschouwen als die bijzondere wijze van bestaan, waarin de
typisch menselijke distantie van het hie et nunc verloren gaat.
Hoewel het gedrag van de proefpersoon allereerst beoordeeld moet
worden tijdens het onderzoek, waarbij de verhouding tot de proefleider
een belangrijk criterium is, kan men toch enige steun voor deze beoordeling vinden in de formulering der antwoorden. Hierbij vallen vooral
de minder ernstige gevallen van dementie op. Tegelijk blijkt dan echter
overeenkomst in gedrag met psychasthenen en met jeugdigen in de
puberteitsjaren. Hiermee wijst de test ons naar de ontwikkelingspsychologie, die het verval van de persoonlijkheid in zekere zin leert zien
als de terugkeer naar een lager niveau van ontwikkeling. Zoals echter
bij de test in de overeenkomst de verschillen geenszins ontbreken, zo
gaat het bij deze ontwikkelingspsychologische beschouwing slechts om
parallellen en niet om volkomen gelijkheid.
Vanuit de visie op de persoonlijkheid,-welke men door deze gedragsanalytische studie verwerft, is het mogelijk de zin der afzonderlijke
formele kenmerken te ontdekken en aldus het puur statistisch werk op
te nemen in een psychologische beschouwing. Door na te gaan, wat zich
vóór alle analyse aan ons voordoet, hebben wij zo een basis gevonden
voor een synthese van de vele feiten, die het Rorschach-onderzoek ons
doet kennen.
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Samenvatting
Inleiding De psychisch gestoorde mens beleeft de wereld anders dan
de normale mens. Zijn gedrag moet begrepen worden in het kader van
die eigen belevingswijze, daar men anders de samenhang der verschijnselen en de kem van de storing voorbijziet.
Voor het psychologisch onderzoek met behulp van testmethoden betekent dit, dat men zich niet mag beperken tot het meten der resultaten
van een menselijke activiteit, maar ook moet nagaan van welke aard
deze activiteit is.
Bij onderzoek van dementen met de Rorschach-test merkten wij op,
dat deze mensen een karakteristiek gedrag vertoonden, welk gedrag
weer berustte op een bijzondere opvatting van de test.
De opvatting van de test hebben wij de intentionaliteit genoemd. Om
het gedrag in zijn originele eenheid te vatten en aldus de persoonlijkheid
te benaderen bleek een onderzoek nodig van de varianten der intentionaliteit.
Hoofddoel van deze studie is een onderzoek van intentionaliteit en
gedrag bij de Rorschach-test.
Hoofdstuk I De Rorschach-test is een persoonlijkheidsonderzoek. Problemen van deze test dienen gezien te worden in betrekking tot de
kwesties, die dit onderzoek in het algemeen oproept.
Onder persoonlijkheid verstaan wij: het alomvattend beeld van het
individuele menselijk leven.
Een onderzoek, dat erop gericht is wetenschappelijke gegevens te
verschaffen omtrent de persoonlijkheid, moet typologische gegevens
opleveren. Alleen op die wijze kan onderscheid en overeenkomst tussen
de mensen worden geobjectiveerd. Hierin houden wij een middenpositie
tussen hen, die overmatig het individuele beklemtonen (intuïtionisten),
en degenen, die de verschillen terugbrengen tot graduele (statistici).
Aan een voorbeeld, de Wiggly-Blok-Test, demonstreren wij, hoe onze
opvatting afwijkt van die der statistici. Wij tonen verder aan, dat de
persoonlijkheidstest als medium voor de ontmoeting kan fungeren, en
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aldus de opzet der intuïtionisten brengt binnen het bereik van wetenschappelijk onderzoek.
Hoofdstuk II Wij laten de strijd tussen de besproken richtingen zien
aan de hand van publicaties in de Rorschach Research Exchange.
Vervolgens geven wij een overzicht van de gebruikelijke interpretatiemethoden. Het blijkt, dat in dit overzicht nog ontbreekt een methode,
waarbij men zoekt naar het gedrag, zoals het verschijnt vóór men is
overgegaan tot de studie van afzonderlijke aspecten. Die methode zal
in de volgende hoofdstukken besproken worden.
Wij vestigen er de aandacht op, dat Rorschach zelf reeds enkele aanwijzingen voor een dergelijke interpretatie gegeven heeft.
Hoofdstuk III Om de varianten der intentionaliteit bij de Rorschachtest te leren kennen bestuderen wij het waarnemen in het algemeen.
Als grondvorm wijzen wij aan: het gericht zijn op een ding als ding
in direct contact. Als varianten van een dergelijke intentionaliteit geven
wij aan:
het opvatten van iets als oppervlakte-configuratie,
het opvatten van iets als afbeelding,
het physiognomisch beleven,
het opvatten van iets als symbool,
het opvatten van iets ab toevalsvorm.
De laatste variant confronteert ons met de Rorschach-test. Wij
stellen echter tevens vast, dat ook de andere opvattingswijzen bij deze
test voorkomen, ook al stemmen zij niet overeen met de werkelijke aard
van de platen.
Hoofdstuk IV Op grond van dit overzicht der varianten van de intentionaliteit stellen wij een serie gedragswijzen op, welke zich bij de test
kunnen voordoen: duiden, interpreteren, symbool-beleven, physiognomisch beleven, afbeeldingsgedrag, beschrijven, gewoon waarnemen, nietbezig-zijn.
Hierbij is alleen gelet op de relatie tussen proefpersoon en testmateriaal. In de volledige testsituatie neemt ook de verhouding tussen proefleider en proefpersoon een belangrijke plaats in. Deze sociale verhouding beïnvloedt het gedrag. Rekening houdend met de volledige situatie
komen wij tot een verdeling der gedragsvormen in vier soorten;
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speels gedrag waarbij proefpersoon en proefleider samenzijn als gelijkwaardige personen;
arbeidsgedrag, waarbij ze als meerdere en ondergeschikte bijeen zijn;
het ontwijken, waarbij de ontmoeting met de proefleider wordt vermeden;
het mijmeren, waarbij de proefpersoon zich geheel overgeeft aan de
door de platen gewekte indrukken, zodat hij alleen blijft ondanks de
tegenwoordigheid van de proefleider.
Wij brengen tenslotte de beide verdelingen der gedragswijzen samen
in één overzicht.
Hoofdstuk V De verschillende gedragswijzen zijn enigszins te herkennen in het protocol. Wij geven enkele protocollen geheel of gedeeltelijk
weer om het behandelde te illustreren.
Hoofdstuk VI Wij stellen het probleem, wat de betekenis is der verschillende gedragswijzen.
Het gedrag der normalen in zijn verschillende vormen vatten wij
samen als „zoeken". Wij laten zien, hoe dit zoeken in de test een
specimen geeft van het gedrag, dat in het gewone leven van ieder
wordt verlangd.
Het physiognomisch beleven en het afbeeldingsgedrag beschouwen
wij als vormen van concreet gedrag in de zin, die K. Goldstein aan
deze term gaf. Dit concreet gedrag brengen wij in verband met een
bijzondere wijze van temporaal beleven. Typerend voor dit beleven is
de gebondenheid van het subject aan het hie et nunc.
Hoofdstuk VII Ons probleem ontstond uit het onderzoek van dementen. Hierbij rees de vraag, of het juist is in de dementie als hoofdmoment een stoornis van het kennen aan te nemen. Bij een poging deze
vraag te beantwoorden met behulp van het Rorschach-onderzoek bleek,
dat de interpretatiemethode van de test eerst aan de vraagstelling moest
worden aangepast. Het resultaat van die studie vormt de inhoud der
voorgaande hoofdstukken. Tot slot schetsen wij, hoe het probleem verder
door toepassing van het gevondene bewerkt zou kunnen worden.
Na enkele opvattingen over de dementie behandeld te hebben — in
het bijzonder die van Carp, Minkowski, Prick en Galon — geven wij
de resultaten weer van de voornaamste Rorschach-studies over dit
onderwerp. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het werk
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van Ζ. Kotrowski. Uit dit werk blijkt, dat bij dementen „afbeeldings
gedrag" voorkomt.
Gebruik makend van eigen onderzoekingen laten wij zien, hoe het
afbeeldingsgedrag in de formulering der antwoorden merkbaar wordt.
Tegelijk vestigen wij de aandacht op de overeenkomst van het protocol
bij afbeeldingsgedrag met het protocol van sommige psychasthenen en
pubescenten.
Wij komen tot de conclusie, dat de Rorschach-test geen steun ver
leent aan de mening, dat de dementie in de grond een kenstoring is.
Deze test wijst er eerder op, dat hier in zekere zin een regressie plaats
vindt naar een lager niveau van ontwikkeling. Kenmerkend voor deze
verandering is sterkere gebondenheid aan de actuele situatie.
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Résumé
Introduction L'homme troublé psychiquement vit le monde de façon
autre que l'être normal. Il convient d'interpréter sa conduite dans le
cadre de cette expérience particulière sous peine de méconnaître
le rapport qui existe entre les phénomènes ainsi que le point central
du trouble.
Quant à l'examen psychologique à l'aide de méthodes de tests cela
signifie qu'on ne doit pas se contenter de la mesure des résultats de
telle ou telle activité humaine; on devra également rechercher quelle
est la nature de cette activité.
L'examen de déments par le test de Rorschach nous a révélé la
présence d'une conduite caractéristique, conduite qui à son tour se
basait sur leur conception particulière du test.
La conception du test, nous l'avons nommée intentionnalité. Pour
saisir la conduite dans son unité originale et s'approcher ainsi de la
personnalité, un examen des variantes de l'intentionnalité parut indispensable.
Le but principal de cette étude est d'examiner l'intentionnalité et la
conduite dans le test de Rorschach.
Chapitre I Le test de Rorschach est un examen de la personnalité.
Les problèmes de ce test devront être envisagés en rapport avec les
questions que cet examen évoque en général.
Par personnalité nous comprenons: l'image universelle de la vie
humaine individuelle.
L'examen qui se propose de procurer des données scientifiques sur la
personnalité doit fournir des données typologiques. De cette façon-là
seulement les différences et les ressemblances, existant entre les hommes,
peuvent être objectivées. En cela nous occupons une position intermédiaire entre ceux qui accentuent démesurément le moment individuel
(intuitionistes) et ceux qui prétendent que les différences ne sont que
graduelles (statisticiens).
A l'aide d'un exemple, le „Wiggly-Block-Test", nous faisons voir
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comment notre conception s'écarte de celle des statisticiens. Nous montrons ensuite que le test de la personnalité peut faire fonction de médium
pour la rencontre, mettant ainsi l'idée des intuitionistes à la portée d'un
examen scientifique.
Chapitre II Notre exposé de la controverse mettant aux prises les tendances opposées mentionnées plus haut se base sur les publications de
la „Rorschach Research Exchange".
Ensuite nous donnons un aperçu des méthodes d'interprétation généralement utilisées. On constate que parmi elles ne figure pas encore
une méthode qui prenne comme objet la conduite telle qu'elle apparaît
avant même de procéder à l'étude des aspects individuels. C'est de
cette méthode qu'il sera question dans les chapitres suivants.
Nous rappelons que Rorschach lui-même a donné déjà quelques
indications pour semblable interprétation.
Chapitre III Pour nous faire une idée des différentes formes que peut
prendre l'intentionnalité dans le test de Rorschach, nous étudions la
perception en général. Comme forme fondamentale nous désignons:
l'état où le sujet se dirige sur une chose comme telle, en contact direct.
Comme variantes d'une telle intentionnalité nous indiquons:
la conception d'une chose comme configuration superficiaire,
la conception d'une chose comme représentation,
l'expérience physionomique,
la conception d'une chose comme symbole,
la conception d'une chose comme forme accidentelle.
La dernière variante nous confronte avec le test de Rorschach. Cependant nous constatons également que les autres formes de conception
se rencontrent aussi dans ce test, tout en ne correspondant pas à la
vraie nature des planches.
Chapitre IV En nous basant sur cet aperçu des variantes de Pintentionnalité nous dressons une série de comportements qui peuvent se
présenter dans le test: indication, interprétation, expérience symbolique,
expérience physionomique, conduite du portrait (P. Janet), description,
perception normale, inaction.
Notons que seule la relation entre sujet et matériel de test a été prise
en considération. Les données complètes d'un test supposent encore que
l'on accorde une place importante à la relation entre examinateur et
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sujet examiné. Cette relation sociale influence la conduite. Tenant
compte de ces données complètes nous aboutissons à une division quadripartite des formes de conduite:
conduite de jeu, où sujet examiné et examinateur se comportent l'un
vis à vis de l'autre comme d'égal à égal;
conduite de travail, où ils se comportent comme d'inférieur à supérieur;
conduite de recul, où la rencontre avec l'expérimentateur est évitée;
conduite de rêverie, où le sujet s'abandonne de façon totale aux impressions suggérées par les planches, de sorte qu'il reste seul, malgré la
présence de l'expérimentateur.
Nous finissons par rapprocher les deux divisions des comportements
dans un seul aperçu.
Chapitre V Les différents comportements sont en quelque sorte reconnaissables dans le protocole. Nous donnons certains protocoles, entièrement ou en partie, pour illustrer notre théorie.
Chapitre VI Nous posons le problème de la signification des différents
comportements.
La conduite des sujets normaux, dans ses différentes formes, est qualifiée par nous de „comportement de recherche". Nous démontrons
que ce comportement de recherche déployé au cours du test donne un
spécimen de la conduite que la vie de tous les jours exige de chacun
de nous.
L'expérience physionomique et la conduite du portrait sont considérées
par nous comme des formes de conduite concrète, au sens que K. Goldstein attribuait à ce terme. Nous rapprochons cette conduite concrète
d'un mode spécial d'expérience du temps. Ce qui est caractéristique
pour cette expérience c'est la sujétion au „hic et hune".
Chapitre VII Notre problème découlait de l'examen de déments. Ce
qui nous amenait à nous demander s'il est permis de considérer dans
la démence un trouble de la connaissance comme moment principal.
La tentative que nous faisions de répondre à cette question à l'aide
de l'examen-Rorschach révéla qu'il fallait d'abord adapter à la manière
même de poser la question la méthode d'interprétation du test. C'est
le résultat de cette étude-là qui constitue le contenu des chapitres précédents. Nous terminons en indiquant une élaboration possible du problème par l'application des résultats obtenus.
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Après avoir traité quelques conceptions de la démence — en particulier celles de Carp, Minkowski, Prick et Galon -~ nous donnons les
résultats des principales études rorschachiennes sur ce sujet. Nous nous
sommes particulièrement attachés aux recherches de Z. Piotrowski, qui
relèvent chez les déments des traits de la conduite du portrait.
En nous servant de nos propres recherches nous faisons voir comment
la conduite du portrait apparaît dans la formulation des réponses. Nous
attirons également l'attention sur la ressemblance du protocole de la
conduite du portrait et celui de certains psychasténiques et adolescents.
Nous concluons que le test de Rorschach n'offre pas d'appui à la
thèse affirmant que la démence est fondamentalement un trouble de
la connaissance. Ce test suggère plutôt qu'il s'agit ici, en un certain
sens, d'une régression vers un niveau inférieur de développement. La
très forte emprise de la situation actuelle sur le sujet est le trait typique
de ce changement.
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Zusammenfassung
Einleitung Der psychisch gestörte Mensch erlebt die Welt anders als
der normale Mensch. Sein Verhalten muss im Rahmen der eigen Art
eben dieses Erlebens verstanden werden, weil man sonst am Zusammenhang der Erscheinungen und am Kern der Störung vorbeisieht.
Für die psychologische Untersuchung mit Hilfe der Testmethoden
bedeutet dies, dass man sich nicht auf das Messen der Ergebnisse einer
menschlichen Aktivität beschränken darf, sondern auch die Art dieser
Aktivität ins Auge fassen muss.
Bei der Untersuchung von Dementen mit dem Rorschach-Test haben
wir beobachtet, dass diese Menschen ein charakteristisches Verhalten
aufweisen, welches Verhalten eben in einem besonderen Verstehen des
Testes seinen Grund hat.
Das Verstehen des Testes nennen wir Intentionalität. Um das Verhalten in seiner originellen Einheit zu fassen, und damit der Persönlichkeit näher zu kommen, ergab sich die Notwendigkeit einer Untersuchung
der Varianten der Intentionalität.
Hauptzweck dieser Studie ist eine Untersuchung der Intentionalität
und des Verhaltens beim Rorschach-Test.
I. Kapitel Der Rorschach-Test ist eine Persönlichkeitsuntersuchung.
Probleme dieses Testes wollen im Verhältnis zu den Fragen, die diese
Untersuchung im Allgemeinen hervorruft, betrachtet werden.
Mit Persönlichkeit meinen wir: das Totalbild des individuellen
menschlichen Lebens.
Eine Untersuchung, die wissenschaftliche Ergebnisse über die Persönlichkeit bezweckt, muss typologische Ergebnisse liefern. Nur in der
Weise kann Unterschied und Uebereinstimmung zwischen den Menschen
dargestellt werden. Hier halten wir die Mitte zwischen denen, die
allzusehr das Individuelle betonen (Intuitionisten) und denen, welche
die Unterschiede auf rein graduelle beschränken (Statistici).
An einem Beispiel, dem „Wiggly-Block-Test", zeigen wir, wie unsere
Auffassung sich von der der Statistici unterscheidet. Wir legen weiter
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dar, dass der Persönlichkeits-Test als Medium zur Begegnung dienen
kann, und somit die Ansicht der Intuitionisten in den Bereich wissenschaftlicher Untersuchung hereinzieht.
II. Kapitel An Hand der Veröffentlichungen in „Rorschach Research
Exchange" zeigen wir die Auseinandersetzung zwischen den erwähnten
Richtungen.
Darauf geben wir eine Uebersicht der üblichen Interpretationsmethoden. Es stellt sich heraus, dass dieser Uebersicht noch eine Methode
zur Untersuchung des Verhaltens fehlt, wie dieses sich dartut, ehe man
zur Betrachtung der einzelnen Aspekte übergeht. Diese Methode wird
in den folgenden Kapiteln erörtert werden.
Wir machen darauf aufmerksam, dass Rorechach selber schon einige
Anleitungen zu einer derartigen Interpretation gegeben hat.
III. Kapitel Um die Abarten der Intentionalität bei dem RorschachTest kennen zu lernen, untersuchen wir das Wahrnehmen im Allgemeinen. Als Grundform nehmen wir: das Gerichtet-sein auf einen
Gegenstand in unmittelbarem Kontakt. Als Abarten einer derartigen
Intentionalität zeigen wir:
das Verstehen von etwas als Fläche-Konfiguration,
das Verstehen von etwas als Abbildung,
das physiognomische Erleben,
das Verstehen von etwas als Symbol,
das Verstehen von etwas ab Zufallsform.
Die letzte Abart stellt uns dem Rorschach-Test gegenüber. Es ergibt
sich aber zugleich, dass auch die anderen Arten des Verstehens bei diesem
Test vorkommen, obwohl sie dem tatsächlichen Charakter der Testfiguren nicht entsprechen.
IV. Kapitel Stützend auf diese Uebersicht der Abarten der Intentionalität nennen wir eine Reihe von Verhaltensweisen, die bei dem Test
vorkommen können: Deuten, Interpretieren, Symbol-erleben, physiognomisches Erleben, Abbildungsverhalten, Beschreiben, einfaches Wahrnehmen, Nicht-beschäftigt-sein.
Dabei ist einzig das Verhältnis zwischen Versuchsperson und Testmaterial ins Auge gefasst. In der vollständigen Testsituation spielt auch
das Verhältnis zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson eine bedeutende Rolle. Wenn wir der vollständigen Situation Rechnung tragen.
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bekommen wir eine vierfache Einteilung der Verhaltensweisen:
spielerisches Verhalten, wobei Versuchsperson und Versuchsleiter als
gleichwertige Personen zusammensind;
Arbeitsverhalten, wobei sie als Untergebener und Vorgesetzter zusammensind;
das Meiden, wobei die Begegnung mit dem Versuchsleiter vermieden
wird;
das Sinnen, wobei die Versuchsperson sich ganz den von den Bildern
hervorgerufenen Eindrücken überlässt, sodass sie trotz der Anwesenheit
des Versuchsleiters allein bleibt.
Wir bringen schliesslich die beiden Einteilungen der Verhaltensweisen
in eine Uebersicht zusammen.
V. Kapitel Die verschiedenen Verhaltensweisen lassen sich einigermassen im Protokoll aufweisen. Zur Erläuterung dieser Ausführungen
bringen wir einige Protokolle vollständig oder teilweise.
VI. Kapitel Jetzt legen wir das Problem der Bedeutung der verschiedenen Verhaltensweisen vor.
Das Verhalten des Normalen in seinen unterschiedlichen Arten fassen
wir zusammen als „Suchen". Wir legen dar, wie dieses Suchen in dem
Test ein Spezimen des Verhaltens ist, das im täglichen Leben von jedem
Menschen gefordert wird.
Das physiognomische Erleben und das Abbildungsverhalten betrachten wir als Formen eines konkreten Verhaltens in dem Sinne den
K. Goldstein diesem Ausdruck gab. Dieses konkrete Verhalten verbinden wir mit einer besonderen Art des temporellen Erlebens. Typisch ist
für dieses Erleben die Gebundenheit des Subjektes an das hie et nunc.
VII. Kapitel Unser Problem stellte sich bei der Untersuchung der
Dementen. Hierbei kam nämlich die Frage auf, ob es richtig sei, in
der Demenz als Hauptmoment eine Störung des Erkennens zu erblicken.
Bei einem Versuch, diese Frage mit Hilfe der Rorschach-Untersuchung
zu beantworten, stellte sich heraus, dass eben die Interpretationsmethode
des Testes eine Anpassung an die Fragestellung bedingte. Das Ergebnis
dieser Forschung ist der Inhalt obiger Kapitel. Am Schluss skizzieren
wir, wie das Problem, durch Anwendung des Gefundenen, weiter bearbeitet werden könnte.
Nachdem wir einige Anschauungen über die Demenz behandelt haben — speziell die von Carp, Minkowski, Prick und Calon — referieren
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wir die Ergebnisse der wichtigsten Rorschach-Studien über diesen Gegenstand. Hierbei gilt unsere Aufmerksamkeit besonders der Arbeit von
Z. Piotrowski. Aus dieser Arbeit erhellt, dass bei Dementen Abbildungsverhalten vorkomt.
Auf Grund eigener Untersuchungen zeigen wir, wie das Abbildungsverhalten in der Formulierung der Antworten bemerkbar wird. Zugleich machen wfr darauf aufmerksam, das Aehnlichkeiten zwischen
dem Protokoll beim Abbildungsverhalten und dem Protokoll mancher
Psychastheniker und Pubeszenten vorliegen.
Wir kommen zur Schlussfolgerung, dass der Rorschach-Test die Ansicht, dass Demenz im Grunde eine Störung des Erkennens sei, nicht
stützt. Dieser Test weist vielmehr darauf hin, dass hier in gewissem
Sinne eine Regression nach einer tieferen Lage der Entwicklung stattfindet. Kennzeichnend für diese Aenderung ist die stärkere Gebundenheit an die Situation des Augenblicks.
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Summary
Introduction A man suffering from a mental disorder experiences
reality otherwise than a normal person. His behaviour must be judged
in accordance with this special manner of experience, because otherwise
the interrelation of the phenomena and the essence of the disorder may
be overlooked.
For a psychological inquiry by means of test-methods this means,
that we should not confine ourselves to measuring the results of human
activity, but should also enter into the nature itself of this activity.
In our examination of demented persons by the use of the Rorschach
test we noticed that these persons showed a characteristic behaviour
which had a close relation with a special conception of the test.
The conception of the test we have called intentionality. In order
to understand behaviour in its original unity and so to approach personality it proved necessary to examine the variants of intentionality.
The main object of the present study is an inquiry into intentionality
and behaviour when using the Rorschach test.
Chapter I The Rorschach test is an inquiry into personality. The problems of this test ought to be seen in connection with the questions
which this inquiry generally raises.
By personality we mean: the all-embracing phenomenon of individual
human life.
An examination which has for its object the procuring of scientific
data about personality, ought to give typological data. For only in
this way can we make differences and similarities between various
people objective. By doing so we adopt a middle course between those
who stress individual elements excessively (intuitionists), and those
who reduce the differences to a matter of degree (statisticians).
As an example we adduce the Wiggly-Block-Test. In it we demonstrate how our position differs from that of statisticians. Next we show
that the personality-test may function as a medium for the relationship
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and so bring the purpose of the intuitionists within the reach of
scientific inquiry.
Chapter II We illustrate the conflict between the two tendencies mentioned, by reference to articles published in the Rorschach Research
Exchange.
Next we survey the usual interpretation-methods. In this survey it
appears that we still lack a method of inquiring into behaviour as it
shows itself before we proceed to the study of special aspects. Such a
method will be the subject of the following chapters.
We call attention to the fact that Rorschach himself has expressed
some ideas which suggest such an interpretation.
Chapter III In trying to understand the variants of intentionality in
the Rorschach test we make a study of perception in general. As a
fundamental form of perception we assume: being intent upon a thing
in direct contact. As variants of such an intentionality we take:
conceiving a thing as surface-configuration,
conceiving a thing as a picture,
experiencing it physiognomically,
conceiving a thing as a symbol,
conceiving a thing as an accidental form.
The last variant brings us face to face with the Rorschach test. We
find, however, that all the other ways of conceiving have their places
in this test, even though they may not be in keeping with the real
nature of the ink-blot pictures.
Chapter IV This survey of the variants of intentionality enables us
to draw up a series of behaviour-forms which may occur at the test:
pointing out, interpreting, symbol-experiencing, physiognomic experiencing, picture behaviour, describing, simple perception, mere inertia.
So far we have only considered the relation between the subject and
the stimulus material. In a complete testing situation the relation between the examiner and the subject is of great importance. This social
relation influences behaviour. Taking the complete situation into account
we propose to divide the forms of behaviour into four kinds:
playful behaviour, when the examiner and the subject meet on equal
terms;
task-behaviour, when they are together as superior and subordinate;
evasive behaviour, when the subject tries to avoid the examiner;
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musing behaviour, when the subject completely surrenders himself to
the impression raised by the ink-blots, so that he feels himself alone,
notwithstanding the presence of the examiner.
Finally we make a survey of the two series of behaviour-forms together.
Chapter V The various forms of behaviour are to some extent recognizable in the protocol. We quote some of these protocols, wholly or in
part, to illustrate what has been said.
Chapter VI We raise the question: What is the meaning of the
various forms of behaviour?
The behaviour of normal people in its various forms we sum up as
„searching". We show how this searching in the test yields a specimen
of the behaviour which is required of everybody in everyday life.
Physiognomic experience and picture-behaviour we look upon as
forms of concrete behaviour in the sense which K. Goldstein attached
to this term. This concrete behaviour we link with a special way of
experiencing time. Typifying this experiencing is the intimate relation
of the subject with the „hie et nunc".
Chapter VII Our problem originated from an examination of demented persons. The question arose whether it is right to assume as the
main factor of dementia a disturbance of cognition. In trying to answer
this question by means of a Rorschach-examination it appeared that the
interpretation-method of the test had first to be adapted to the question
as raised. The result of this study is contained in the preceding chapters.
Finally we have outlined how the problem might be brought nearer
solution by applying what has been found.
After treating some views about dementia — especially those of
Carp, of Minkowski, Prick and Galon — we give the resulls of the
main Rorschach-studies on this subject. We paid special attention to
Z. Piotrowski's work. There it appears that picture-behaviour occurs
in demented persons.
By using our own researches we show how picture-behaviour is noticeable in the formulation of the repUes. At the iame time we draw
attention to the resemblance of the protocol in picture-behaviour with
the protocol of some psychasthenics and adolescents.
We come to the conclusion, that the Rorschach test does not support
the opinion that dementia is fundamentally a disturbance of cognition.
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This test rather points to the fact that here we have, in a sense, a
regression to a lower level of development. Characteristic of this change
is that the patient is more closely tied down to the present situation.
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Overzicht van de protocollen
LIJST VAN TEKENS EN AFKORTINGEN
G
DG
D
Dd
Dzw
Do
Erft
F
F+
F—
В
Bkl
TB
FFb
FbF
Fb
Fbn
FHd
HdF
Hd
F(Fb)
Erlt
M
Md
Τ
Td
PI

:
:

het antwoord betreft de gehele plaat.
het antwoord betreft de gehele plaat, maar het is georga
niseerd rond een detail.
: het antwoord betreft een voor de hand liggend onderdeel
van de plaat.
het antwoord betreft een ongewoon detail, meestal een klein
deel van de plaat.
het antwoord betreft het wit gelegen tussen de donkere of
gekleurde delen van de plaat.
: het antwoord geeft een detail weer, van wat men gewoon
lijk als geheel aanduidt.
: de onderlinge verhouding tussen de hiervoor genoemde as
pecten der antwoorden (G, D, Dd enz.) („Erfassungstypus").
:

het antwoord is bepaald door de vorm van de vlek en het
geeft iets aan, dat statisch gezien wordt.
: het vorm-antwoord is goed gezien.
: het vorm-antwoord is slecht gezien.
: het antwoord betreft een menselijke figuur, die in beweging
wordt gezien.
: een bewegings-antwoord, dat betrekking heeft op een klein
detail van de plaat.
het antwoord betreft een dierlijke figuur, die in beweging
wordt gezien.
: het antwoord is primair door de vorm van de vlek, secun
dair door de kleur ervan bepaald.
: het antwoord is primair door de kleur van de vlek, secun
dair door de vorm ervan bepaald.
: het antwoord is door de kleur van de vlek bepaald.
: het antwoord houdt alleen een aanduiding van de kleur in.
: het antwoord is primair door de vorm, secundair door de
grijsnuancen van de vlek bepaald.
: het antwoord is primair door de grijsnuancen, secundair
door de vorm van de vlek bepaald.
: het antwoord is door de grijsnuancen van de vlek bepaald.
: de grijsnuancen spelen in het antwoord een rol, maar de
vorm van het betreffende deel der plaat is er zeer fijn in
verwerkt.
': de verhouding tussen bewerçings- en kleurantwoorden
(B:(FFb-l-FbF+Fb) ) („Erlebnistypus").
:
:
:
:
:

het
het
het
het
het

antwoord
antwoord
antwoord
antwoord
antwoord

betreft een menselijke figuur.
betreft een deel van een menselijke figuur.
betreft een dier.
betreft een deel van een dier.
betreft een plant.
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Obj
Ldsch
F+%
T%
V

V%
O
0%
K.I

: het antwoord betreft een levenloos voorwerp.
het antwoord betreft een landschap.
: percentage F + antwoorden ten opzichte van alle F antwoorden.
: percentage dier-antwoorden (T-f-Td) ten opzichte van alle
antwoorden.
: regelmatig voorkomende antwoorden.
Wij volgen de lijst, welke voorkomt bij Klopfer en Kelley
in „The Rorschach Technique", biz. 179-181. Op één punt
zyn wij ervan afgeweken: wanneer bij plaat VIII, rood
lateraal, gesproken werd van een viervoetig dier, beschouwden wij dit antwoord ab V, ook wanneer dit dier niet als
bewegend was gezien.
: percentage V antwoorden ten opzichte van alle antwoorden.
: zeldzame antwoorden.
: percentage zeldzame antwoorden ten opzichte van alle antwoorden.
: de verhouding tussen het aantal antwoorden gegeven bij de
drie laatste platen en het totaal aantal antwoorden.

De platen geven wij aan met Romeinse cijfers van één tot tien.
In de opeenvolging der antwoorden onderscheiden wij: star, regelmatig, onregelmatig, verward en omgekeerd.
De stand der platen is aangegeven met letters:
a
: plaat rechtop.
b
: linkerzijde van de plaat onder.
с
: bovenkant van de plaat onder.
d
: rechterzijde van de plaat onder.
Het gebruik van de Engelse afkortingen Rebben wij vermeden om verwarring
te voorkomen. Tn enige citaten moesten wij echter deze tekens behouden. Ter
verklaring het volgende:
W
het antwoord betreft de gehele plaat.
Dr
: het antwoord betreft een ongewoon detail.
m
het antwoord betreft een object, dat in beweging wordt
gezien;
het antwoord betreft de werking van natuurkrachten;
het antwoord betreft spanningen;
het antwoord betreft een gebaar.
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OVERZICHT
De met * aangeduide onderzoekingen werden door ons verricht in de Psy
chiatrisch-Neurologische Kliniek van het St. Canisius-ziekenhuis te Nijmegen
onder leiding van Prof. Dr J. J. G. Prick.
Man, 54 jaar.
Dementia paralytica.
Totaal: 13
Onbeantwoord: 0
8
F+
3 Τ
G ..
1 F—
8
Td .......
DG
3 FbF
D ..
2
Anatomie.
1
Dd
*

1.

9

2
2

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 0 : 2
Opeenvolging: aanduiding van omkering.
*

Vrouw, 60 jaar.
Dementia paralytica.
Totaal: 8
Onbeantwoord: 2 (V, VI)
. 2
G
3 F+
4
M
. 1
D
5 F—
3 Md
. 4
В
1 Τ
. 1
Τ scine

T%

V
V%
0%
K.I

85

3
23
76(—)
0,3

2.

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 1 : 0
Opeenvolging: —
*

Duur: 13 minuten
F+%
27

Man, 59 jaar.
Dementia paralytica.
Totaal: 14
Onbeantwoord: 0
5 Τ
G
8
F+ .
D
6 F— .
8
Τ scine .
HdF
1
Inkt
Ornament

Duur: 12 minuten
57
T% ..
63
V ....
2
v%
25
o% .
0
0,25
K.I. .
Shock: ιν,νι.

F+%..

3.

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 0 : 0
Opeenvolging: regelmatig.

.11
. 1
. 1
. 1

Duur: 28 minuten
F+%
38
T%
86
V
3
V%
21
0%
36(—)
K.1
0,4
Shock: III.IV.
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*

4. Vrouw, 34 jaar.
Dementia paralytica.
Totaal: 14
Onbeantwoord: 2 (VI,VII)
G
.. 9 F+
7 M
. 2
8
2 Τ
D
.. 5 F—
1
В ..
1 Τ scène
TB
. 3
1 PI
FFb
1
FbF
2
Erft.: G - D
Erlt.: В : Fb = 1 : 2,5
Opeenvolging: aanduiding van omkering.
5. Man, 50 jaar.
Demeiìtia paralytica.
Totaal: 16
Onbeantwoord: 0
Τ
. 3 F+
G
Td
D
.10 F—
Dd
. 1
Obj
Dzw
. 2
Sexueel
Geraamte .
Zuil
Kruis
Plein
Erft.: G — D — Dd — Dzw
Erlt.: В : Fb = 0 : 0
Opeenvolging: onregelmatig.

Duur: 22 minuten
..78
T% ..
..64
.. 3
V
..21
V%
..29(-)
ο% .
04
K.I. .
11,1V.
Shock:

F + % ..

*

6. Man, 57 jaar.
Posttraumatische hersenatrophie.
Totaal: 15
Onbeantwoord: 0
Τ
G ...
F+ .
D ...
Td
F— .
Dzw
FFb .
Τ scène
FHd
Obj
Ldsch
Anatomie
Geraamte
Sleuf
Water
Erft.: G — D — Dzw
Erlt.: В : Fb = 0 : 0,5
Opeenvolging: regelmatig.

1
1

Duur: 20 minuten
F+%
56
T%
44
V
5
V%
31
0%
25(—)
K.1
0,25
(Shock: ontwijken
van rood)

*

7. Vrouw, 37 jaar.
Multiple sclerose.
Totaal: 10
Onbeantwoord: 2 (ΐ,Χ)
4 M
G
.. 5 F +
5 Md
DG
.. 1 F—
D
.. 2 В
1 Τ .
Dd
.. 1
.. 1
Do

4
3
1
1
1
1
2
1
1

Duur: 20 minuten
F+%
46
T%
53
V
2
V%
13
0%
33(—)
K.1
0,3
Shock: III, IV,
VIII, IX, X.

*
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... 2
... 2
... 6

Duur: 21 minuten
..44
F+%..
..60
T%
.. 1
V
..10
v% ..
o% .. ..40(—)
K.I. .
.. 0.2

Erft.: G — (D) — Dd
Erlt.: В : Fb = 1 : 0
Opeenvolging: —
*

8. Man, 28 jaar.
Multiple sclerose.
Totaal: 11
Onbeantwoord: 0
G
10 F +
1 Τ
D
1 FFb
2 Τ obj
Anatomie
(twijfelachtig,
welke determi
nant domineert.
Zeker F—.)
FbF
2
FHd
6
Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 0 : 3
Opeenvolging: —

5
5
1

Duur 12 minuten
F+%
?
T%
90
V
1
V%
9
0%
60(—)
K.1
0,3
Shock: III.IV.IX.

Vrouw, 36 jaar.
Epilepsie na operatie wegens hersenabces (3 jaar tevoren).
Onbeantwoord: 2 (VI.VII)
Duur: 1.7
Totaal: 9
F+%
1 Md
2
.. 3 F+
G
DG
.. 1 F—
8 Τ
1 T%
D
.. 3
Anatomie
4 V
Dd
.. 1
Geraamte
2 V%
Dzw
.. 1
o%
K.I
Erft.: G — D — Dd - Dzw
Erlt.: Б : Fb = 0 : 0
Opeenvolging: —
10. Vrouw, 48 jaar.
Tumor cerebri, rechts frontaal (post-operatief).
Totaal: 10
Onbeantwoord: 0
2 Τ
... 8
G
8 F+
3 PI
... 1
D
2 F—
TB
1 Geraamte... ... 1
FbF
2
FHd
1
HdF
1

minuten
11
11
1
11
78Í—)
0,45

Duur: 8 minuten
F+%..
40
80
TX
3
V
30
v%
o%
SO(-)
K.I. .
0,3
Shock: III, VI, VIII.

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 0 : 2
Opeenvolging: —
Vrouw, 34- jaar.
Ziekte van Wilson.
Onbeantwoord: 2 (II.VII)
Totaal: 12

•11.

Duur: 14 minuten
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G ..
DG
D ..

F+
1
F—
1
В
1
ТВ
5
(neemt men deze
ab F, dan zijn
hiervan 2 F + en
3 F—)
FbF
3
FHd
1

Τ
PI
Duivel

9
2
1

F+%
T%
V
V%
0%
K.1

50
75
2
17
25(—)
0,4

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 1 : 3
Opeenvolging: —
12.

Vrouw, 73 jaar.
Apoplexia cerebri.
Totaal: 8
Onbeantwoord: 3 (I,IV,V)
M
8 F+
G
Τ
F—
В ...
Τ scine
FbF
Wapenschild...
Bergen
Erft.: G
Erlt.: В : Fb = 2
Opeenvolging: —

2
1
1
3
1

Duur: 18 minuten
F+%
20
T%
25
V
1
V%
12,5
0%
50(—)
K.1
0,4

13.

Man, 80 jaar.
Arteriosclerosis cerebri.
Onbeantwoord: 4 (II,III,IV,VI)
Duur: 17 minuten
Totaal:
F—
5
Sexueel
5 F+%
0
G
FbF
1
Anatomie
1 T%
0
D
V
0
0%
83(—)
K.1
0,5
Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 0 : 1
Opeenvolging: —
Man, 59 jaar.
Tumor cerebri, links frontaal (post-operatief).
Totaal:
Onbeantwoord: 5 (IV,V,VI,IX,X) Duur: 27 minuten
M..
3
F+%
25
G
F+
Τ ..
D
F—
2
T%
33
Obj
Dzw ...
В ..
1
V
1
V%
17
0%
33(—)
K.1
0,2
Erft.: G — D — Dzw
Erlt.: В : Fb = 2 : 0
Opeenvolging: —
* 14.
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* 15. Man, 36 jaar.
Diffuus tumoren in cerebro.
Totaal: 10
Onbeantwoord: 0
G
10 F—
10 Sexueel.

.10

Erft.: G
Erlt.: В : Fb - 0 : 0
Opeenvolging: —
* 16. Vrouw, 48 jaar.
Tumor cerebri, rechts occipitaal (po&t-operatief).
Totaal: 10
Onbeantwoord: 1 (V)
M..
1
G
F+ .
Τ ..
3
DG
F— .
PI ..
4
D
В ....
Obj
2
FbF .
FHd.
Erft.: G — D
Erlt.: В · Fb = 1 : 4
Opeenvolging: —

Duur: 20 minuten
F+%
0
T%
0
V
0
0%
90(—)
K.1
0,3

Duur: 15 minuten
F+%
25
T%
30
V
1
V%
10
0%
40(—)
K.1
0,3

* 17. Man, 54 jaar.
Resttoestand na operatie wegens abces rechts frontaal (2 jaar na de
behandeling).
Totaal: 57
Onbeantwoord: 0
Duur: 33 minuten
1 F+%.
68
G
27 F +
17 M
D
26 F—
8 Md
4
T%....
46
Dd
3 В
1 Τ
13
V
10
Dzw
1 FFb
5 Td
3
V%....
18
FbF
11 PI
2
23(T)
o%....
Fb
2 Obj
11
K.I. .
0,4
Shock: νιιι,ιχ,χ.
Fbn
1 Inkt
10
FHd
1 Wolk ...
10
HdF
10 Kleur ...
1
F(Fb) ...
1 Brand ...
2
Erft.: G
D — Dd — Dzw
Erlt.: В : Fb = 1 : 18
Opeenvolging: begint bij iedere plaat star, daarna onregelmatig.
* 18. Man, 54 jaar.
Chorea van Huntington.
Totaal: 37
Onbeantwoord: 0
.. 3
G
F+
20
9 M
DG
1 F—
22 Τ
..10
D
14 В
2 Td
.. 3
Dd
1 FFb
1 Obj
.. 7
.. 1
Dzw
1 Fbn
3 Ldsch
Standbeeld . ?
Ornament....... 8
Kleur
.. 3

Duur: 45 minuten
F+%.
...41
T%....
...35
V ....
... 5
V%....
...13
...40{q:)
o%....
... 0,4
K.I.
.
Shock: и, III.
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Erft.: G — D — Dd — Dzw
Erlt: В : Fb = 2 : 5
Opeenvolging: regelmatig, neiging tot omkeren.
* 19. Vrouw, 27 jaar.
Multiple sclerose.
Totaal: 92
Onbeantwoord: 0
.50 M
.... 9
G ...
. 8 F+
.10 Md ..
.... 6
D ...
.48 F—
. 3 τ
....20
Dd...
.33 В ...
. 3 Td
Dzw
. 3 TB
.... 8
. 1 Τ obj
FFb
... 2
. 6 PI
FbF
.... 2
....22
FHd
12 Obj
Vlek
9
HdF
7 ""
Wolk
3
Ornament
6
Architectuur..
Vlam
Opening
Masker
Vraagteken ..
Erft.: G —Ό — Dd — Dzw
Erlt.: В : Fb = ЗТб.З
Opeenvolging: regelmatig.
* 20. Man, 25 jaar.
Genuine epilepsie met neurose.
Totaal: 28
Onbeantwoord: 0
G .
.13 F +
.10 Md
1
D .
.13 F— ..
.11 Τ
Dd.
. 2 Td
2 FbF ..
Fb
. 2 Tobj
. 1 PI
Fbn ..
. 1 Obj
HdF ..
. 1
F(Fb)
Geraamte.
Geografie
1
Kleur
1
Verf
2
Inkt
2
Iets gescheurds 1
Erft.: G — D — Dd
Erlt.: В : Fb = 0 : 6,5
Opeenvolging: onregelmatig.
* 21. Man, 32 jaar.
Psychasthenie.
Totaal: 16
Onbeantwoord: 0
4 Τ
G
7 F+
6 Anatomie
D
7 F—
Fb
1 Sexueel
Dd
1
Dzw
1
FHd
5 Bloed
Ijs
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10
1
1
1

Duur: 86 minuten
F+%
83
T%
30
V
6
0%
32(±)
K.1
0,25
Shock: IV,X.

Duur: 32 minuten
F+%
48
T%
52
V
3
V%
11
0%
30( + )
K.1
0,4
Shock: IV.X.

Duur: 83 minuten
F+%
40
T%
19
V
3
V%
19
0%
44(—)
K.1
0,3
Shock: ІІ.ІІІД ,
VI, VIII.

Erft.: G — D — Dd — Dzw
Erlt.: В : Fb = 0 : 1,5
Opeenvolging: neiging tot omkeren.
Man, 26 iiaar.
Psychasthenie.
Totaal: 18
Onbeantwoord: 0
M
5
G
13
F+
F—
Md
5
D
5
1 Τ
В ...
Td
FFb
1
FbF
3
PI
HdF
Obj
3
Inkt
Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 1 : 3,5
Opeenvolging: star.
* 22.

Jongen, 18 jaar.
Dwangneurose in de puberteit.
Totaal: 14
Onbeantwoord
G .
.11
F+
D .
F—
. 3
Dd.

1
1
5
2
1
2
б

Duur: 20 minuten
F+%
50
T%
40
V
4
V%
22
0%
22(—)
K.I
0,4
Shock : aanduiding

bij ιν,ιχ,χ.

23.

: 0
M
Md
Τ
Td
Geraamte
Ornament

1
3
4
4
1
1

Erft.: G — D — Dd
Erlt.: В : Fb = 0 : 0
Opeenvolging: onregelmatig.
Jongen, 20 jaar.
Adolescentie.
Onbeantwoord: 0
Totaal: 28
F+
14
M
2
...12
G
F—
3
Md
3
...13
D
В
2
Τ
9
... 2
Dd
Td
2
... 1
FFb
2
Dzw
FbF
5
Obj
6
FHd
2
Wolk
2
Masker
1
Vogelverschrikker
Wapenschild... 1
Symboliek ... 1
D — Dd — Dzw
Erft.: G
Erlt.: В : Fb = 2 : 6
Opeenvolging: onregelmatig.

Duur: 52 minuten
F+%
80
T%
57
V
1
V%
7

o%

0

K.I
0,3
Shock: IV.IX.

24.

Jongen, 13 jaar.
Puberteit.
Totaal: 8
Onbeantwoord:
F+
4
... 6
G
F—
1
... 2
D
В
1
FHd
2

Duur:: 34 minuten
F+%..
..82
T%
..40
V
.. 6
..21
v%
o% ...
•30(±)
K.I. ..
. 0.6
Shock: II.
1

25.

2 (II.VII)
M
Τ
Td

.. 1
.. 5
.. 2

Duur : 10 minuten
F+%.
80
T%....
87
V ....
6
v%....
75
o%....
12(-)
Shock: II,III,IX(?).
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10

Erft.: G — D
Erlt.: В : Fb = 1 : O
Opeenvolging: —
26.

Jongen, 13
Puberteit.
Totaal: 27
5
.18
D
. 4
Dd

jaar.

* 27.

jaar.

Onbeantwoord: 0
Duur: 16 minuten
F+%
97
.12
M
6
F+
T%
48
Md
F — ..
Τ ..
V
8
В
Td..
V%
30
TB ..
Obj
0%
19( + )
FFb ..
Vlag
K.1
0,5
Fb
Gescheurd papier 1
FHd ..
Erft.: G — Ό — Dd
Erlt.: В . Fb = 6 : 2
Opeenvolging: regelmatig.

Vrouw, 28
Hysterie.
Totaal: 15
.10
4
D ...
1
Dzw

Onbeantwoord: 0
5
M.
F+
Τ
F — ..
В
Anatomie
Wolken
FFb ..
Explosie
FbF ..
Ldsch
Fb
HdF..
F(Fb)
Erft. : G — D — Dzw
Erlt.: В : Fb = 1 : 4,5
Opeenvolging: regelmatig.
28.

Vrouw, 27
Noi maal.
Totaal: 89
. 9
G ...
.56
D ...
. 6
Dd...
.18
Dzw

4
1
2
4
2

jaar.

Onbeantwoord: 0
.50
M..
17
F+ .
. 6
Md
9
F— .
.10
Τ ..
16
В ....
. 3
Td..
6
Bkl .
. 3
Τ scène
1
TB
. 6
PI
7
FFb .
. 4
FbF .
Obj
13
. 3
Fb...
Anatomie
3
. 2
FHd
Architectuur... 4
Symboliek
5
F(Fb)
2
Beeld
2
Schilderij
2
Vuur
2
Wolk
1
Grot
1
Erft.: G — Ό — Dd — Dzw

Erlt.: В : Fb = 13 : 11,5
Opeenvolging: eerst regelmatig, later onregelmatig.
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Duur: 45 minuten
F+%
83
T%
27
V
4
V%
27
0%
27(—)
K.1
0,3
Shock: ІІДІІД ,
ΙΧ,Χ.

Duur: 84 minuten
F+%
91
T%
26
V
4
0%
40(±)
K.1
0,4
Shock: IV,VI.
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(5e ed.), 1948 (6e ed.).
Een uitvoerige bibliografie komt ook voor in: Klopfer, В. and Kelley, D.,
The Rorschach Technique. A Manual for a Projective Method of Personality
Diagnosis. New York, 1946 (2e ed.).
Het tijdschrift Rorschach Research Exchange, sinds 1947 voortgezet onder
de titel Rorschach Research Exchange and Journal of Projective
Techniques,
welke titel in 1950 veranderd werd in Journal of Projective Techniques, duiden
wij aan met de letters RRE.
De eerste jaargangen van dit tijdschrift vielen niet samen met het kalenderjaar.
In onze bibliografie vermelden wij het jaar, waarin de betreffende aflevering
verscheen. Hier geven wij een overzicht van de datering der eerste jaargangen:
1: September 1936-Juli 1937.
2: September 1937-Jum 1938.
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Vanaf 4 komen de jaargangen overeen met het kalenderjaar.
De paginering loopt in de verscheidene afleveringen van iedere jaargang door,
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ELIASBERG, W. und FEUCHTWANOER, E., Zur psychologischen und
psychopathologischen Untersuchung und Theorie des erworbenen Schwachsinns.
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STELLINGEN
ι
Bij psychologisch onderzoek dient aandacht geschonken te worden
aan de invloed der sociale verhoudingen in de onderzoekingssituatie op
het gedrag van de proefpersoon.
II
Om gedrag juist te beoordelen is het nodig, dat men rekening houdt
met de wijze, waarop het zich gedragend subjet de situatie beleeft.
III
Het is voor het interpreteren der resultaten van het Rorschach-onderzoek van belang, dat men nagaat of de proefpersonen het testmateriaal
opvatten als toevalsvormen, of dat zij dit anders opvatten, b.v. als
afbeeldingen.
IV
Voor het vaststellen van de bijzondere aard van het gedrag bij de
Rorschach-test en voor het bepalen van de opvatting welke de proef
personen over het testmateriaal hebben, is een systematisch onderzoek
van de formulering der antwoorden tijdens de test gegeven een belang
rijk hulpmiddel.
V
Er is te weinig op gelet, dat de shock, die kan voorkomen bij de drie
laatste platen van de Rorschach-test, behalve op de invloed van de
kleuren dezer platen ook kan berusten op de veelheid der onderscheiden
optische gegevens, welke veelheid een poging van een proefpersoon om
de platen als geheel te beschouwen belemmert.
VI
In de beschrijving, welke H. Rorschach heeft gegeven van de DGantwoorden in zijn test, komt niet voldoende uit, dat deze antwoorden
het resultaat zijn van een bijzondere wijze van waarnemen, welke hier
door gekenmerkt is, dat slechts een geringe structurering van het waargenomene tot stand komt.

VII
Het menselijk lichaam is het verankerd-zijn in de kosmos van de
menselijke geest, waardoor en waarin deze tot zich komt.
VIII
Voor een vruchtbare samenwerking van de neurophysiologie met de
psychologie, welke slechts mogelijk is, wanneer de neurophysiologie
zich niet beperkt tot een mechanistische beschouwing van het levende
organisme, is het noodzakelijk, dat deze wetenschap de innerverende
en reguleiende systemen niet slechts beschouwt als statische structuren,
maar dat zij ook boven deze beschouwingswijze uitstijgt door de invoe
ring van het grondbegrip „dynamische structuur".
IX
Het Voorbereidend Hoger Onderwijs mag zich niet beperken tot het
bijbrengen van kennis, maar het moet er meer dan ander voortgezet
onderwijs vooral in de hogere klassen stelselmatig op gericht zijn bij de
leerlingen een zoekende houding te doen ontstaan.

Bij psychotherapeutische kwesties betreffende religieuzen is het van
belang aandacht te schenken aan de inzichten welke uit de praktijk van
het kloosterleven zijn voortgekomen, zoals men die b.v. aantreft in het
geschrift van Claudius Aquaviva „Industriae ad curandos апііше mor
bos". ÍRome, 1600)
XI
De bewering van R. Allers: „Personne ne profite du fait d'avoir passé
par une névrose;" is onaanvaardbaar.
(Vgl. Aridité symptôme et aridité stade, in: Etudes Caimélitaines 22 II (1937),
blz. 150.)
XII
Wat С. Jung archetypen heeft genoemd, zijn algemeen menselijke
ргге-rationele belevingswijzen van fundamentele menselijke situaties.

