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VOORWOORD 

Zelfcorrectie en zelfcritiek zijn in de moderne opvoedkunde 
centrale begrippen. Sommige paedagogen verdedigen de stel
ling, dat zelfcorrectie de enige aanvaardbare vorm van ver
betering is; dat zij de meest vruchtbare en de meest duurzame 
is, geldt welhaast als vanzelfsprekend. Het is daarom ver
wonderlijk, dat de empirische psychologie, speciaal de 
kinderpsychologie, dit thema nog vrijwel niet in behandeling 

enomen heeft. Een monografie erover bestaat niet. De 
ekende kinderpsychologische handboeken spreken over zelf

correctie helemaal niet, over zelfcritiek geven ze hoogstens 
enkele algemene en terloopse opmerkingen. Wanneer men 
afziet van de school-didactiek, hebben wij slechts één experi
menteel onderzoek van enige omvang gevonden, dat zich 
uitdrukkelijk aan het onderwerp wijdt. ^ 
Deze verwaarlozing van zelfcorrectie en zelfcritiek door de 
psychologen is geen toevallig en op zichzelf staand verschijn
sel; geheel het gebied der karakterontwikkeling deelt in die 
achterstand. De oorzaak ligt ongetwijfeld in methodische 
moeilijkheden; de ontwikkeling van waarneming en intelli
gentie is gemakkelijker voor het experiment toegankelijk 
dan die van het karakter. Slechts enkele karakterologische 
onderwerpen zijn uitvoeriger bewerkt: de oneerlijkheid en 
weerspannigheid, welke bijzondere last bezorgen aan de 
opvoeders; de sociale ontwikkeling, die om haar duidelijke 
weerslag in het gedrag een geliefkoosd thema is der Behavio
risten en bovendien naar voren werd geschoven op grond van 
de levensbeschouwing (sociologisch positivisme en nationaal-
socialisme). 
Daarnaast hebben ook Psycho-analyse en Individualpsycho-
logie zich bezig gehouden met de karakterontwikkeling in de 
vroege jeugd, echter niet zozeer in empirisch detailonderzoek 
bij kinderen als wel door de analyse van ontwikkelings
stoornissen bij ouderen. 
Onder de algemeenheden, welke in de handboeken over ons 
onderwerp te vinden zijn, is er één zeer moeilijk te rijmen met 
de opvatting der paedagogen: zelfcritiek zou in ae vroege 
jeugd zo goed als niet voorkomen. W. Stern zegt uitdrukkelijk: 
„Erscheinungen der Selbstkritik (sind) im frühen Kindesalter 
wie es scheint recht selten." 2) De phasentheorieën der nieuwe 
Duitse ontwikkelingspsychologen (H. Vonkelt en zijn leer
lingen; O. Kroh, W. Hansen) komen hierin met elkaar overeen, 
dat de vroege phasen gekenmerkt worden door het ontbreken 
van zelfcritiek en een daaruit voortkomende minimale neiging 

1) E. Brunswik, Experimente über Kritik, Ber. XII Kongr. Ps., Jena 1932. 
a) W. Stern, Psychologie der frühen Kindheitβ, Leipzig 1930, p. 345. 
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tot zelfcorrectie (Vonkelt's „Prinzip 'der geglückten Zügen"). 
Sterker is, dat het experimenteel onderzoek van Brunswik tot 
een soortgelijk resultaat komt; de eigenlijke leeftijd van zelf
correctie en zelfcritiek zou pas beginnen tegen net negende 
jaar. Door een gevarieerde herhaling van Brunswik's onder
zoek — dat buiten de kleuterleeftijd valt — menen wij te 
hebben aangetoond, dat zijn resultaten sterk bepaald zijn door 
de gebruikte proeftechniek en dus niet veralgemeend mogen 
worden. 
Deze neiging om de ontwikkeling der zelfbewustzijns-
functies te verschuiven naar de puberteit vindt haar oorzaak 
hierin, dat het ontwikkelingspsychologisch denken slechts 
langzaam doordringt tot het meest intieme en beslissende deel 
van de opbouw der persoonlijkheid. Het is inderdaad waar, 
dat zelfcorrectie en zelfcritiek pas in de puberteit, of beter 
nog in de adolescentie, hun volle ontplooiing bereiken. Maar 
dat geldt ook van het denken, en toch aarzelt niemand om 
van „kinderlijk denken" te spreken. Onze eerste taak is 
daarom, te laten zien dat reeds in de kleuterjaren talrijke 
gedragsvormen voorkomen die de naam zelfcorrectie en zelf
critiek verdienen. Het onderzoek zal dus, vooral aanvankelijk, 
meer in de breedte dan in de diepte gaan. Juist omdat het 
terrein nog grotendeels braak ligt, kan men niet beginnen 
met een experiment dat is ingesteld op een scherp geformu
leerde detailvraag: eerst is oriëntatie nodig ter voorbereiding 
van later detailonderzoek. Wij hebben uit de literatuur en uit 
eigen ervaring alle gevallen, waarin kleine kinderen zelf
correctie of zelfcritiek demonstreren, verzameld, geordend en 
van een korte analyse voorzien. Hieraan is het eerste Deel 
gewijd. In het tweede Deel worden enkele der gevonden 
gedragsvormen onderworpen aan een nader onderzoek met 
behulp van experimentele methoden. Tenslotte trachten we, 
steunend op de gegevens van verzameling en experiment, in 
het slothoofdstuk een definitie te geven van zelfcorrectie en 
zelfcritiek, en een schets in grote lijnen van haar ontwikkeling. 
Het experimentele gedeelte van het onderzoek werd verricht 
in de zomer van 1944 in vijf kleuterscholen en een kleutertuin 
te Nijmegen: aan de hoofden en leerkrachten daarvan betuig 
ik mijn oprechte dank voor hun welwillende medewerking in 
de moeilijke omstandigheden. De oorlogssituatie heeft het 
onderzoek in verschillende opzichten bemoeilijkt. Door sluiting 
der scholen en verlies van het proefmateriaal konden enkele 
kleine parallel-onderzoeken met gevarieerde instructie geen 
doorgang vinden. Vooral echter werd door de vernietiging van 
verschillende psychologische boekerijen en de verbreking der 
contactmogelijkheden een goede verwerking der literatuur 
onmogelijk gemaakt. De schrijver verloor alle bibliografische 
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aantekeningen behalve die, welke reeds in het eerste Deel 
verwerkt waren; het was niet mogelijk dit verlies aan te 
vullen. De literatuurverwijzingen zijn daarom in het tweede 
Deel zeldzaam, de literatuurlijst onvolledig. Dit tekort is echter 
niet zo ernstig als het schijnen mag, inzoverre speciale litera
tuur over het thema nauwelijks bestaat. 
Miin hartelijke dank gaat uit naar mijn vrouw, die mij op 
velerlei wijzen hielp bij het tot stand komen van dit werk. 
Ook aan de vele anderen die mij direct of indirect behulpzaam 
waren, betuig ik mijn erkentelijkheid. Bijzondere dank ben 
ik verschuldigd aan Mej. A. Fleskens, die de platen schilderde 
voor het experimentele gedeelte. De afbeeldingen die in dit 
boek zijn opgenomen, beantwoorden niet geheel aan die, welke 
oorspronkelijk voor de proeven werden gebruikt. Daar de 
originelen verbrand waren en de gevolgde techniek voor de 
druk bezwaren zou opleveren, zijn de platen omgezet in 
lijntekeningen. Bij een eventuele herhaling of voortzetting van 
het experiment zou het nodig zijn terug te keren tot de water
verftechniek, vooral voor de wandplaten. De afbeeldingen in 
het boek hebben alleen ten doel een indruk te geven van de 
methode en de tekst begrijpelijk te maken. 
Voor de steun, welke het Dr van Gils-fonds verleende bij de 
uitgave van dit boek, betuig ik mijn erkentelijkheid. 

AFKORTINGEN 

pi. = proefleider, 
pp. = proefpersoon, 
ppn = proefpersonen. 
3; 5 = 3 jaar en 5 maanden. 
4; 0—4; 3 = de groep van ppn die vier jaar oud zijn en de 

derde maand daarna nog niet voltooid hebben. 

Arch, de Ps. = Archive de Psychologie. 
Arch. ges. Ps. = Archiv für die ges. Psychologie. 
Ber. VIII Kongr. Ps. = Bericht über das achte Kongresz 

für experimentelle Psychologie. 
Ber. IV Kongr. Heilpäd. = Bericht über das vierte Kongresz 

für Heilpädagogik. 
Brit. J. of Ps. = British Journal of Psychology. 
N. Ps. St. = Neue Psychologische Studien. 
Tschr. v. Phil. = Tijdschrift voor Philosophie. 
Ζ. ang. Ps. (Beih.) = Zeitschrift für angewandte Psy

chologie (Beiheft). 
Z. f. Ki. = Zeitschrift für Kinderpsychologie. 
Z. f. Ps. = Zeitschrift für Psychologie. 
Z. päd. Ps. = Zeitschrift für pädagogische Psy

chologie. 
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EERSTE DEEL 
VORMEN VAN ZELFCORRECTIE EN ZELF-

CRITIEK IN DE VROEGE JEUGD 

INLEIDING 

Zelfcorrectie en zelfcritiek zijn begrippen, die een grote veel
vormigheid van verschijnselen omvatten. Als gevolg van het 
gemis aan voorbereidende onderzoekingen kunnen wij voor 
de ordening daarvan niet beschikken over een gereedliggend 
begrippen-apparaat. Alle begrippen waarin .,zelf" voorkomt 
zijn in hun psychologisch gebruik nog zeer onscherp en veel-
zinnig; ook zelfcorrectie en zelfcritiek. Eén van de doeleinden 
van deze studie is juist, hierin meer helderheid te scheppen. 
Het is verleidelijk, een scherp omlijnde en gedifferentieerde 
systematiek der begrippen voorop te zetten en de gevonden 
gedragsvormen daarin onder te brengen. Maar liever laten 
wij de differentiaties groeien uit de empirische gegevens. De 
feiten in hun eigen aard en in hun onderlinge samenhangen 
moeten uitgangspunt zijn van het begrippensysteem. De 
definities verschuiven we daarom naar het laatste hoofdstuk. 
Dit neemt niet weg, dat een voorlopige omschrijving der beide 
hoofdbegrippen nodig is. Die omschrijving moet echter zo 
algemeen mogelijk zijn; onze voornaamste zorg moet zijn, van 
ie voren geen beperkingen binnen te halen. 
C o r r e c t i e is een gedrag, dat erop gericht is, iets onbevredi-
gends te vervangen door iets, dat meer bevredigt. 
L e 1 f - correctie betekent, dat het onbevredigende van of in / 
hetzelfde subject is, vanwaar ook de vervangende gedraging 
uitgaat. 
C r i t i e k is een gedrag, waardoor men zich afwijzend stelt 
tegenover iets, dat aan een behoefte of eis niet beantwoordt. 
Bij ζ e 1 f - critiek is die afwijzing gericht tegen iets van of in 
de afwijzende persoon. 
Het gemeenschappelijke in zelfcorrectie en zelfcritiek is, dat 
beide zich richten tegen iets van of in de afwijzende persoon, 
dat onbevredigend is. Zelfcorrectie doet dat door een ver
vangingspoging, door een op werkelijkheidsverandering gericht 
streven. Zelfcritiek daarentegen doet het door een afwijzing, 
een ontevredenheidsbetuiging. 

> Aan de termen zelfcorrectie en zelfverbetering willen we niet 
reeds van te voren speciale betekenis geven, ze zijn immers 
eikaars letterlijke vertaling. Toch bestaat er wel een klein 
verschil in gevoelswaarde tussen beide woorden: zelfverbete
ring heeft vergeleken bij zelfcorrectie een speciaal innerlijk 
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en ethisch accent. Om te voorkomen, dat we dit ongemerkt 
in ons begrip opnemen, beperken wij ons tot zelfcorrectie als 
de meer algemene term en gebruiken slechts in bijzondere 
gevallen zelfverbetering. 

Het doel van dit eerste gedeelte is, een voorlopig overzicht te 
winnen over de gedragsvormen bij het kleine Kind, die onder 
het boven omschreven begrippenpaar vallen. Daartoe hebben 
wij de gepubliceerde kinderbiografieën welke ons in de 
gegeven omstandigheden toegankelijk waren, doorzocht. 
Bovendien hebben we alle voorbeelden welke wij terloops 
in andere kinderpsychologische publicaties ontmoetten, op
getekend. Ook mochten wij gebruik maken van een niet 
gepubliceerd dagboek en een verzameling van zelfcorrectie-
gevallen uit een Montessori-klas; voor de bereidwilligheid, 
waarmee inzage en citering werden toegestaan, betuigen wij 
onze dank. Tenslotte beschikten we over een verzameling 
gegevens uit eigen ervaring. 
Bij de ordening van de gevonden gedragsvormen hebben wij 
de groeperingen genomen, welke het materiaal zelf aanbood. 
Deze zijn voor de zelfcorrectie en de zelfcritiek verschillend; 
ze worden daarom in twee afzonderlijke hoofdstukken behan
deld. Onze methode daarbij is de volgende. Wij geven van 
elke te onderscheiden gedragsvorm één of twee voorbeelden, 
met een korte analyse. Bij de keuze der voorbeelden waren 
twee gezichtspunten beslissend: gekozen werd het vroegste 
in ons materiaal aanwezige voorbeeld, waarin de gedragsvorm 
duidelijk naar voren kwam. 
Some werd daaraan nog een geval toegevoegd, dat de gedrags
vorm bijzonder praegnant of op een hoger ontwikkelinge
niveau illustreerde. 
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EERSTE HOOFDSTUK 

VORMEN VAN ZELFCORRECTIE IN DE VROEGE JEUGD 

Zelfcorrectie is uiteraard gericht op een resultaat, op wer-
kelijkheidsverandering. Die werkelijkheidsverandering levert 
het meest natuurlijke indelingsprinciep, dat bovendien de 
rijkste differentiatiemogelijkheden biedt en het gemakkelijkst 
hanteerbaar is. Wat worcft verbeterd? Is het een beweging, 
een toestand, een oordeel, een onjuiste of een ongeoorloofde 
handeling enz.? 
Dit is de hoofdindeling. De verdere onderverdelingen zijn bij 
elk der groepen verschillend. Ze worden meestal bepaald door 
de verschillende psychische middelen waarmee de correctie 
plaats vindt: met oi zonder aandacht, met of zonder inzicht 
enz. Wij gaan daarbij steeds van de eenvoudigste gedrags
vormen, die nauwelijks de naam zelfcorrectie verdienen, naar 
de hogere, welke meer gedifferentieerde en gecompliceerde 
psychische mechanismen in werking zetten. De volgorde, die 
zodoende ontstaat, is vanzelf in zekere zin genetisch; niet 
alsof empirisch bewezen was, dat de verschijnselen steeds in 
deze opeenvolging tot ontwikkeling komen, maar omdat men 
mag veronderstellen, dat de meer gecompliceerde gedrags
wijzen pas na de eenvoudige mogelijk worden. In deze zin 
vormen zowel de titels der hoofdgroepen als de onderver
delingen binnen elke hoofdgroep een voorlopige genetische 
volgorde; niet echter de gehele reeks van opgesomde gedrags
vormen zoals wij die achter elkander plaatsen. De hoofd
groepen schuiven als het ware in elkaar, zodat de hogere 
niveau's van de eerste groep genetisch na de lagere van de 
volgende groepen kunnen komen. 1) 
Het is niet onze bedoeling geweest, ook in de onderverdeling 
volledig te zijn; wij geven alleen de belangrijkste gedrags
vormen. 

I. ZELFCORRECTIE VAN BEWEGINGEN 

1. Automatische bemegingaverbetering 

Elk kinderdagboek en elke moeder vertelt van dagelijks ver
beterende bewegingen. Vooral bij het leren lopen is dat een 
steeds terugkerend verhaal. Maar ook bij het grijpen, zwaaien, 
gaan zitten, zich optrekken en zelfs bij het zuigen kan men 
zonder veel moeite constateren, dat de beweging van dag tot 
dag beter verloopt; het is wel overbodig hier uitvoerige 
beschrijvingen aan te halen. Kan men deze verbetering der 

2) Zie bet sameuvattend o\ erzieht op p. 38. 
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eigen bewegingen, die als vanzelf tot stand komt in voort
schrijdende aanpassing aan doel en situatie en in steeds 
volmaakter beheersing, reeds zeZ/correctie noemen? Men zou 
het zo kunnen noemen in een negatieve zin, alleen inzoverre 
namelijk een ander mens er niets aan doet. Maar de verbetering 
gaat zo vanzelf, d.i. door het dóen zelf, dat het ik-zelf er niet 
met bewustheid of aandacht aan te pas behoeft te komen. 
Het zelfbewustzijn ontbreekt: het „zelf* dat de verbetering 
draagt en drijft, is de biologische levenseenheid, nog niet het 
bewuste ik. En niet alleen het zelfbewustzijn, maar ook het 
verbeteringsbewustzijn kan ontbreken. Het subject behoeft 
zich niet bewust te worden, dat het uitgangspunt minder goed, 
het resultaat beter is; kinderen die „leren" huppelen of 
kammen, doen dat vandaag in feite onbeholpen, maar zijn 
er toch heel spontaan verrukt mee; morgen doen zij het veel 
beter zonder daarvan iets te merken. De richting van slechter 
naar beter bestaat in feite, maar die gerichtheid is onbewust, 
ze is biologisch, niet eigenlijk psychologisch. Daarom ligt deze 
automatische verbetering der eigen bewegingen op de rand 
van wat men zelfcorrectie noemen kan. De bewegingen 
worden beter, en dit gebeurt door eigen activiteit. Maar er is 
geen speciale activiteitsvorm, die als eigen functie heeft; de 
verbetering tot stand te brengen. Er ie zelfcorrectie als resul
taat, maar niet als gedragsvorm; beter wórden, doch niet 
beter máken. 

2. Bewuste bemegingscorrectie 

Een kind kan zich ook bewust inspannen, om een beweging 
te verbeteren, om te leren een lepel te hanteren of te huppelen. 

Marietje kan huppelen en vindt dit een prachtige sport; ze demonstreert 
het aan haar jonger zusje Elbe (2; 7), die vol bewondering staat te kijken.1) 
Kijk Ellie, huppelen. Ëllie wil meedoen; ze begint op haar manier hard 
te lopen, maar blijft dan staan en kijkt naar Marietje, alsof ze wel merkt, 
dat die het toch anders doet; dan begint ze opnieuw te lopen in een 
schommelend drafje, terwijl ze met haar armpjes slingert. 

Hier is zelfcorrectie in vollere zin aanwezig. Het kind stelt in 
plaats van een beweging, waarmee het niet tevreden is, een 
andere die meer bevredigt. De nadruk ligt echter op de ver
betering, niet op het „zelf '. Het verbeteringsbewustzijn behoeft 
zich niet uit te breiden van de eigen beweging tot de be
wegende persoon. 

*) De gebruikelijke leeftijdsaanduiding in de psychologische literatuur 
bestaat in een cijfer voor het jaar en een cijfer voor de maand, gescheiden 
door een kommapunt. Zo betekent 2; 7, dat het kind 2 jaar en 7 maanden 
oud is. — De door kinderen gesproken woorden zijn in de voorbeelden 
cursief gedrukt. 
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Nog duidelijker wordt de bewuste correctie, wanneer oefening 
als verbeteringsmiddel wordt toegepast, d.w.z. wanneer een 
reeks van pogingen wordt gedaan, die er op gericht zijn de 
beweging „goed te leren". 

Barendje wil op een losse tegel gaan staan, wat een moeilijke kunst is. 
omdat hij zijn voeten dan dicht bij elkaar moet zetten. Na vijf mislukkingen 
slaagt hij, blijft even op de steen staan, maar stapt er dan weer af om 
het opnieuw te proberen. Nu slaagt hij bij de tweede poging (3; 1). 

3. Aandachtige bemegingscorrectie 

• In de voorafgaande gevallen heeft het kind, ondanks het 
bewuste streven naar verbetering, zijn aandacht eigenlijk niet 
gericht op de beweging als zodanig: het is naar buiten gekeerd, 
naar het andere kind dat voordoet, of naar het doel. 
De bewegingservaring is secundair en heeft niet de aandacht. 
De beweging wordt meer beleefd als prestatie of verrichting 
dan als eigenlijke beweging. Dit blijkt ook hieruit, dat in bijna 
alle voorbeelden deze bewuste bewegingsverbetering wordt 
gedreven door de zucht, om voor andere Kinderen niet onder 
te doen, om met hen mee te kunnen doen, om iets aan anderen 
te demonstreren. 
Betekent dit dat het kind niet in staat is tot aandacht voor 
zijn eigen bewegingen? Integendeel, het is waarschijnlijk de 
eerste vorm van aandacht die de zuigeling heeft. Maar in de 
daarop volgende jaren wordt de aandacht zozeer geabsorbeerd 
door de buitenwereld, dat het bewuste verwijlen bij eigen 
bewegingservaring op de achtergrond komt, behalve wanneer 
ze gecultiveerd wordt in kindergymnastiek, Montessori-
systeem enz. In dit laatste geval ziet men bij de kinderen echte 
aandachtige verbetering van eigen beweging optreden, een 
bewust ervaren der bewegingen, met het doel deze goed en 
fraai uit te voeren. Norm is daarbij de beweging als zodanig, 
dus niet een doel, dat door de beweging bereikt moet worden, 
of de beweging als prestatie. 

II. ZELFCORRECTIE VAN EIGEN HOUDING 

1. Instinctieoe houdingsverbetering 

Een mens die in een ongemakkelijke houding komt, verbetert 
deze vanzelf. Ook een zuigeling doet dat, voorzover hij tot de 
vereiste beweging in staat is: voorbeelden aan te halen is 
wel overbodig. Deze verandering van houding kan zelfcorrectie 
genoemd worden, inzoverre het subject voor een onbevredi
gende toestand zelf spontaan een meer bevredigende in de 
plaats stelt, door middel van speciaal daarop gerichte activiteit. 
Door dit laatste verdient zij de naam zelfcorrectie in strikter 
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zin dan de automatische bewegingsverbetering, waarbij wij 
wel zelfcorrectie als resultaat constateerden, maar niet als 
speciale activiteitsvorm. In een ander, bijkomstig opzicht ver
dient zij de naam minder. De instinctieve houdingsverbetering 
laat niets blijvend in het subject achter; een houding wordt 
vervangen door een andere, die even later ook weer verdwijnt; 
een toestand van het subject wordt verbeterd, maar niet het 
subject zelf. Bij de automatische bewegingsverbetering is zulks 
wel het geval; het subject wordt blijvend verbeterd, doordat 
het een nieuwe dispositie verwerft; het kán zich voortaan 
beter bewegen dan vroeger. 
Wij gebruiken bij de houdingscorrectie de term „instinctief" 
in plaats van „automatisch" zoals bij de bewegingscorrectie, 
om aan te geven dat hier een eigen impuls aanwezig is, die 
tot houdingsverandering als zodanig aandrijft. Bij ae auto
matische bewegingsverbetering is dat niet het geval. Daar is 
ook wel een impuls aanwezig, maar die drijft aan tot de 
bewegingen en niet tot de verbetering; dat die bewegingen 
daardoor beter worden, is een toevallig bijproduct. De bewe
gingen zijn dus wel instinctief, maar de bewegings verbéter ing 
noemt men liever automatisch. 

2. Bewuste houdingsDerbetering 

Een bewuste verbetering van de houding, met de bedoeling 
haar beter aan te passen aan het doel, toont het volgende 
voorbeeld : 

Ria, zeer bewegelijk, zit scheef op de rand van haar stoeltje; ze zegt tegen 
zichzelf: Jij kleine puk, klein puk je, ga goed op je stoeltje zitten, anders 
oal je; onderwijl neemt ze met enkele schuif bewegingen een meer veilige 
en gemakkelijke houding aan (3; 1). 

Hier is de aandacht gevestigd op niet-vallen, het is niet de 
houding welke doel is van de verbetering. . 

5. Aandachtige iwudingscorrectïe 

Maar ook aandacht voor de houding van het lichaam als 
zodanig en verbetering van die houding als representatiewijze 
van de persoon komt voor, zeker in de latere kleuterjaren. 
Speciaal wanneer kinderen groot willen zijn of een rol als 
groot mens willen spelen, komen zij tot deze aandachtige en 
representatieve houdingsverbetering. 

Annemieke staat of zit dikwiils met een strik van haar vlechten in de 
mond te dromen. Moeder gebruikt daartegen als wapen dat „meisjes, 
die naar de grote klas (van de bewaarschool) gaan, niet op hun strik 
zabbelen". Desondanks vervalt Anneke nog vaak in de oude gewoonte, 
maar soms kan men zien dat ze resoluut de strik naar achter doet, en als 
een „groot meisje" gaat zitten (4; 9). 
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III. ZELFCORRECTIE VAN EEN MISLUKTE HANDELING DOOR 
HERHALING 

Bewegingen hebben meestal geen betekenis — en daarom 
ook niet de aandacht — op zichzelf en om zichzelf; ze zijn 
als ondergeschikte, en eventueel vervangbare, onderdelen 
opgenomen in een groter zinvol geheel, dat „handeling" heet. 
Er bestaan grijpbewegingen, maar een rammelaar grijpen is 
een handeling. 
Een handeling kan op verschillende wijzen en om verschil
lende redenen fout zijn. De eenvoudigste vorm daarvan is, 
dat ze in zichzelf mislukt, afgezien van buiten haar liggende 
normen of door haar ontstane producten. Die mislukking 
bestaat hierin, dat zij haar doel niet bereikt. Want een hande
ling wordt in wezen bepaald door haar doel; bereikt ze dat 
niet, dan mist ze haar volle verwerkelijking en blijft staan 
bij een poging. Een kind grijpt naar een rammelaar, maar 
het grijpt mis: „grijpen náár een rammelaar" is het wezen 
van de handeling, „de rammelaar pakken" is haar voltooiing, 
die echter niet tot stand komt. Verbetering van zo'n mislukte 
handeling gebeurt gewoonlijk door de handeling zelf nog eens 
over te doen. 

1. Ononderbroken reeks van herhalingen 

Als primitiefste vorm behoren tot deze groep de herhaalde 
pogingen, die in een ononderbroken reeks voortkomen uit de 
streef impuls. Een typerend voorbeeld hiervan zijn de pogingen 
van een baby, om iets naar zijn mond te brengen. Eigenlijk 
is deze gedragsvorm nauwelijks verbetering te noemen. De 
tweede of derde poging behoeft helemaal niet beter te zijn 
dan de eerste; alleen wanneer de laatste poging succes heeft, 
is ze beter dan de andere, niet in zichzelf, doch omdat ze 
slaagt. Men spreekt daarom liever van herhaling dan van 
verbetering. Met het voortschrijden der ontwikkeling komt ze 
steeds minder voor; van vierjarige normale kinderen vonden 
wij een dergelijke reeks van mislukte pogingen nergens meer 
genoteerd. Wanneer na enkele herhalingen geen succes volgt, 
kiest reeds het driejarige kind gewoonlijk een andere methode 
óf ziet van het doel af. 

2. Bemust oerbeterende herhaling 

De term zelfcorrectie is meer op zijn plaats, wanneer de 
automatische aaneenschakeling verbroken wordt. De pogingen 
komen los van elkaar te staan, doordat elk op zich duidelijk 
tot bewustzijn komt en met hernieuwde aandacht en gericht
heid gesteld wordt; er is een bewust streven om iets beter 
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te doen en daardoor het doel te bereiken. Goede voorbeelden 
van deze aandachtig verbeterende herhaling van pogingen 
geeft Neugebauer (VI p. 423. - 3;5 en 4; 2). Het vroegste 
voorbeeld dat wij konden observeren is het volgende: 

Hans speelt met doosjes waar hij de deksels opdoet. Bij de eerste twee gaat 
het vlot, maar het derde deksel is verbogen en past niet zo goed. Driemaal 
legt hij het achteloos op het doosje, driemaal valt het eraf. Dan wordt 
hij meer attent, plaatst het deksel voorzichtig op de opening en duwt 
vervolgens: de tweede keer heeft hij daarbij succes (2; 10). * 

3. Herhaling onder drang van een vermijderd doel 

De verbreking van de primitieve herhaling gaat nog verder 
in de verbeterende herhaling onder drang van een verwijderd 
doel. 

Annie (3; 2) loopt van haar tafeltje naar dat van de leidster, om daar de 
gehoorkokers te beluisteren en er bij zichzelf op het gehoor een bij 
te zoeken; als ze weer terug gaat, herinnert zy zich dat zij geen koker 
beluisterd heeft en gaat weer naar de leidster. Een paar maal gebeurt 
hetzelfde. Hardop zegt ze: Och wat dom, nu ben ik het alweer Oergeien. 

Hier komt het correctieverband tussen de te verbeteren en de 
verbeterende handeling niet voort uit de éne streefimpuls, 
maar uit een overkoepelend taakbewustzijn, zodat het kind 
na afleiding toch de Handeling beter overdoet. 

IV. ZELFCORRECTIE VAN DE HANDELINGSMETHODE 

Een mislukte handeling kan men niet alleen verbeteren door 
haar te herhalen, maar ook door de zaak heel anders aan te 
pakken, door de methode van handelen te vervangen door 
een andere. 

1. Insiinciieoe methodeverandering 

Bij verandering van methode behoeft niet van te voren het 
bewustzijn, nog minder het inzicht te bestaan, dat deze 
methode de juiste is. Het blijft een tastend proberen, maar 
met grotere variabiliteit dan de simpele herhaling. Een zeer 
goed voorbeeld geeft Miss Shinn (I p. 320-321): 

„Op de 146ste levensdag trachtte de baby voor de eerste maal de 
tenen naar de mond te brengen; zij spande zich erg in, trok de teentjes 
naar haar mond, maar altijd schoot het voetje weer terug. Toen pakte zij 
de tenen van de linkervoet met de linkerhand, greçp de rechtervoet bij 
de wreef om deze stil te houden, en trok die zo tot vlak by haar mondje, 
maar steeds verloor zij hem op het laatste moment. Tenslotte hield zij 
enkel en hiel stevig met beide handen vast, en bracht zo, na verschillende 
pogingen, de teen triomfantelijk naar haar mond; maar ze verloor hem 
weer onmiddellijk, klaarblijkelijk doordat ze afgeleid werd, toen ze naar 
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ons opkeek om medeleven met haar succes. De voorstelling werd echter 
onmiddellijk herhaald. Hierna deed zij het dagelijks beter, en had meer 
belangstelling voor haar tenen." 

De aanpassing verloopt hier in één impuls of één vloed van 
impulsen, zonder dat dè aandacht zich behoeft te richten op 
de methode als zodanig, zonder dat blijk wordt gegeven van 
inzicht in de samenhang tussen methode en doel; ze is zuiver 
instinctief. Anders is dit in de volgende voorbeelden: 

2. Bewuste methodeoerbetering 

Bij het trappen klimmen begint Ruth naar beneden te kruipen met 
het hoofd naar voren; maar als ze dreigt te vallen, draait zij zich om 
en gaat als gewoonlijk achterwaarts naar beneden (1; 5. - Shinn I p. 369). 
Reintje is aan het tekenen met een potlood op een blad papier; ze heeft 
het potlood in de linkerhand. Ze wil rondjes tekenen, maar het gaat niet 
helemaal naar wens. Het is niet duidelijk, of ze ontevreden is over het 
resultaat óf dat ze alleen maar vindt, dat het potlood zo niet gemakkelijk 
hanteerbaar is. Na vier rondjes neemt ze het potlood in de andere hand, 
en tekent tevreden en met meer succes verder (4; 4). 

De methodeverandering is hier van andere aard dan in de 
vorige rubriek. De verandering is als zodanig bewust, ze is 
een keuze; het kind laat de ene methode varen voor de andere. 
Daarbij zijn nog geen zekere tekenen van inzicht in de samen
hang van middel en doel aanwezig. Het kenmerkende is veeleer 
de onderbreking van het ón-middellijk op een doel gericht 
streven, m.a.w. de beheersching van de streefimpuls, waardoor 
de aandacht zich kan richten op de handelingsmethode als 
tussenschakel, als middel in de letterlijkste zin. 
Nog duidelijker wordt dit, wanneer het kind een methode 
kiest die insluit, dat het eerst van iets anders afstand moet 
doen. 

Twee ballen liggen naast elkaar op de grond. Sabientje wil hen tegelijk 
oprapen; ze zijn te groot voor haar handjes en rollen telkens verder. Dan 
neemt ze er resoluut eentje met twee handen vast, brengt hem op een 
stoel en haalt dan ook de andere bal (2; 2). 

De betere methode is hier een omweg, een voorlopige ontzeg
ging aan het verlangen. 

3. MethodeOerbetering met inzicht 
I 

In het laatste voorbeeld is inzicht reeds waarschijnlijk; onmis
kenbaar is het in de volgende gevallen: 

Hans staat midden tussen de half open schuifdeuren en wil deze dicht 
doen; hij staat op zijn tenen en reikt juist tot aan de knoppen, maar hij 
kan er zo niet aan trekken. Opeens gaan armen en voeten omlaag, het 
hoofdje wendt zich opzij; dan loopt hij naar de zijkant en lachend duwt 
hij uit alle kracht de schuifdeuren één voor één dicht (2; 10). 
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Bernard wil ruwe en gladde kaartjes allemaal tegelijk in een bakje 
stoppen; hii probeert ze dwars erin te leggen en klopt ermee op de vloer 
om ze gelijk te krijgen. Het lukt nog niet. Dan komt hij op het idee om 
de kaartjes rechtop in het doosje te doen (3; 3). 

In beide gevallen is het duidelijk, dat het kind begrepen heeft 
dat het op de andere manier móést; niet alleen op één andere 
manier, maar op deze speciale manier, die aangepast is aan 
het doel. De betere methode duikt niet, door min of meer 
toevallig welslagen, op uit een reeks van direct op het doel 

erichte pogingen. Ook is er geen proberende keuze. Neen, 
et kind ontdekt, dat één methode staat als de enig juiste 

tegenover andere manieren, die het in zijn domheid eerst 
probeerde. De andere mislukte pogingen vormen allemaal 
samen een achtergrond, waartegen de éne juiste methode 
afsteekt. De functie van het welslagen is ook bij een dergelijke 
ontdekking nog wel belangrijk, maar niet als de scheppende 
factor, doch alleen als bevestiging van de juistheid van het 
inzicht. 
Er moet een verschil tussen de beide voorbeelden worden 
aangestipt. In het tweede voorbeeld is de nieuwe methode 
inderdaad de enige objectief-juiste: „het kan niet anders". In 
het eerste voorbeeld echter gaat het om een methode, die alleen 
voor het kind de juiste is: „Ik kan het niet anders". 
Het woord „juistheid" is dus in het tweede voorbeeld in meer 
strikte en objectieve zin van toepassing. Beide gevallen hebben 
echter gemeen, dat de betere methode onmiddellijk voortkomt 
uit het streven naar een doel, als de juiste weg waarlangs het 
doel zelf te bereiken is. Bij het volgende voorbeeld is dit 
niet het geval. 

D. rolt zijn kleedje op, terwijl hij op de knieën zit. De woordjes, die op 
het andere kleedje liggen, worden door zijn schoenen door elkaar 
geschoven. Hij voelt dit en kijkt om, staat dan op en begint aan de andere 
kant te rollen (2; 11). 

De verandering van methode betreft hier niet eigenlijk een 
meer succesvolle manier om het kleedje opgerold te krijgen; 
ze betreft een secundair aspect van de verrichting en van het 
doel: kleedje oprollen zonder iets om te gooien. De beheersing 
van de streefimpuls is zo sterk, dat ze niet alleen een omweg 
maakt die naar het doel leidt, maar ook een omweg die met 
het doel als zodanig niets uit te staan heeft. De betere methode 
is geen methode om het doel te bereiken, maar om een verkeerd 
begeleidend gevolg te vermijden. 
Daarmee is een overgang gegeven naar de volgende groep. 

V. ZELFCORRECTIE VAN ONVOLKOMEN HANDELINGEN 

Een handeling kan fout zijn, doordat ze haar doel niet bereikt, 
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zoals we boven zagen. Maar de fout kan ook minder radicaal 
zijn en beperkt blijven tot een of andere vorm van onvol
komenheid. Wij denken hierbij nog niet aan een verkeerd 
product van de handeling, maar aan de handeling zelf, die 
niet zo uitvalt als ze zou moeten uitvallen en'daarom beter 
wordt overgedaan. 

Micke is bezig langzamerhand te ontgroeien aan haar baby-uitspraak; als 
ze daarin terugvalt, corrigeert zij zich snel: ollood-potlood (2; 8). 
Ellie zal haar versje gaan opzeggen en maakt eerst de bijbehorende buiging, 
maar vergeet daarbij de beweging met de handen; midden in de buiging 
houdt ze in en doet haar buiging-met-gebaar keurig opnieuw (4; 4). 

Een belangrijk verschil met de hierboven besproken correctie-
vormen is, dat daaï de verbetering wordt afgedwongen, door
dat het doel in het geheel niet wordt bereikt; het kind grijpt 
mis, de spanning tussen behoefte en object blijft onverminderd 
gehandhaafd en dwingt tot verbetering. Hier echter komt de 
handeling wel tot stand, maar ze voldoet niet aan een bepaalde 
norm: het kind heeft gezegd wat het wilde zeggen, maar 't niet 
goed genoeg gezegd; verbetering is dus g e w é n s t . Daarom 
vormt deze verbetering der onvolkomen nandeling een hoger 
niveau van zelfcorrectie; de zelfbepaling van het subject is 
groter, doordat de dwang van het doel afneemt. 
Omdat bijna alle gevallen van deze groep ook in een der 
volgende groepen kunnen worden ondergebracht, worden de 
onderverdelingen hier niet uitgewerkt. 

VI. ZELFCORRECTIE VAN HET RESULTAAT VAN EIGEN HAN
DELING 

Deze komt vooral bij oudere kleuters in veel vormen voor. 
Onder resultaat verstaan wij daarbij die gevolgen van een 
handeling, welke ook in hun onvolmaaktheid een eigen bestaan 
en vorm nebben, zodat men er iets aan kan veranderen. Bij de 
begrenzing ten opzichte van de reeds genoemde groepen moet 
men bedenken, dat de genoemde verbeteringen van beweging, 
houding en speciaal van handelingsmethode in een verbetering 
van het handelingsresultaat kunnen zijn opgenomen, zoals het 
volgende voorbeeld demonstreert: 

Jet schrijft met de linkerhand cijfers op het bord. Het gaat niet goed, 
zij veegt ze telkens uit, vooral de 2 en de 3. Tenslotte neemt zij het 
krijtje in de rechterhand en maakt nu veel betere cijfers (5; 3). 

De bij vorige groepen telkens terugkerende onderverdelingen 
— instinctieve, bewuste, aandachtige zelfcorrectie, correctie 
op inzicht — hebben bij deze groep geen zin. Correctie aan een 
resultaat immers veronderstelt altijd bewuste aandachtstoe-
wending en meestal ook inzicht. Een goed indelingsprincipe 
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levert de aard van het te verbeteren resultaat: probleem
oplossing, werk, tekening enz. 

1. Correctie van eigen probleemoplossing 

Bobby plaatst een cylinderblok in een te grote opening. Hij houdt een 
cylinder over die niet past, kijkt naar de andere cylinders, ontdekt de 
fout en verbetert deze (2; 9). 
Bij het opbouwen van de toonladder zet Leni de d op de plaats van de e; 
tenslotte komt het natuurlek niet uit; zij weet geen raad en zegt: 't 1$ 
ergens fout. Na een tijdje proberen ontdekt zij de fout en verbetert 
deze (4; 6). 

In deze voorbeelden wordt niet de methode vaa werken ver
anderd, maar de oplossing als resultaat klopt niet en wordt 
daarom gewijzigd. 

2. Correctie oan eigen merk 

Met „werk" bedoelen wij het resultaat van een werkzaamheid 
(schoonmaken, afvegen), welke aan reeds bestaande dingen 
een nagestreefde nieuwe qualiteit verleent: schoon, mooi, 
netjes, blinkend. 

Jan stoft een stoel af, maar alleen een stukje van de zitting en de sporten. 
Dan gaat hij met de wijsvinger nog eens over de stoel, veegt zijn vinger 
af aan ziin schort, begint met alle kracht opnieuw te stoffen en geeft 
alles een beurt (2; 10). 

Tussen de verbetering van eigen werk en die van een pro
bleemoplossing bestaat hetzelfde verschil, als we constateerden 
tussen de correctie van een onvolkomen en van een mislukte 
handeling. Bij de probleemoplossing heeft de handeling geen 
afsluiting gevonden, zodat het onbereikte doel blijft dwingen 
tot hernieuwde pogingen; bij de werkverbetering echter is net 
doel wel bereikt, maar op onvolmaakte wijze, zodat correctie 
gewenst is. Nog duidelijker is dit bij de volgfende groep. 

3. Verbetering oan eigen product 

Onder product verstaan we een resultaat, dat als zelfstandig 
ding uit de handeling voortkomt. 

T e k e n e n . Bubi Scupin (4; 6) verbetert zich tot driemaal toe bij het 
natekenen van een handschoen, Günter Stern zes tot zeven maal bij het 
natekenen van een mes (Stern III, p. 350). In deze beide gevallen gaat 
het om vergelijkend natekenen. Spontaan verbeteren van een oorspronke
lijke tekening doet Dix' zoon met 3; 2. Hij tekent een Zeppelin en heeft 
daarbij een hoek van de gondel niet gesloten; dan zegt hij: Daar oalt 
Zeppelin uit! en trekt de lijn door, zodat de hoek dicht is (Dix II, p. 78). 
B o u w e n . Wim bouwt een kerk. Eerst maakt hij een raam van 3 bouw
stenen, daarnaast een van 4 bouwstenen. Dan ziet hij dat het ene raam 
groter is dan het andere. Opeens gaat hij rechtop in de bank staan en 
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roept: Die ene bouwsteen moet weg. Dan verandert hü het raam (4; 3). 
S e n г ij ν e п. Karel schrijft een rij nullen over, die door de zuster voor
geschreven zijn. Ze komen scheef en krom op het bord te staan. Hij bekijkt 
zijn werk, veegt de nullen uit, en begint opnieuw (4; 4). 

De verbetering kan gebeuren door aanvulling of overdoen, 
zoals in de bovenstaande voorbeelden, maar ook door het 
vinden van een uitweg. 

Wim's potlood schiet uit bij het tekenen van een ingewikkelde figuur, 
terwijl n\j juist om een hoek wil gaan. Spijtig kijkt hij met het hoofd in 
de handen naar de mislukte tekening. Opeens klaart zijn gezicht op; hij 
schuift zyn stoeltje wat bij en maakt door een kleine verandering een 
aardig figuurtje van het verongelukte hoekje. Dat doet hij met alle 
hoeken (5; 8). 

Die uitweg behoeft geen werkelijke verandering te zijn, maar 
kan ook bestaan in een interpretatie, welke aan de fout haar 
betekenis ontneemt. 

Zus maakt van blokjes een school. De banken staan al klaar, en de 
lessenaar met de Juf er achter. Ineens ziet zus, dat Juf de kinderen niet 
kan zien, omdat de lessenaar te hoog is. Er zijn geen blokjes meer om 
iets te veranderen. Even denkt ze na, dan zegt ze verheugd: mi, dan gaat 
Juf maar naast de lessenaar staan (5; 10). 

VII. CORRECTIE VAN ONJUISTE HANDELINGEN 

Een handeling, die niet of slechts gedeeltelijk geslaagd is, kan 
men verbeteren door haar beter te herhalen; maar als men 
een handeling stelt die onjuist is, kan men zich alleen ver
beteren door ermee op te houden; hoogstens kan men daarna 
trachten een andere handeling ervoor in de plaats te stellen. 

1. Ophouden met een handeling die niet kán stagen 

Een mislukte handeling kan tevens een onjuiste handeling 
zijn, namelijk wanneer ze móét mislukken. Wanneer een kind 
b.v. een te кіеіп dekseltje op een doos probeert te passen, is 
dat niet alleen een mislukking, maar ook een fout; niet alleen 
de manier waarop, maar ook de handeling als zodanig is 
verkeerd. Voorzichtig passen, draaien van het deksel (methode
verbetering) kan daaraan niets verbeteren; men kan alleen 
maar met de pogingen ophouden. 1) 

2. Verbetering van een misplaatste handeling 

Onjuist is ook de handeling die misplaatst is; wij denken 

1) Als het doel niet is déze deksel op de doos te zetten, maar de doos af te 
sluiten, corrigeert men zich door een andere deksel te zoeken. In het 
bredere handelingsgeheel is dan toch weer sprake van methodeverbetering. 
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daarbij nog niet aan ongeoorloofde handelingen, die een groep 
op zichzelf vormen, maar alleen aan gedragingen die niet op 
hun plaats zijn, afgezien van dreigende straf of van schuldig
heid. 

Bubi slaapt sedert enkele dagen in een groot bed en is daar zeer trots op: 
„als er nun heute auf dem Fuszboden entlang rutschte, hielt er plötzlich 
von selber inne, stand auf und murmelte тог sich hin: Nein, Kindern 
müszen nicht mehr auf der Diele rutschen wenn sie ein groszes Bett 
haben" (3; 10 - Scupin II p. 85-86). 

Bubi corrigeert zich dus door ermee op te houden; Keesje in 
het volgende voorbeeld corrigeert zich door een andere hande
ling in plaats van de onjuiste te stellen. 

Kees is aan 't spelen met een pop van zijn4 zusje als er bezoek komt, èen 
tante met een dochtertje van vier jaar. Na de begroeting blijft het meisje 
wat verlegen bij Moeder's stoel staan. Kees draait wat rond, komt weer bij 
de pop en begint zijn spel opnieuw: pogingen om de pop te laten staan, 
in de wagen leggen enz. Het meisje Kijkt naar het spel en vraagt haar 
moeder: Heet dat popje ook 77iea?_ (naam van haar eigen pop). Er 
ontspint zich een gesprek van het meisje met de twee moeders over haar 
pop. Kees neemt er niet aan deel, maar luistert half aandachtig, verstrooid 
doorspelend. Het meisje komt naar de pop toe; Kees zegt: meisjes spelen 
met poppen, laat pop met wagen en alles over aan het meisje, loopt even 
Tond, vindt een paar blokken, begint daarmee te bouwen en, als nij iets 
gebouwd heeft, dit weer wild om te gooien. De eerste handeling was 
onjuist, omdat ze voor een jongen niet paste, daarom werd ze vervangen 
door een meer jongensachtig spel (3; 10). 

Twee bijzondere groepen van onjuiste handelingen, de spreek
fouten en de verkeerde oordelen, behandelen we afzonderlijk. 
Andere gevallen van zelfcorrectie van onjuiste handelingen 
zijn betrekkelijk zeldzaam; voor kinderen is, onder invloed 
van volwassenen, bijna elke onjuiste handeling ook ongeoor
loofd. Wel zijn er veel grensgevallen tussen onjuist en onge
oorloofd: verkeerd handje geven, ongemanierd spreken enz. 
Wij hebben die onder groep IX gerangschikt als verbetering 
van onbehoorlijke handelingen. 

VIII. ZELFCORRECTIE VAN SPREEKFOUTEN 

In de spreekfouten vloeien de twee groepen der onvolmaakte 
en onjuiste handelingen samen. Wij behandelen haar als eigen 
groep, omdat de spreekfout bij het kleine kind vaak voorkomt 
en omdat ze eigen onderverdelingen vraagt. De spreekfout is 
een onvolkomen handeling, wanneer ze wel in staat is haar 
functie te vervullen, maar in bijkomstigheden te kort schiet. 
Ze is in strikte zin onjuist, wanneer het spreken wezenlijk 
faalt, wanneer de spreekhandeling niet in staat is de kloof, die 
bestaat tussen subject en situatie, te overbruggen. 
Men kan geneigd zijn het gesprokene op te vatten als een 
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product, en dus de spreekverbeteringen onder groep V te 
rangschikken. Maar het kind — en gewoonlijk ook de vol
wassene — ervaart het gesprokene gewoonlijk niet als een 
product, dat zich van hem losmaakt en zelfstandig wordt gelijk 
een tekening; het is niet iets wat hij máákt, maar wat hij 
dóét. Spreken is handelen; de zin die men zegt is een ver
lopende en aflopende handeling. 

Spreekcorrecties komen voor in velerlei vorm: 

1. Spontane verbeteringen van de u i t s p r a a k zijn bij 
tweejarigen zeldzaam, bij oudere kinderen frequent. 

Het vroegste voorbeeld, dat wtf vonden, is van Hilde Stern, die om een 
brief vraagt: lief auch blief keiszt (2; 3. - Stern III p. 249). 

2. Verbetering van de w o o r d v o r m : 

Annchen vertelt een sprookje in de verleden tijd: Dann essen - aszen sie 
beide, verbetert ze, zich goed aanpassend bij de stijl van haar verhaal 
(3;3. - Köhler p. 22). 

In dezelfde lijn liggen correcties van woordverbinding, z i n s 
b o u w enz. 

3. V e r v a n g i n g v a n e e n v e r k e e r d w o o r d . Hier
toe behoort ten eerste de verbetering van uitdrukkingswijze: 

Gerard vertelt, dat zijn broertje niet op school kan komen. De leidster 
vraagt of Henkie ziek is. Nee, zegt Gerard, Непкіе is niet ziek. Henkie's 
schoenen waren nat, nu zijn de schoenen krom.... gegroeid. Naar dat 
woord moest hij even zoeken, maar toen hij het gezegd had, draaide hij 
zich verlegen om en zei: niet gegroeid, maar gedroogd (5; 6). 

Het woord kan niet alleen onvolmaakt zijn als uitdrukkings
wijze, maar ook onjuist als benaming; het kind zegt 't niet 
onvolmaakt, maar het zegt iets anders dan het zou moeten 
zeggen. 

Tante vraagt: „Wann soll ich wiederkommen?" Annchen antwoordt: 
Immer; na een seconde corrigeert zij: Bald (2; 5. - Köhler p. 22). 
Het dondert; men vraagt aan Bubi: „Wat is dat?" Hij zegt: onmeer, maar 
verbetert meteen: donder (2; 0. - Scupiii p. 101). 

4. In de voorafgaande groepen betrof de correctie de manier 
waarop iets wordt meegedeeld. Maar ze kan ook betrekking 
hebben o p h e t m e e g e d e e l d e z e l f . Dit gebeurt vooral 
bij c o r r e c t i e s v a n i e t s , w a t n i e t m e t d e 
w e r k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m t . 

Eva Stern, die wat een ander doet, altijd óók gedaan heeft, reageert op 
een verhaal van haar broertje over bloemen plukken: Ich hab auch 
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ich hab manchmal auch gepflückt; m.a.w. déze keer heb ik niet geplukt. 
Het kind bedenkt opeens, dat wat het vertelt niet waar is, onderbreekt 
daarom en corrigeert zich (2; 6. - Stern II p. 122). 

5. Correctie van het meegedeelde vindt ook plaats bij 
p r e c i s e r i n g v a n d e ζ ij η в w ij ζ e. Het kind komt 
terug op een fantaserend of metaphorisch gezegde, ощ te ver
tellen dat het niet „echt" zo is. 

Christi geeft haar pop een papiertje te eten: Jetzt kriegst du eine Semmel. 
Nein, eigentlich ist es keine richtige Semmel. Aber ich meisz e» halt 
nicht (4; 2. - Hetzer II p. 37). 
Twee jongens staan te lachen om Mieke en Corry, die samen ruiten zemen 
en de mouwen hoog hebben opgestroopt: Dear staan de wasoroumen, of 
tenminste nét masorouroen, zegt één van de twee (5; 6). Ook Rasmussen 
en Neugebauer brengen soortgelijke voorbeelden. 

6. Men vindt ook verbeteringen, die juist de andere kant 
uitgaan. Het kind is aan het fantaseren, valt daarbij per 
ongeluk in de realiteit, maar herstelt zich en gaat weer terug 
naar de fantasie: correctie van het meegedeelde, o m d a t h e t 
n i e t m e t d e f a n t a s i e o v e r e e n k o m t . 

Hilde Stern fantaseert over een boek, dat ze gekocht zou hebben: das 
liegt bei Papa, nein, bei mir liegt's im Schrank (2; 10. - Stern II p. 14). 
Neugebauer's zoon vertelt een fantasieverhaal over het ontstaan van de 
dingen: Und da wurden Menschen und Bäume und Schieperle 
(Hiinnchen) und und alle Tiere. Und da gingen Tiere und Menschen 
rum und Bäume. Die Bäume waren nur eingepflantz. Aber die Menschen 
gingen гит und die Schieperle gingen auch rum (4:0. - Neugebauer 
VII p. 231). 

De verbeteringen van ongeoorloofde of onbehoorlijke zegs
wijzen en van oordelen % komen onder andere groepen ter 
sprake. , 

IX. ZELFCORRECTIE VAN HET OORDEEL i) 

Het oordeel is ongetwijfeld een handeling, het oordeel dat 
uitgesproken wordt is zelfs een uitwendige handeling. Toch 
bespreken wij de oordeelsverbeteringen afzonderlijk, omdat 
ze een zeer veelvormige groep uitmaken en vooral omdat de· 
oordeelshandeling een eigen aard heeft door de bijzondere 
combinatie van innerlijke en uiterlijke, van intellectuele en 
volitionele momenten. 
Men heeft reeds herhaaldelijk opgemerkt, dat vele oordeels-

1) Strikt genomen kunnen we alleen van oordeelsverbetering spreken, 
wanneer een eerste oordeel door een tweede oordeel wordt verbeterd. 
Wij laten de groep echter ook die gevallen omvatten, waarin het eerste 
gezegde wellicht geen oordeel geweest is, als de verbetering maar plaats 
vindt door een oordeel. Het ware daarom juister te spreken van zelf
correctie dóór een oordeel. 
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formuleringen, speciaal van kinderen, slechts schijnoordelen 
zijn. Het zijn in werkelijkheid ófwel affectieve uitingen, 
waaraan het wezenlijke objectieve moment van het oordeel 
ontbreekt (het bevestigde of ontkende feit), ofwel het zijn 
gereproduceerde taaiformules, waaraan het wezenlijke subjec
tieve moment ontbreekt (het bewust positie nemen door beves
tiging of ontkenning). Dat gevaar voor schijnoordelen is 
echter bij de zelfcorrecties minder groot dan bij formuleringen 
die meteen goed zijn. Het echte oordeel immers ontspringt 
•juist uit zulke wrijvingssituaties, welke niet door de repro
ductie van oude formules of gedragingen als vanzelf worden 
.opgelost, doch dwingen tot «eigen intellectuele activiteit. 
Toch moet men rekening houden met gevallen van schijnbare 
oordeelsverbetering, die in werkelijkheid alleen spreekcorrec-
ties zijn. Bij de verbetering van kleur benamingen b.v. is het 
vaak niet mogelijk te beslissen of men te doen heeft met een 
nieuw oordeel of met een nieuwe benaming. Een kind dat een 
kleur eerst verkeerdelijk rood noemt, kan door het uitblijven 
van bevestiging of zonder meer door het zich verder afrollend 
associatief proces, ertoe komen de juiste kleurnaam te repro
duceren, zonder dat een werkelijk oordeel aanwezig is. Maar 
een heel ander psychisch proces ligt ten grondslag aan de 
volgende gebeurtenis: 

Joop wijst op een pianokleed en zefft: Dai ís geel, geel! Even later: Nee, 
oranje (5; 1). 

Hoewel verdere beschrijving van de situatie en van het gedrag 
ontbreekt, mag men aannemen dat hier een echte oordeels-
verbetering aanwezig is. De eerste benaming „geel" is mis
schien zuiver reproductief, als weergave in oordeelsformule 
van een associatief opduikende kleurnaam. Maar dat Joop 
bezig blijft met de kleur van het kleed, dat ze spontaan op 
haar gezegde terugkomt, dat ze haar nieuwe formulering 
antithetisch begint met „Nee", dat de nieuwe kleur in feite een 
nuancering en dus in de meest strikte zin een verbetering is 
van de eerstgenoemde, dat alles rechtvaardigt de mening dat 
„nee, oranje" een echt oordeel is. 

A. Oordeelsverbeteringen komen bij het kleine kind in ver
schillende vormen voor. Een eerste onderscheiding is die van 
de p o s i t i e v e verbetering door een nieuw oordeel en de 
n e g a t i e v e verbetering, welke alleen het eerste oordeel 
terugneemt zonder een nieuw te geven. Van de positieve 
oordeelscorrectie volgen hierna talrijke gevallen. De negatieve 
zullen we door enkele voorbeelden illustreren. 
Negatieve verbetering kan hierin bestaan, dat het kind zijn 
eerste formulering ten volle ontkent. Dit gebeurt vooral wan-
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neer de verbetering wordt uitgelokt door critiek van anderen ; 
maar het komt ook spontaan voor, zoals in het volgende: 

Ruth noemt een donkergroen boek zwart, maar corrigeert zich: No, that 
ain't black; that i» black, wijzend naar een echt zwart boek. De juiste 
kleurnaam voor het boek kan ze niet geven, maar ze oordeelt onmiskenbaar 
dat het niet zwart is (2; 2. - Shinn I p. 92). 

Bij een minder radicale vorm van negatieve verbetering ont
neemt het kind alleen het oordelend, bevestigend karakter aan 
zijn gezegde. 

Zo doet Bubi wanneer hij wordt uitgelachen, omdat hij aan een paddestoel 
gevoel toeschrijft: „Da errötete Bubi und sagte verlegen: Ich hab' halt blosz 
gedenkt" (4; 2. - Scupin II p. 102). 

Daarmee verwant is de toevoeging van zegswijzen, die de 
zekerheid aan de bewering ontnemen. Stern vertelt van zijn 
zoon, dat hij vaak aan zijn beweringen toevoegt: „glaub'ich 
wenigstens" (5; 4). Om het verschil tussen oordeelsverbetering 
en verbetering van spreekfouten nog eens te belichten, willen 
we dit voorbeeld nader vergelijken met de verwante zegswijze 
van de jongen, die over meisjes met opgestroopte mouwen 
zegt: „Daar staan de wasvrouwen, tenminste nét wasvrouwen." 
In Stern's geval wordt door „tenminste" de zekerheid van een 
oordeel tot juister maat teruggebracht; in het laatstgenoemde 
echter wordt door „tenminste ' niet het oordeel, maar dé for
mulering ervan gepreciseerd. In het eerste geval is een oordeel 
aanwezig, dat door de verbetering minder zeker wordt; in het 
tweede geval was geen oordeel aanwezig, maar een beschrij
ving, waarvan het kind vreest dat ze als een oordeel zou 
kunnen opgevat worden; daarom wordt een woord toegevoegd, 
dat het gezegde als niet-oordeel doet kennen. 
Tenslotte mag hier nog genoteerd worden, dat kleuters vaak 
al in staat zijn om door bijzondere voorzichtigheid en beheer
sing van hun reacties oordeelsfouten te voorkomen en zo 
verbeteringen overbodig te maken. Vooral Annchen van 
E. Köhler is sterk in deze remming der oordeelsreacties; hier 
volgt een kleine keuze uit de talrijke voorbeelden tussen 2; 2 
en 3; 6. 

Bij het weerzien van personen na langere tijd voorkomt zwijgen of lang 
kijken vergissingen (passim). 
2; 6. Wem gehör ich? Dem Papa? Der Mama? ze zwijgt onzeker-
en komt niet tot een uitspraak (p. 69). 
3;2. „Waraus ist Tante I. 'sUhrr" Annchen zegt beslist: Aus Gold. „Und 

,•- dein?" A. weifelt verlegen: Aus.... айв Blau; ze voelt kennelijk dat hier 
een denkfout schuilt. „Und Tante Elses?" Α. langzaam, voorzichtig 
geworden: Aus Silber vielleicht (p. 181). 
Als ze 3; 6 jaar is, toont ze een uitgesproken hekel aan vragen van vol
wassenen; ze is bang fouten te maken, en zeer voorzichtig om zich niet 
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te blameren. Als iets nieuws in haar befcrippenwereld binnentreedt, is 
haar expressie verlegen, bijna afwerend; haar gewone reactie is een snel 
en toonloos uitgesproken: kann ich nicht (p. 181, 192). 

Ongetwijfeld komt hier de individualiteit van Annchen naar 
voren, misschien meer dan het leeftijdstype. Maar ook Ras
mussen geeft dergelijke voorbeelden en bij ons experimenteel 
onderzoek zullen wij ze herhaaldelijk tegenkomen. 

B. Het belangrijkste gezichtspunt voor groepering der oor
deelscorrecties is: op welke grond komt de zelfcorrectie, het 
nieuwe juistere oordeel tot stand? Dit gebeurt steeds op grond 
van een gevoel van twijfel of discrepantie, dat de positie van 
de eerste uitspraak schokt en een nieuw kenproces inleidt. 
Steeds ook heeft dat nieuwe kenproces hetzelfde algemene 
karakter; het is een poging om betere kennis van de beoor
deelde feitelijkheid te krijgen, om zich de zaak beter te 
„realiseren". Die realisatie kan echter орчverschillende manie
ren gebeuren : door beter toekijken, door controlerend betasten, 
maar ook door nadenken of redeneren zonder dat de zin-. 
tuigen eraan te pas komen. De voornaamste differentiaties 
zijn de volgende: 

1. Oordeelsoerbetering op grond uan betere maarneming 

a. De verbetering der waarneming kan bepaald worden door 
u i t e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n; het kind komt 
dichterbij, verandert van houding of plaats. 

Ruth herkent mannelijke personen niet goed op een afstand van ongeveer 
20 yards en geeft hen verkeerde namen, maar als ze dichterbij komen 
„she would correct herself.... always with an air slightly surprised and 
crestfallen" (1; 5. - Shinn I p. 21). 
Leny ziet een vijver met eendjes en roept: Muiten. Even later, dichterbij 
gekomen: Nee, 't ís niet muizen, 't is toch niet muizen (2; 9). 

Hieronder behoort ook de enige vorm van zelfcorrectie, die 
tot dusverre experimenteel onderzocht is: de correctie in de 
„Aussage-experimente" met platen door Stern e.a. De uiterlijke 
omstandigheid, welke het kind tot correctie dwingt, is hier de 
hernieuwde aanbieding van de plaat door de volwassene. 

' De proef verloopt als volgt. Men laat een plaat zien, bedekt 
deze dan en vraagt aan het kind wat er op de plaat stond. 
Wanneer het kind bij de beschrijving uit het geheugen fouten 
gemaakt heeft, laat men de plaat nog eens zien en wacht 
of de fouten verbeterd worden; desnoods suggereert men tot 
verbetering. Stern en Scupin hebben zo enkele kinderen onder
zocht. Winch heeft het experiment herhaald met een grote 
groep van kleuters. Het resultaat was dat de kinderen vóór 
het vijfde jaar niet tot zelfverbetering gebracht konden 
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worden! (Stern I p. 228—236 en III hoofdstuk Vili). Neuge-
bauer echter deelt mee, dat haar zoon bij een soortgelijke proef 
op 2; 8Vè „von selbst Auslassungen und falsche Angaben" 
corrigeerde (III p. 408). Wij komen hierop terug in Deel II. 

b. De verbetering der waarneming behoeft niet altijd te 
worden afgedwongen door uiterlijke omstandigheden, ze kan 
ook v a n h e t k i n d z e l f u i t g a a n . Het gaat beter 
toekijken, het stelt zich in op meer aandachtige en nauw
keurige waarneming, het observeert. 

Ernst (2; 6) wijst op een kous: Sieh mal Tumpf Loch. Hij kijkt scherper 
toe en ziet dat het geen gat is: Tumpf Pier ( = auf Strumpf ein Stück 
Papier) (Jaehner p. 8). 
Annchen (2; 6) is aan het plaatjes kijken .en vertelt wat ze ziet: Ein 
Häschen! Es spielt und sitzt! Es oorlest! Nein, es lest doch nicht vor! 
Es springt (E. Köhler p. 22). _, 
Ruth Rasmussen (5; 6) over de afbeelding van een schedel: Bij heeft een 
ooortand oerloren, nee, hij heeft er tmee Oerloren, want daar zit zo'n klein 
puntje. Dit is zowel een uitstekende observatie als een. intelligente rede
nering (Rasmussen II p. 197). 

c. De betere waarneming komt tot stand door controle of 
p r e c i s e r i n g m e t b e h u l p v a n a n d e r e w a a r -
n e m i n g s p r o c é d é ' s : betasten, gaan kijken, tellen, ver
gelijken enz. 

B e t a s t e n . „In the 19th month seeing a high light on a black silk 
dress, she cried: Wet, and was surprised on feeling it and commented: 
Wet? No? Thereafter she would try to find by feeling whether the grass 
was wet, and would rub her hands on it, but then look at them to see if 
they were wet, not trusting to feeling" (1;7. - Shinn p. 157). 
G a a n k i j k e n . Harry (2; 7) hoort geroep op straat. Voddeboer! consta
teert hij. Maar als hij het weer hoort, gaat hij twijfelen, loopt naar het 
raam en ziet twee werklui, die tegen elkaar schreeuwen. Mannen, zegt hij 
teleurgesteld. 
V e r g e l i j k e n . Thea (4; 11) zegt tegen Moeder: Voel eens Moeder, mijn 
handen zijn heel koud. Zij legt haar handje tegen Moeder's wang en zegt: 
Toch niet zo erg koud, hè Moeder? Dit is reeds een meer geïntellectuali-
seerd waarnemingsprocédé dan de beide voorgaande. Nog sterker wordt 
het verstandelijke moment in de volgende gevallen. 
T e l l e n . E. M; (2; 11) ziet een toef crocussen bij elkaar staan in de tuin. 
Ze zegt: Da sind sechs, gaat echter tellen en constateert terecht: Nein, eine 
meur (Jaehner p. 46). 
K e n t e k e n e n n a g a a n . Oom Jan komt op bezoek. Margrietje (3; 11) 
heeft hem niet gezien sedert de zomer; toen droeg hü een licht pak en 
geen hoed; nu staat hij in de hal met een donkere overjas, das en hoed. 
Margrietje bekijkt hem ietwat stil en onwennig: ze schijnt er niet zeker 
van te zijn, dat dit dezelfde Oom Jan weer is. Tot de overjas uitgaat en 
zij op Ooms vest iets ziet blinken. Ketting, zegt ze, komt dichtbü en 
futselt het horloge te voorschijn, waar ze zo vaak aan geluisterd heeft. Dan 
pas is ze ten volle bevredigd: ze heeft Oom Jan herkend. 

2. OordeelsOerbetering op grond van herinnering 

Onder deze naam vatten we die gevallen samen, waarbij een 
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betere waarneming misschien nog een" secundaire rol speelt, 
maar de verandering hoofdzakelijk plaats vindt door actuali
sering van herinneringen en voorstellingen. 

E i g e n l i j k e h e r i n n e r i n g . Annchen (3; 6) vertelt, dat ze in het 
Prater drie meisjes gezien heeft. Tante, die erbij is geweest, vraagt: „Drie?" 
Annchen, even van haar stuk, zichzelf corrigerend: Nee,.... twee 
(E. Köhler p. 184). 
H e r k e n n i n g . Will'^(2; 11) komt uit Indie, waar hij een aap „Keesje" 
had. In Holland ziet hij op straat een man met een aapje en zegt rood 
van blijdschap: O, kijk. Keesje, ja!.... Keesje. Hij tracht het aapje te 
grijpen. Dan ineens kortaf, nadat hij er strak naar gekeken heeft: Is niet 
Keesje; Keesje niet pakje aan. Keesje meg. Het aapje interesseert hem 
niet meer. 

3. OordeeUverbetering op grond oan denken 

Ook in de bovengenoemde correctievormen wordt gedacht, 
maar het denken is er verweven met naar buiten gerichte 
proceseen; het is waarnemend, vergelijkend, herkennend 
denken. Er zijn echter gevallen, waarin de innerlijke denk
activiteit het hoofdmoment is van het „zich realiseren". Wel is 
verandering van de waarneming dan vaak de aanleiding, die 
de stoot geeft tot denkactiviteit. Zo in het volgende voorbeeld : 

Annchen ziet in een etalage rode kraaltjes liggen en zegt: Kijk besjes. Dan 
glijdt haar blik ook langs de andere gekleurde kralen en na een weifeling 
zegt ze langzaam: Kralen (2; 6. - E. Köhler p. 50). 
Hier is de uitbreiding van de waarneming aanleiding tot een redenering, 
welke leidt tot het concluderende oordeel: dus zijn het geen besjes, maar 
kralen. 
De redenering zelf is meer expliciet in de zelfverbetering van Ruth 
Rasmussen, die een paddestoel gevonden heeft en zegt: Eerst dacht ik 
dat het een steen mas, maar toen zag ik dat hij in de lucht ophield (d.i. 
dat de rand van de hoed гц in de lucht stak en niet op de grond lag) 
(6; 8. - Rasmussen II p. 188). 

Meer los van de waarneming staat\de volgende redenering: 

Moeder heeft over engeltjes verteld. Elsje, die pas jarig geweest is, zegt: 
Ik zou best een engeltje willen zijn; nee toch niet, mant dan zou ik nooit 
meer jarig zijn en geen poppenmagen krijgen (5; 0). 

X. CORRECTIE VAN ONGEOORLOOFDE HANDELINGEN 

Onder dat, wat voor verbetering in aanmerking komt, neemt 
bij kleine kinderen het ongeoorloofde wel de grootste plaats 
in. Bijna alles, wat in enig opzicht onjuist is, is voor hen ook 
ongeoorloofd: „het mag niet". 

A. Er zijn verschillende m o d a l i t e i t e n v a n o n g e 
o o r l o o f d h e i d , welke het kind bewust kunnen worden 
en het tot verbetering aanzetten. 
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i. Correctie van verboden handelingen 

Ongeoorloofd betekent soms niet meer dan verboden. Het ligt 
voor de hand, dat de verbetering dan vooral afhankelijk is van 
het oog van den opvoeder. 

Dat is het geval bij Bubi wanneer hij snuisterijen gepakt heeft, waar hij 
volgens streng verbod niet aan mag komen. Als hij betrapt wordt, zet hij 
alles snel weer op zijn plaats terug (1 ; 9. - Scupin Ij). 85). 

2. Correctie oan onbehoorlijke handelingen 

Ongeoorloofd heeft vaak de zin van sociaal onjuist, niet 
behorend. 

Diny heeft de gewoonte om elke vraag te beginnen met een langgerekt: 
zeg, terwijl zij het hoofdje scheef houdt. Moeder merkte een keer op: 
Wie is nu eigenlijk „zeg"? Als Diny voortaan iets wil zeggen, begint ze 
nog telkens met: zeg, schudt dan plotseling het hoofd, zegt: o nee, en 
noemt de naam van de persoon, terwijl ze deze aankijkt (4; 11). 

3. Correctie Dan slechte handelingen 

Het ongeoorloofde kan ook door het kind ervaren worden als 
iets, dat in zich verkeerd is (van nadere specificaties mogen we 
voorlopig afzien) en daarom gecorrigeerd moet worden. 

Kleine Sonja heeft een spitse schaar in de hand. Moeder zegt tot Ruth, 
dat ze Sonja die schaar niet moet laten pakken, want daar kan ze zich 
de ogen wel mee uitsteken. Ruth antwoordt: Л'а ja, das wäre ja gut so 
loaren mir wieder allein. Maar als Moeder haar dan aankijkt, wordt Ruth 
heel rood, schreit, kust eerst Moeder en dan het zusje; zij heeft duidelijk 
„ein reines unmittelbares Gefühl, etwas schlechtes gesagt zu haben" (5; 3. 
- Rasmussen II p. 252-253). 

В. Men kan verschillende v o r m e n v a n z e l f c o r r e c t i e 
der ongeoorloofde handelingen onderscheiden naar de wijze 
waarop de verbetering plaats vindt. In de meest strikte zin 
spreekt men alleen van zelfcorrectie, wanneer de handeling 
beter wordt overgedaan. Maar men kan ook met goed recht 
van zelfcorrectie spreken, wanneer het kind op andere 
manieren probeert de handeling zelf of het ongeoorloofde 
eraan ongedaan te maken. Daartoe beschikt het kind over een 
aantal gevarieerde procédé's: 

1. Een eerste, zeer elementaire vorm van zelfcorrectie is de 
affectieve o n t k e n n i n g , waarmee het verschrikte kind bij 
betrapping zijn daad ongedaan wil maken. 

Verrast men Bubi bij het kauwen van papier of iets dergelijks, dan trekt 
hij snel zijn hand terug en zegt: nee, nee, d.i.: ik doe het niet (1;2 -
Scupin I p. 60 en 64). 

34 



2. Verbetering geschiedt ook door t o e v o e g i n g e n , soms 
echte s m o e s j e s , die de verboden handelingen in het reine 
moeten brengen. 

Wanneer Bubi bij het snoepen op heterdaad betrapt wordt, zegt hij snel: 
danke; hij houdt zich dan voor straf-vrij en meent daardoor achteraf het 
recht tot zijn handeling te hebben gekregen (2; 1. - Scupin I p. 108). Een 
verwant geval op hoger niveau wordt meegedeeld door Rasmussen: Ruth 
zegt tegen haar zusje Du Strolch.... mie Ellen sagt. Moeder geeft haar 
een standje om die lelijke uitdrukking. Later op de middag denkt Ruth 
daar weer aan, en merkt op: Ich sagte nicht Strolch, denn ich sagte ja 
hinterher, „mie Ellen sagt". Het kwaad geweten meldde zich dus dadelijk 
na het onbehoorlijke woord, daarom veranderde zij het snel in een citaat 
(5; 3. - Rasmussen II p. 253). 

3. Verbetering door b e k e n t e n i s . Van Bubi Scupin wordt 
herhaaldelijk verteld, dat hij zijn ondeugendheden met min 
of meer naïviteit bekent, en met min of meer schuldbewustzijn. 
(2; 5, 2; 6, 3; 8, 4; 5, 4; 6). 
Het gevoel van bevrijding dat op de bekentenis volgt, vindt 
onder andere ook zijn grond in deze boetende en corrigerende 
betekenis. 

4. Verbetering door e x c u u s of v e r g e v i n g v r a g e n 
of d o o r b e l o f t e v a n b e t e r s c h a p . 

Gerard heeft zijn moeder, toen ze hem iets wilde afnemen, geschopt. 
Moeder heeft alleen verschrikt gezegd „Maar Gerard ". Geralds kwaad
heid zakt meteen weg, hij druipt af, staat even verslagen te kijken en 
gaat lusteloos met blokken spelen, terwijl Moeder buiten de kamer bezig 
is. Als Moeder na een half uur in de kamer komt zitten, gaat Gerard 
naar haar toe en zegt dat hij het nooit meer doen zal (4; 1). 

5. Verbetering door z e l f b e s t r a f f i n g . Hiervan heeft 
Stern verschillende voorbeelden. 

Reeds met 1; 10 gaat Hilde, als ze stout geweest is, uit zichzelf naar de 
andere kamer, haar gewone straf. Met 2; 2 vraagt ze zelf: Ecke stellen, 
en met 3; 5 geeft ze zichzelf klappen. Als ze 4; 3 is, zegt ze: Moeder, ik 
krijg toch geen chocola, ik mas toch ondeugend? Alleen Günter (Stern I 
p. 410 en 494). 

6. Verbetering door v e r g o e d i n g . Het kind tracht de 
verkeerde handeling te herstellen, door tegenover het kwade 
effect een vergoeding te stellen. 

Als Bubi zijn moeder pijn gedaan heeft, of ondeugend geweest is, maakt 
hij dat goed door kussen en liefheid (1; 5. - Scupin I p. 73, 2; 1. - p. 106, 2; 9. 
- p. 164 en passim); zo doet hij ook tegen zijn konijntje (1; 11. - p. 97). 

7. Verbetering door o n g e d a a n m a k e n . 

De Montessori-leidster heeft gezegd, dat de zwarte bellen niet gebruikt 
mogen worden. Lies (4; 8) speelt allerlei liedjes en heeft bij eentje daarvan 
de bel die stuk is gebruikt. Het valt Jmar in, dat ze dit niet mag; zij zegt 
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tot zichzelf:' Wat ben jij stout, die bel mag je niet hebben, ik zal hem 
gaum wegzetten. — Ook de voorbeelden van Bubi Scupin, die teruggeeft 
wat hij heeft weggepakt in het warenhuis (3; 6. - II p. 59) of die weer 
terugzet wat hij niet mag aanraken (1 ; 9. - I p. 85), horen hier thuis. 

8. Correctie door b e t e r o v e r d o e n , dus verbetering van 
de handeling in de meest strikte zin, is bij vele ongeoorloofde 
handelingen niet mogelijk; wanneer men iemand kwaad 
gedaan heeft, kan men dat alleen maár ongedaan maken of 
vergoeden. Toch zijn er wel voorbeelden van te geven. 

Henk brengt kleurenspoeltjes in stapeltjes van 6 naar het andere tafeltje. 
Een groter meisje kijkt naar hem en schudt het hoofd. Henk ziet het, 
gaat terug, legt 5 spoeltjes neer en zegt tegen zichzelf: Dat mag je niet. 
Dan draagt hij de spoeltjes één voor één over (3; 8). 

XI. ZELFCORRECTIE VAN EEN PLAN 

Spontane correctie van eigen plan hebben wij slechts zelden 
kunnen noteren. Een eerste oorzaak daarvan is wel, dat het 
plan als zodanig, en dus ook de correctie ervan, buiten de 
observatie valt. Het is, zolang het niet tot verwerkelijking 
komt, uiteraard inwendig; en de correctie maakt juist dát het 
niet tot verwerkelijking komt. Maar de verbetering van een 
plan is niet alleen moeilijk te constateren, men mag ook aan
nemen, dat ze bij kleine Icinderen weinig voorkomt. Ze is een 
hoge vorm van zelfcorrectie, omdat ze minder dan de andere 
van buitenaf opgedrongen wordt. Bij de andere correctie-
vormen is er een onbereikt object of een onbevredigend 
resultaat, dat tot correctie drijft. Zelfs bij de meest innerlijke, 
de oordeelsverbetering, is het de uitwendige, afwijkende 
realiteit, welke correctie noodzakelijk maakt. Maar bij een 
plan hangt alles nog in de lucht; er is nog geen gemist doel, 
nog geen slecht resultaat, nog geen afkeurend woord of 
bestraffing; dat alles kan men hoogstens al verwachten. En 
die innerlijke verwachting van het kind zelf is de enige prikkel 
welke tot correctie voert. De verbetering wordt dus veel meer 
van binnenuit bepaald, is spontaner dan in alle voorafgaande 
gevallen. 
De aanleiding tot de correctie kan verschillend zijn. Men kan 
een plan veranderen, omdat men verwacht, dat het ζ ij η 
d o e l n i e t o f n i e t z o g o e d z a l b e r e i k e n . 

Raphaël heeft een bepaald soort bessen gezocht, die knappen als je er 
op trapt; hij wil ze juist in het gras gooien, maar komt opeens tot een 
andere gedachte, roept: Hier nicht hübsch knacken, en brengt ze naar 
de harde weg (2; 0. - Neugebauer V p. 406). 

Men kan zijn plan ook veranderen, omdat men inziet dat de 
voorgenomen handeling o n g e o o r l o o f d is. 

Jan legt zijn tekening in de kaft, waarop een tekening van de leidster 
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staat. Hij bekijkt die en zegt: Nou ga ik dit figuur tekenen. Onmiddellijk 
daarop: Nee hoor, mant ik mag nog niet door elkaar tekenen (5; 7). 

Het ligt voor de hand, dat bij de ongeoorloofde handelingen 
de correctie gewoonlijk bestaat in het opgeven van het plan, 
bij de eerste groep echter in vervanging door een plan dat meer 
succes belooft. 

Tot besluit van dit hoofdstuk geven wij een uitvoerig overzicht 
van de gevonden gedragsvormen; alleen de bijkomstige onder
verdelingen zijn daarin weggelaten. 



VORMEN VAN ZELFCORRECTIE IN DE 
1 VROEGE JEUGD 

I. Zelfcorrectie van bewegingen: 
1. automatisch, 
2. bewust: gericht op het presteren van een beweging, 
3. aandachtig: gericht op ervaring en vervolmaking der beweging 

als zodanig. 
II. Zelfcorrectie van de houding: 

1. instinctief, 
2. bewust, 
3. aandachtig, representatief. 

III. Zelfcorrectie van een mislukte handeling door herhaling: 
1. impulsieve, ononderbroken reeks van herhalingen, 
2. aandachtig verbeterende herhaling, 
3. herhaling onder drang van een verwijderd doel. 

IV. Zelfcorrectie der mislukte handeling door verandering van methode 
1. instinctieve methode verandering, 
2. bewuste keuze van een andere methode, 
3. methodeverbetering door inzicht. 

V. Zelfcorrectie van een onvolkomen handeling. 
VI. Zelfcorrectie van het resultaat der handeling: 

1. van een probleemoplossing, 
2. van werk (schoonmaken enz.), 
3. van een product (tekenen, bouwen, schrijven). 

VII. Zelfcorrectie van een onjuiste handeling: 
1. handeling die niet tot haar doel kan leiden, 
2. misplaatste handeling. 

VIII. Zelfcorrectie van spreekfouten: 
1. van uitspraak, 
2. van woordvorm, 
3. van een verkeerd woord als uitdrukkingswijze of als benaming, 
4. van het meegedeelde, omdat het niet met de werkelijkheid over

eenkomt, 
5. van het meegedeelde, door precisering van de zijnswijze, 
6. van het meegedeelde, omdat het niet met de fantasie overeenkomt. 

IX. Zelfcorrectie van het oordeel: 
A. 1. positieve verbetering, 

2. negatieve verbetering: ontkenning, 
ontnemen van het bevestigend karakter, 
verzwakking van de zekerheid, „citeren". 

3. (voorkomen van fouten door voorzichtigheid). 
B. 1. Zelfcorrectie op grond van betere waarneming, 

2. op grond van berinnering, 
3. op grond van denken (bezinning, redenering). 

X. Zelfcorrectie van ongeoorloofde handelingen. 
A. Vormen van ongeoorloofdheid: 

1. zelfcorrectie van een verboden handeling, 
2. zelfcorrectie van een onbehoorlijke handeling, 
3. zelfcorrectie van een slechte handeling. 

B. Wijzen van verbetering: 
1. affectieve ontkenning, 
2. toevoegingen, smoesjes, 
3. bekentenis, 
4. vergeving vragen, belofte van beterschap, 
5. zelibestraffing, 
6. vergoeding, 
?.. ongedaan maken, 
8. beter overdoen. ' ι 

XI. Zelfcorrectie van een plan: 
1. omdat het minder geschikt is, 
2. omdat het ongeoorloofd is. 



TWEEDE HOOFDSTUK 

VORMEN VAN ZELFCRITIEK IN DE VROEGE JEUGD 

Zelfcritiek verschilt in psychologisch belangrijke opzichten 
van zelfcorrectie; daarom zal dit hoofdstuk in zijn indelingen 
moeten afwijken van het vorige. Zelfcorrectie is primair een 
uitwendig waarneembare handeling, zelfcritiek daarentegen 
speelt zich wezenlijk inwendig af. Wel kan zelfcritiek op ver
schillende wijzen tot uiting gebracht worden, en deze uitingen 
zijn het enige middel waardoor ze voor bestudering toegan
kelijk is; daarom is de uitingsvorm het eerste indelingsprinciep 
van de zelfcritiek. 
De uitingsvorm, waaronder de zelfcritiek het gemakkelijkst 
bestudeerd kan worden, is de taal. Door de woorden heen 
zullen wij met de meeste zekerheid en fijnheid de zelfcritiek 
in haar eigenlijke innerlijke differentiatie leren kennen. Dit 
geldt vooral voor de vroege jeugd, omdat het kleine kind zijn 
zelfcritiek nog met meer onbevangenheid in woorden uit. 
Daarom behandelen wij in een eerste paragraaf de vormen 
van zelfcritiek in woorden geuit. Vervolgens trachten we, 
geholpen door die voorstudie, ook in andere uitingsvormen de 
zelfcritiek aan te wijzen. 

§ t. VORMEN VAN ZELFCRITIEK IN WOORDEN GEUIT 

I. NAGEPRATE COMMENTAAR OP EIGEN HANDELINGEN 

Talrijke kinderen hebben de gewoonte hun daden, speciaal 
de ondeugende, te voorzien van een luidop gesproken com
mentaar, bestaande uit waarschuwingen, aansporingen en 
verboden, die ze regelmatig van hun opvoeders te horen 
krijgen. Sommige kinderen doen dit, terwijl ze bezig zijn met 
iets wat niet in de haak is. 

I.eny, die bij het begin van de school het laatst in de gang staat, zegt tegen 
zichzelf: Ben jij nog niet klaar? en gaat intussen rustig door. Na een 
poosje zegt ze een beetje boos: Jij moet opschieten; dan doet ze haar 
schortje voor en gaat de klas in (3; 11). 

Vaker echter volgt een dergelijke gereproduceerde critiek ná 
de daad, vooral wanneer deze een verkeerd effect heeft: 

Jantje die zijn bloempotje çaat wegbrengen, botst tegen een ander 
kind op, het bloempotje valt in stukken. Hij staat met de hand voor de 
mond er naar te kijken, bemerkt dat de zuster hem aankijkt en zegt: Dat 
mag Jantje niet doen, hé. Telkens als de zuster hem aankijkt, herhaalt 
hij dit (2; 6). 

Deze reproductie van vaak gehoorde zegswijzen is natuurlijk 
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geen echte zelfcritiek. Dikwijls vertoont ze er zelfs geen spoor 
van; de commentaar is lang niet altijd serieus, maar kan een 
fictiespel zijn of een middel om door grappigheid de opvoeders 
gunstig te stemmen., 

Dit laatste is het geval, wanneer Hansje over een kleedje met woordjes 
heenstapt om vlugger bij zijn tafeltje te zijn, en als hij erover is, zich 
omdraait en guitig zegt: Hé, dat mag je toch niet doen (3; 5). 

Tot een vorm van fictiespel wordt de commentaar ook, wan
neer het kind zich splitst in een beter en een slechter ik; de 
braverd vermaant den stouterd. Bubi Scupin is sterk in dit 
zelfvermaningsspel, maar ook bij andere kinderen komt het 
voor. 

Ruth Rasmussen staat op het punt om stout te worden, stampt een paar 
maal met haar voet op de grond, houdt zich dan in, stampt nog één keer 
heel zacht en zegt: Het ene been is een beetje ondeugend (4; 1. - Ras
mussen II p. 60, cfr. ook p. 59). 
Ellie heeft de gewoonte, als ze iets doet wat niet mag, speciaal als 
haar iets verbodens „overkomt", te zeggen: Dat tbas de stoute Ellie, alsof 
er ook nog een zoete Ellie bestaat, die zijzelf is (3; 11). 

In dezelfde lijn ligt ook de kinderlijke voorstelling van het 
geweten als een engeltje en een duiveltje, die in je zitten, tot 
zoetheid of stoutheid aanzetten en zodoende er ook wel een 
beetje verantwoordelijk voor zijn. 
In vele gevallen ecnter is de reproductie van de vaak 
gehoorde woorden wel degelijk ernstig bedoeld. Het kind is 
zich meestal niet bewust dat het nabootst; het commentarieert 
zich ook zonder dat ouderen luisteren, en vaak gaat de gere
produceerde commentaar vergezeld van tekenen, die wijzen 
op gevoelens van gedruktheid, verlegenheid, spijt enz. 

Antoontje laat een schoteltje vallen; hij krijgt een kleur, kijkt angstig, 
dreigt met zijn vinger: Jongen, dat mag jij niet doen, raapt dan de 
scherven op (3; 9). 

Deze emotionele vorm van nageprate commentaar staat reeds 
dichter by eigenlijke zelfcritiek dan het eenvoudig consta
terende: Jantje stout. Hier is immers reeds iets aanwezig, dat 
eigen is en niet gereproduceerd, namelijk de emotionele reactie 
op het effect van eigen gedrag. Toch is over het algemeen van 
zelfcritiek in strikte zin nog geen sprake; de emotionele reactie 
brengt nog niet tot reflectie op het „ik" ; de ontleende taal, die 
zeer vaak in de jij-vorm staat, is daarvan een teken. 

II. COMMENTAAR MET EIGEN WOORDEN OP EIGEN HANDE
LINGEN EN HUN RESULTAAT 

1. Wanneer de critische commentaar zich in zelfgevormde 
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taal kleedt, ligt het voor de hand, dat zich daarin een eigen 
inhoud uit: werkelijke critiek op iets wat van het kind stamt, 
een handeling of het resultaat ervan. Het is echter mogelijk, 
dat dit eigenlijk geen zélf critiek is, maar een ζ а к e 1 ij к 
g e r i c h t e c r i t i e k , waarin geen bijzondere subjectieve 
noot meeklinkt. Dit gebeurt vooral bij die resultaten van eigen 
handeling, welke zelfstandig tegenover den maker komen te 
staan; het kind constateert alleen het feit dat zijn product 
niet aan alle eisen voldoet, zonder daaruit de conclusie te 
trekken dat hij dus zelf tekort schiet. Shinn geeft hiervan reeds 
een voorbeeld met 2; 1: 

Zoals dikwijls tekent Ruth nulletjes, zij maakt ze niet slechter dan anders, 
maar deze keer bekijkt zij ze en merkt op: That ain't quite 0 (Shinn 1 
p. %). 

Dergelijke critiek op eigen product komt met 5 jaar regelmatig 
voor bij kinderen die natekenen of proberen te schrijven (Mon-
tessori-scholen). 

Joep schrijft cijfers op het bord. Na er enkele geschreven te hebben, zegt 
hij: Kijk eens, die 10 is nies. Tot zesmaal toe veegt hij de tien uit en maakt 
een nieuwe, zonder enig blijk van emotionaliteit (5; Θ). 

Zakelijk gerichte critiek behoeft geen on-emotionele te zijn, 
zoals de bovenstaande voorbeelden zouden kunnen sugge
reren. Emotie kán een teken zijn, dat de critiek op het ik 
betrokken wordt, maar ze kan ook alleen een reactie zijn op 
het niet bereiken van een doel. 

Kereltje zal voor zijn moeder een doosje halen, dat op het bureau staat. 
Hij probeert het aan de voorkant, maar het doosje staat te ver weg. Dan 
probeert hij het aan de zijkant van het bureau, maar ook vandaar is het 
doosje onbereikbaar. Hij probeert het nog eens op zijn tenen; hij wordt 
ongeduldig, maar wil het niet opgeven en tracht ernaar te springen. Dan 
maakt hij zich kwaad: Hé, rot-doos, hoort Moeder hem tot haar schrik 
zeggen. Dan constateert hij teleurgesteld: Ik kan er niet bij (4; 2). 

De emotie is gericht tegen de doos, niet tegen zichzelf; het 
gevoel van teleurstelling ontwikkelt zich waarschijnlijk niet 
tot ontevredenheid met zichzelf. „Ik kan er niet bij' heeft 
eigenlijk niet de betekenis „wat ben ik toch klein", maar ..wat 
staat die vervelende doos toch ver weg". 

2. Het is echter begrijpelijk, dat de gevoelsreacties, die binnen
sluipen in de critiek op ae eigen handeling en vooral op het 
effect ervan, zich ook gemakkelijk richten op de oorzaak, op 
het h a n d e l e n d ik . Daarmee is echte zei f critiek gegeven. 
De critiek is vaak nog hoofdzakelijk op het object gericht, 
maar een moment van ontevredenheid· met zichzelf klinkt erin 
mee; door het object heen richt zich de critiek op het ik. De 
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in woorden geformuleerde commentaar kan daarbij zelf nog 
volkomen zakelijk blijven. 

Annie tekent met inkt een figuur na; de eerste zijde valt wat scheef uit. 
Annie ktfkt de leidster aan, trekt haar neus op en schudt van neen. „Toe 
maar", moedigt de leidster haar aan. Ze tekent de hoek te rond. Wanneer 
het vierkant af is, zegt ze: Die is niet goed; dat is niet mooi (4; 1). 

Ondanks de quasi-zakelijke formulering verraadt het hele 
gedrag, vooral ook de herhaalde afkeuring, dat het kind door 
het mislukken van de tekening zichzelf voelt aangetast. In 
het volgend voorbeeld blijkt dat door blozen. 

M. K. laat haar tekening aan de juffrouw zien en zegt: Kijk eens mat 
mooi/ Doch aanstonds voegt ze erbij met een kleur: Maar er zit toch nog 
een foutje in. Meteen wijst ze naar een uitstekend streepje (5; 9). 
Een geval op veel vroegere leeftijd vermeldt Neugebauer. Haar zoontje van 
2; 1 veegt snel zijn tekening uit: Das nich dem Vater zeigen, das ist 
häszlich (V p. 277). 

Vaak echter uit zich die gerichtheid tegen het „ik" ook in de 
formulering van de critiek en biedt aaardoor mogelijkheid, 
om verschillende vormen in de eigenlijke zelfcritiek te onder
scheiden. Er komen daarbij twee verdelingsgezichtspunten 
naar voren: het gebied waarop de zelfcritiek zich richt en het 
psychisch niveau waarop ze zich beweegt. Omwille van de 
analogie met de indeling der zelfcorrectie kiezen wij het eerste 
als hoofdindeling: zelfcritiek naar aanleiding van falende 
handelingen, naar aanleiding van afwijkend gedrag, naar 
aanleiding van ongeoorloofde handelingen. 

III. ZELFCRITIEK NAAR AANLEIDING VAN FALEN 

1. Critiek op de handeling 

Eva Marie is druk bezig haar naam na te tekenen. De eerste keer is ze 
heel tevreden, maar bij de tweede poging zegt zij onwillig: Das krieg ich 
nicht richtig... .Ma rie (4; 11. - Jaehner p. 101). 
M. H. moet het woord „mos" tussen bepaalde lijnen schrijven; zij schrijft 
het telkens boven of onder de lijn en zegt: ík, ik schrijf de hele tijd 
verkeerd (5; 11). 

In deze gevallen blijft de zelfcritiek staan bij de éne handeling 
en haar resultaat. Maar zij kan ook dieper doorboren. 

2. Critiek op het niet-kunnen 

Uit de ontevredenheid met eigen handeling ontwaakt in het 
kind het bewustzijn en de erkenning van eigen onvermogen. 
Dat het sommige dingen niet kán, weet het kind al heel vroeg 
en het weet dat ook al vroeg te formuleren. 
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Stern noteert reeds vanaf 2; 0 het gebruik van: kann nich (Stern II p. 47). 
Met 2; 10 antwoordt Hilde, als Moeder haar vraagt van Roodkapje te 
vertellen: kann nich, nein oon Wittchen (= Sneeuwwitje) kann Hilde auch 
gar nich erzählen (II p. 62). Shinn geeft reeds een voorbeeld van rustig 
constateren met 1 ; 9. Ruth probeerde de beuvel alleen op te klimmen, maar 
moest het opgeven en zei: Ruth can't go up this hill (Shinn I p. 379). „Niet 
kunnen" wordt ook gebruikt als voorwendsel om zich te onttrekken aan 
dingen, waar het kind op 't ogenblik geen lust in heeft (voorbeelden 
passim). 

In al deze gevallen blijft het bewustzijn van iets niet te 
kunnen — wanneer het al echt is — beperkt tot een een
voudige constatatie, het bezit geen emotionele diepte. Dit 
verandert, wanneer het kind zich ervan bewust wordt, dat 
het iets zou móéten kunnen. 

Kleine Jet tekent. Gewoonlijk doet zij het keurig; zij is er nu helemaal niet 
in, de tekening wordt slordig. Als ze klaar is, bekijkt ze haar tekening, 
haalt haar tekenmapje voor de dag, bekijkt de andere tekeningen en zegt: 
Nee, Jet, dat is niet mooi, die zijn veel mooier; hoe komt dat? Terwijl ze 
opstaat zegt ze: Ik teken niet meer, ik kan het niet mooi vandaag. Zij ruimt 
haar boeltje op en gaat schoenen poetsen. Hier is de emotie zeker niet 
sterk, wellicht omdat het nuchtere Jetje zich weet te dekken door de 
beperking „ik kan het niet mooi vandaag" (4; 3). 

Op een soortgelijke manier neemt Ruth Rasmussen haar toe
vlucht tot een bewust smoesje, om de zelferitiek tegenover 
haar eigen slechte prestatie in te tomen: 

„Ruth sprang mit ihren Springreifen. Als ihr nicht, wie im Augenblick 
vorher, viele gute Sprünge gelingen wollten, sagte Ruth: Wie kann das 
nur?.... Ach, der Springreifen ist klein geblieben und ich bin doch 
gröszer gemorden, roeil ich jetzt auch Stricken gelernt habe. Sie wuszte 
natürlich ganz gut, dasz es Unsinn war, was sie sagte, vor allem dasz sie 
Stricken „gelernt" hatte zwischen den beiden Springturen" (5; 4. - Ras
mussen II p. 236). 
Rafaël Neugebauer is eerlijker in de zelferitiek op zijn tekenen: Ich möchte 
gern selber mas machen, aber ich kan nichts Orntliches (3: 3. - VII 408). 
Veel sterker is de critische emotie bij Annchen, waarvan E. Köhler vertelt: 
„Wenn etwas völlig neues in ihre Vorstellungs- und Begriffswelt einzieht, 
dann wird ihr Ausdruck seltsam verlegen, fast abweisend, und sie stöszt 
rasch und tonlos die Bemerkung aus: . . . .trenn ich nicht. Es ist, als genierte 
sie sich wegen ihre Unwissenheit, und fürchtete sich zu blamieren" 
(3; 6. - p. 192). 

Speciaal de vergelijking met anderen is voor het kind aan
leiding om er zich van bewust te worden, dat het iets óók 
zou moeten kunnen. De zelferitiek, die daaruit voortkomt, 
wordt echter gewoonlijk niet onverbloemd in woorden geuit, 
maar integendeel verborgen onder kibbelen, opstrijden enz. 

5. Critiek op het dom zijn 

De zelferitiek is in voorgaande gevallen echt, maar nog zeer 
onvolkomen, omdat in het bewustzijn van onvermogen, hoewel 
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pijnlijk als krenking der e igenwaarde beleefd, de denkende 
reflectie op het .,ik" maar nauweli jks tot ontwikkeling komt. 
Het „ik k a n n i e t . . . . " moet worden tot „dus ik bén dom". Da t 
de critiek deze belevingsvorm en speciaal deze uitingsvorm 
vindt, schijnt bij kleuters zeldzaam te zijn. Men mag zich 
daarbij niet laten misleiden door spreekwijzen, waar in het 
kind zich. min of meer nabootsend·, „dommerd" noemt: 

Zusje tekent met het potlood in de linkerhand, neemt het plotseling in de 
rechterhand en zegt: Dommerik zusje, annere handje, hé Leny (2; 7). 

Van réflexe zelfcritiek is in deze nabootsende commentaar 
nog geen sprake. Het volgende voorbeeld staat er reeds 
dichter bi j : 

Eva Marie zegt bij het aantrekken van haar nachtgoed: Das krieg ich gar 
nicht an bin ich aber doof (= dom)! (4; 11. - Jaehner p. 113). 

De zelfcritiek blijft hier nog spelend e n zonder diepgang. Maar 
bij het geval da t E. Köhler meedeelt is dit geheel anders : 

Annchen (2; 6) speelt met een hansworst, die ze vier maanden geleden 
gekregen heeft, samen met een kerstboompje. Moeder vraagt: „Von wem 
hast du denn den August bekommen?" Α.: Weiaz ich nicht. M.: „Vielleicht 
von Tante Marta?" Zwijgen. Α. voelt die misleidende suggestie kennelijk 
als onaangenaam. Men probeert пц de oorspronkelijke situatie te recon
strueren door het kerstboompje te halen en August er tegenaan te zetten 
op de kast. Moeder wüst: „Nun Annchen, wer hat denn den August für 
dich mitgebracht?" Annchen kijkt, haar mond blijft plotseling openstaan, 
alsof het spreekapparaat weigert. Een onmiskenbare uitdrukking van 
verlegenheid, bijna van schaamte, komt op haar gezichtje. Zwijgend 
worstelt zij met donkere innerlijke remmingen, die nog wel nooit eerder 
zo voelbaar geweest zullen zijn. En dan, toonloos, als ware dat de uit
drukking van de plotselinge erkenning van haar eigen onvermogen: Ich 
kann es nicht sprechen — ich bin so dumm.... Het kwam er op aan de 
spanning snel te verbreken. Moeder zegt: „Tante Lene." Een diepe zucht 
en tegelijkertijd een verbaasd: Jaaa (p. 58-59). Dit is het enige voor
beeld in de biografieën, waarbij reeds in het derde jaar het gevoel van 
onvermogen een dergelijke emotionele kracht en tegelitkertijd een dergelijke 
terugslag op het „ik" krijgt; het duurt trouwens slechts zeer kort: „Einen 
Augenblick später ist das kleine Wesen, das soeben noch an Sich eine 
psychologische Selbstbetrachtung angestellt hat, wieder zum Spielkinde 
geworden, dessen Leben der Gegenwart angehört" (p. 59). 

Veel minder emotionele spanning heeft de zelfcritiek bij de 
drie j a a r oudere Ruth Rasmussen; daarentegen is bij haar 
de bewustheid ervan veel helderder en langduriger, zodat men 
van z e l f k e n n i s zou durven spreken. Het is daarbi j ken
merkend, d a t Ruth ' s zelfcritiek gewoonlijk pas een tijdje na 
de gebeurtenis komt. 

Nadat ze met Vader gedanst heeft, zegt ze met minachtend schouder
ophalen: Vater kann nun einmal nicht richtig Polka tanzen; er glaubt aber 
dasz er es kann. Even later bedachtzaam: Es kann aber auch gut sein dasz 
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ich nicht kann (5; 11. - II p. 185). Over een lied zegt Ruth: Das habe ich 
früher nie oerstanden, und ich habe das Lied schon so oft gehört (6; 11. -
Rasmussen II p. 189). 

IV. ZELFCRITIEK NAAR AANLEIDING VAN AFWIJKEND GEDRAG 

Naast het „dom vinden" staat het „mal vinden" en „klein 
vinden" als inhoud van de critiek op anderen en van de 
zelfcritiek. Afwijkend gedrag ondervindt het kind al spoedig 
als af keurenswaard : 

Thea is zich aau het aankleden: ze heeft haar rokje verkeerd aange
trokken, ontdekt het en zegt: Och Thea, wat doe je toch mal (4; 11). 

In dit voorbeeld is de commentaar zeer waarschijnlijk onbe
wust nagebootst, en bovendien niet emotioneel. Gevallen 
waarin het kind echte zelfcritiek op sociaal afwijkend gedrag ' 
in eigen woorden Ifcleedt, hebben wij in de literatuur niet 
gevonden. De reden daarvan is waarschijnlijk, dat het kind, 
wanneer het in staat is tot zelfstandige critiek op zijn hande
lingen, ook zover is, dat het die zelfcritiek niet meer uitspreekt 
in zelfcommentaar. Ook een kleuter zegt niet serieus van 
zichzelf dat hij mal is! Zulk een zelfcritiek op afwijzend 
gedrag uit zich niet in woorden, maar veeleer in verlegenheid, 
schaamte enz. 

V. ZELFCRITIEK NAAR AANLEIDING VAN ONGEOORLOOFD 
GEDRAG 

Een derde gezichtspunt — naast „dom" en „mal" — waar
onder het kind zichzelf en zijn eigen handeling afkeurt is 
„stout". Hiervan geldt, wat wij ook van het afwijkend gedrag 
opmerkten: de zelfcritiek uit zich gewoonlijk niet in woorden, 
maar in emotionele verschijnselen. 

1. Voorbeelden van i m i t e r e n d critisch commentaar op 
ι ongeoorloofde handelingen zijn talrijk; alle voorbeelden die 

, wij op p. 39 gaven, behoren daartoe. 

2. Critisch commentaar met e i g e n woorden echter komt 
bij ongeoorloofd gedrag in ons materiaal niet éénmaal voor; 
dit demonstreert wel duidelijk dat deze zelfcritiek slechts 
zelden in woorden wordt omgezet. Daartegenover staat, dat 
wij hier een andere, meer indirecte vorm van zelfcritiek 
in woorden vinden: d e b e k e n t e n i s t e g e n o v e r 
a n d e r e n . Bekentenis behoeft geen zelfcritiek in te sluiten; 
ze kan blijven staan bij een middel om moeder te verzoenen 
of bij een formaliteit of bij naïef vertellen. (Voorbeelden 
passim). Ook kan het „zelf" in de zelfcritiek hier heel mini-
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maal zijn, niet verder gaan dan de erkenning dat ik deze 
verkeerde daad gedaan heb. Maar vooral wanneer de beken
tenis spontaan gebeurt en het kind daarbij gedrukt en 
bedroefd is, is zelfcritiek in kiem gegeven. ; 

Bubi is bij een vriendje op bezoek geweest. Als hij thuisgebracht wordt, 
zit Moeder te schrijven. Bubi is opvallend stil, tot hij plotseling op 
Moeder toekomt en haar in het oor fluistert: Ich hab den Sohni tüchtig in 
Kopp geschlagen, der Sohni hat geweint. Op de vraag, waarmee hü 
geslagen heeft, zegt hij bedrukt: Nu, mit 'η Klötzell (2; 9 - Scupin I p. 167). 

Hier is ongetwijfeld uitdrukking gegeven aan critiek op eigen 
gedrag. De terugslag op het „ik" is nog duidelijker in het 
volgende voorbeeld: 

Ruth (5; 10) heeft gelogen, een ander vals beschuldigd en die beschul
diging volgehouden. Een paar minuten later echter gaat ze naar Moeder 
in de keuken: Mutter, ich mil dir etmas sagen ich roer es, die 
es getan hat (Rasmussen II p. 256). · 

3. Komt het kind, naar aanleiding van ongeoorloofde hande
lingen, ook tot r e f l e x i e v e z e l f c r i t i e k in de vorm 
van „Ik bén zo en zo" of blijft het staan bij de critiek op de 
eigen daad? Wij hebben slechts enkele voorbeelden gevonden, 
waarin een dergelijke zelfcritiek in woorden wordt geformu
leerd. Ten eerste enkele zeldzame voorbeelden van momentane 
reflexieve critiek, dat wil zeggen: die beperkt blijft tot de 
éne daad, welke er aanleiding toe gaf. 

Jan heeft verteld dat hij met zijn oudere zusje Hannie ruzie gemaakt heefl 
en dat zij hem geslagen heeft. Moeder zegt: „Dat is lelijk van Hannie". 
Even later zegt Jan: Ik mas ook lelyk (4; 8). 

Hier is werkelijk sprake van een terugkeer op zichzelf. Nog 
duidelijker is dit in de volgende erkenning van de verkeerde 
gezindheid: 

Heini Dix (5; 1) moet opruimen; na een poosje houdt hij op en zegt: Ik 
heb το'η buikpijn, ik kan niet opruimen. „Maar Heini!' Och ja Mama, 
meet U, omdat ik niet mil (Dix HI p. 36). 

Men zou hier kunnen spreken van momentane zelfkennis; het 
kind doorziet zijn toestand van dit ogenblik en erkent die in 
afkeurende, maar tegelijk ook in vergoelijkende zin. 
Minder beperkt tot één keer is de zelfkennis in het Volgende 
geval: 

Moeder zegt tot Ruth (6;3): „Ruth, du bist in den letzten Tagen nicht 
sehr artig zu Olga gewesen". Ruth: Ja, dat ist ganz richtig (Rasmussen 
II p. 154). 

Ook eigenlijke z e l f k e n n i s v a n b l ij v e n d e e i g e n -
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s c h a p p e n , elementaire karakterkennis dus, komt voor. Bij 
Ruth Rasmussen vinden wij ze reeds tamelijk vroeg (4; 4). 

Als Moeder zegt: „Auf die Strasze darfst du wohl gehen, aber nicht zur 
Straszenbahn", antwoordt Ruth: Dann mill ich lieber oben bleiben, denn 
wenn ich es nun oergesse (4; 4. - II p. 176). In een ander geval na 
herhaalde vermaning: Es nützt nicht oiel, menn ich sage, ich mill nicht an 
den Nägeln knabbern, denn ich oergesse es immer mieder (4; 0 - II p. 239). 

Hier wordt de zelfcritiek tot zelfkennis, al graaft juist die 
toeschrijving van alles aan het „vergeten" niet zeer diep in 
de eigen psyche. Dieper gaat de zelfkennis met 5; 10. 

Moeder leest hardop een vers, waarvan de inhoud is, dat men aan het 
beste in zich trouw moet blijven, als men gelukkig worden wil. Ruth 
vraagt wat het betekent. Moeder: „Das heiszt dasz man immer das richtige 
tun soll, wenn man glücklich sein will". Ruth: Ja, ich bin aber immer 
glücklich; aber ich tue doch nicht immer das richtige (5:10. - Rasmussen 
III p. 143). 

Het vroegste voorbeeld is het volgende. 

Rafaël loopt een paasei te snoepen, als hij met zijn moeder naar den 
bakker gaat; voor ze binnengaan, wil hij eerst zijn ei opeten: Sonst sieht 
der Bäcker, dasz ich ein biszchen ein Naschkätzchen bin (3; 7. - Neuge-
bauer V p. 297). Echte psychologische wijsheid bevat de volgende obser
vatie van denzelfden jongen: wenn ich in Brieg bin, möchte ich lieber 
in Breslau sein, und menn ich in Breslau bin, möchte ich lieber in Brieg 
sein. Ich glaube, es ist ganz egal то ich bin (6; 5. - V p. 280-281). 
Ook Stern vertelt een verwant geval van zijn zoon; na een berisping zegt 
de vader: „Nicht war, das wirst du nicht mehr tun?" Günther (höchst 
zerknirscht, Tränen im Auge): Ich meisz nicht. Hij kent zijn impulsieve 
aard te goed en is te eerlijk, om ja te zeggen (5; 0. - III p. 125). 

§2. ANDERE UITINGSVORMEN VAN ZELFCRITIEK 

De bedoeling van deze paragraaf is niet zozeer varianten op 
te sporen van de zelfcritiek als zodanig, dat wil zeggen als 
innerlijke act. De niet-verbale uiting is zoveel minder objecti
verend en minder verfijnd dan de taal, dat men niet mag 
verwachten, dat ze veel nieuwe innerlijke differentiaties zicht
baar maakt. Alleen op de zelfcritiek van het afwijkend gedrag, 
welke naar wij zagen moeilijk in woorden geuit wordt, zal 
ze nieuw licht kunnen werpen. Voor het overige zijn niet de 
eigenlijke critiekvormen, maar de uitdrukkingsvormen nu 
doel van het onderzoek. In de vorige paragraaf gingen wij 
uit van de taaluitingen, om de inwendige zelfcritiek te ont
leden en te ordenen. Nu maken we gebruik van de daar 
gevonden zelfcritiekvormen, om na te gaan in welke andere 
uitdrukkingsverschijnselen zij zich kunnen kleden. 

I. Een aanknopingspunt vinden we in het feit, dat ook bij 
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de gesproken zelfcritiek vaak andere uitdrukkingsver
schijnselen als begeleiding aanwezig zijn. Zo waren bij de 
nabootsende commentaar de begeleidende emotionele ver
schijnselen het eerste spoor, waaraan wij de primitieve zelf
critiek herkenden (p. 40). Ook bij de critiek op eigen werk 
of product, die in haar woordvorm zakelijk gericht scheen, 
verried zich de ontevredenheid-met-zichzelf door neus op
trekken, blozen enz. (p. 42). Daarom mogen wij in deze 
emotionele verschijnselen, ook wanneer ze zonder zelfcritise-
rende commentaar voorkomen, aanwijzingen zien voor een 
moment van zelfciritiek. 
Maar van de andere kant behoeft emotie niet noodzakelijk 
een bewijs te zijn van zelfcritiek; ze kan ook gericht zijn tegen 
de moeilijkheid of de teleurstelling als zodanig, zonder eigen
lijke betrekking op het ik. Bij het zeer kleine kind, dat iets 
tracht te bereiken, is dat zelfs regel, en bij kinderen van 5 jaar 
kan dat nog het geval zijn, zoals in het volgende voorbeeld: 

Voorovergebogen over haar papier, kleurt Annie' met inspanning een groot 
vlak. Ze gaat een beetje scheef bij het invullen; ze wiegt ongeduldig op 
haar stoel, kijkt even op, gooit het haar achterover en zet nu een centi
meter verder vanaf het ingevulde stuk een rechte streep, vult dit vakje 
keurig in, zet een centimeter verder weer een rechte lijn, vult in enz. 
(5; Θ). De hele situatie, speciaal de concentratie en de onverdroten ver
betering, maken het zeer waarschijnlijk, dat Annie's ongeduld niet zozeer 
ongeduld met zichzelf is, als wel met het werk dat'niet wil lukken. 

Maar in de volgende gevallen is dit anders. 

Z u c h t e n . Annchen sieht eine Brennschere (krultang) : Das ist eine 
Schere! Da kann man Locken (zögernd) abschneiden! Seufzer. 
Das selbstkritisierende Denken sagt eben: „Falsch" (2; 7. - E. Köhler p. 68). 
E. Köhler geeft verschillende gevallen, waarbij de zelfcritiek zich uit 
door weifelen, aarzelen, onzekerheid. In andere gevallen signaleert zij 
„betroffenes Schweigen" (p. 202) of stotteren: «о so so so 
grau! (p. 182) of afwending (p. 192). 

Al deze emotionele verschijnselen ervaren wij als teken, dat 
het kind zich zijn falen, of zelfs "zijn onvermogen bewust 
wordt. Waarom eigenlijk? Hoe onderscheiden wij ze van 
het eerstgenoemde voorbeeld, waarin wel emotionaliteit, maar 
waarschijnlijk geen zelfcritiek aanwezig is? Het vraagstuk 
van de interpretatie der uitdrukkingsverschijnselen, dat zich 
hier voordoet, kan niet in zijn algemeenheid behandeld 
worden. Wij kunnen echter de volgende punten vaststellen: 
1. Tot nu toe vonden we geen volkomen zekere criteria, waar
naar men de objectief-gerichte en de zelfcritische emotionaliteit 
zuiver van elkaar kan onderscheiden. 2. In feitelijke situaties, 
en ook in de beschrijving daarvan, weet iedereen toch vaak 
met waarschijnlijkheid en zelfs met practische zekerheid het 
juiste onderscheid te maken. 3. Vooral de gehele concrete 
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situatie en het gehele perlraff als eenheid stellen ons in staat 
tot die onderscheiding. 4. Dat neemt niet weg, dat vergelijking 
van de gevallen ook enkele algemene criteria oplevert, waar
naar men objectief-gerichte en zelfcritische gemoedsuitingen 
van elkaar kan onderscheiden. Voor de eerste is een sterke 
gerichtheid op het voorwerp en ononderbroken (of telkens 
hernieuwde) gebondenheid aan de werkzaamheid kenmer
kend. De tweede daarentegen wordt gekenmerkt door de 
verschijnselen van sociale emotie (blozen, verlegenheidsge-
baren enz.) en van onzekerheid, vaak ook door afwending van 
het werk. 

Gerry wijst alle dingen aan, die op een foto in de krant staan. Een 
boot, een man, een boot, een vlag Dan, terwijl zijn vinger naar een 
hijskraan wijst, stopt hij, trekt de vinger terug, doet verlegen, wendt zich 
af en wil niet meer verder gaan. Hij is zich kennelijk bewust van ziju 
onvermogen (3; 2). 

Hier volgt een reeks van verschillende uitdrukkingsverschijn
selen, die in de aangehaalde voorbeelden zelfcritiek kenbaar 
maken. 

V e r l e g e n h e i d s g e b a r e n . Hannie heeft de poppenkast gezien en 
vertelt daarvan aan haar oom: en toen mas er een huisje en toen roas er een 
juffroum en een jansinterklaseman. Als ze dot zegt, voelt ze dat het 
niet goed is; ze staat — typisch verlegenheidsgebaar — met haar vlecht 
in de rechterhand, terwijl de andere hand aan haar jurk plukt. Pas als 
oom begint te vragen, komt ze weer op dreef (3; 9). 
B l o z e n en b e k l e m t o o n d e h e r r o e p i n g . Broer kijkt plaatjes 
met een zusje. „Welke kleur is dat?" vraagt zij telkens. Broer noemt de 
kleuren goed. Zij wijst een geel hek aan. Boter, zegt Broer overtuigd. 
„Oooo" lacht zus, „boter?" Broer krijgt een kleur en zegt: Nee, nee, isse 
Meel! (3; 5). 
Ook h a a s t i g e r e a c t i e is vaak teken van emotionaliteit, die naar 
binnen slaat. Zo wanneer Shinn van haar nichtje, die telkens rood en 
blauw verwisselde, vertelt: „(She) hastily corrected to blue, then pointing 
to red, saying emphatically: That red She twice began to call it blue, 
then instantly caught herself up and corrected it" (1; 9. - I p. 46). 

II. In de tot nu toe aangehaalde voorbeelden heeft de zelf
critiek steeds betrekking op falen en niet kunnen. Wanneer 
reeds daarbij de sociaal-gerichte uitdrukkingsverschijnselen 
een hoofdrol spelen, ligt het voor de hand, dat dit bij de zelf
critiek op afwijkend gedrag nog meer het geval zal zijn. De 
verlegenheidsverschijnselen zijn de gewone uitdrukking van 
het gevoel in een of ander opzicht niet helemaal bij de 
anderen te passen, ongewoon of onaangepast te handelen. 
Toch behoeft verlegenheid nog geen zelfcritiek te betekenen. 
Ze kan voortkomen alleen reeds uit het bewustzijn anders te 
doen dan gewoon, vooral wanneer dat ongewone gedrag een 
bijzonder persoonlijke uiting is; ook bij kleuters bestaat deze 
schuwheid voor zelfopenbaring en demonstratie; ze is als 
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zodanig nog geen zelfcritiek. Ook de gewone verlegenheid 
voor vreemden, welke bijna elk kind periodiek vertoont, be
hoeft geen zelfcritiek te bevatten. 
Eerder is dit het geval bij het bewustzijn iets belachelijks 
gedaan te hebben en bij de vrees om uitgelachen te worden, 
die men bij veel kinderen opmerkt en die bij sommigen een 
gewoonte wordt. 

„Sonja sagte sehr oft, als sie vier Jahr zwei Monate alt war: Du mutzt 
nicht immer lachen (über mich), und Ruth. . . . verstand nicht, dasz man 
lachte, weil eine Geschichte amüsant sei, sondern nahm an, dasz sie es 
war, die man lächerlich fand" (4; 2. - Rasmussen II p. 236). Dix' zoon is 
verlegen om te tekenen aan de tafel, waar Oom en Tante bij zitten; 
eindelijk laat hij zich overhalen, maar onder één voorwaarde: Aber Vaii, 
sie dürfen nicht zusehn, weil iie mich auslachen. Ja, ja Vati (4; 10. -
Dix II p. 35). 
Annchen heeft een hekel aan vragen van volwassenen; ze is bij het 
antwoord altijd zeer voorzichtig om geen fouten te maken en zich niet 
te blameren (Ë. Köhler, p. 182, 192 enz.). 
Bubi is verlegen als hij iets ondeugends gedaan of gezegd heeft (Scupin 
I p. 197, II 102). Stern merkt in het algemeen op, dat het kind verlegen 
wordt, wanneer anderen toekijken bij het volvoeren van die functies, die 

' nog enigszins nieuw zijn, „deren Vollzug also noch nicht ganz ins unbe-
wuszt-selbstverständliche abgesunken ist" (Stern I p. 445-446). 

Veel sterker echter is de component van zelfcritiek in de 
verlegenheid om iets afwijkende, dat als persoonlijke verlaging 
wordt ondervonden, wanneer m.a.w. de verlegenheid tot 
schaamte wordt. Zo wanneer een kind, dat reeds zindelijk is, 
zich nog een keer vergist (voorbeelden passim, o.a. bij Scupin). 
Hiermee is een overgang naar de volgende groep gegeven. 
Want daar onzindelijkheid meestal door strengheid en straffen 
wordt afgeleerd, is in de gemoedstoestand bij de mislukking 
een eigenaardig mengsel gegeven van het bewustzijn iets 
ongeoorloofds en iets kinderachtige gedaan te hebben. 

HT. Zelfcritiek op ongeoorloofde handelingen wordt, zoals wij 
zagen, niet vaak in woorden geformuleerd (p. 45). Maar er zijn 
verschillende andere uitdrukkingsvormen, die tonen dat zij 
aanwezig is in verschillende voorstadia, maar ook in echte 
morele zelfcritiek. De uitingen zijn voor een deel dezelfde 
als onder de beide vorige nummers beschreven, n.l. de uit
drukkingsverschijnselen van verlegenheid en schaamte. 
Het bewustzijn iets verbodens gedaan te hebben, verraadt zich 
reeds zeer vroeg door schrik bij het betrappen, pogingen om de 
aandacht af te leiden, naïeve smoesjes en al te ijverige ont
kenningen, plotseling erg lief zijn enz. Daarin behoeft op zich 
nog geen zelfcritiek te steken. Maar weldra ontwikkelt zich 
daaruit een primitief schuldbewustzijn, d.w.z. het bewustzijn, 
dat men iets gedaan heeft wat verboden, maar bovendien ook 
verkeerd is, afgezien van gevolg en straf; en daarin ontwaakt 
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ook de morele zelfcritiek. Het kind probeert niet meer alleen 
mensen weer goed te stemmen, maar zijn daden goed te 
maken (zie p. 35). Als het iets ondeugends gedaan heeft, is 
het daaronder gedrukt en stil, ook nog na langere tijd. 

Bubi had 's morgens vroeg Moeder met de sleutelbos aan het hoofd 
bezeerd, hij huilde bijna en was nog lang daarna zeer verslagen (zonder 
dat hij straf gekregen had) ; toen Moeder 's avonds in de spiegel keek, 
vroeg Bubi plotseling: Mama. ma» siehste denn im Spiegel an? mie der 
Bubi mit'm Schlüsel gekaut hat? Moeder zelf was alles allang vergeten en 
had er ook niet meer met het kind over gepraat (2; 9. - Scupin 1 p. 164, 
cfr. ook p. 89 en 165). 

Een critisch bewustzijn van eigen verkeerde daad is hierin 
onmiskenbaar. Tot echte morele zelfcritiek en spijt wordt dit in 
het voorbeeld van Ruth en de schaar, waar het zusje mee 
speelt, (p. 34) en in het volgende: 

Arie heeft samen met een vriendje geld weggehaald uit zijn vaders 
winkella, daarvoor snoep gekocht, en wat hij ineens niet op kon eten in 
de schuur verstopt. Hij is de hele dag onrustig en vreemd; hij kan niet 
aan zijn spel blijven, vermijdt Moeder's gezelschap. Ook gaat hij ver
schillende keren naar de schuur; als hij daarbij Moeder een keer in de 
gang tegenkomt, doet hij heel schuw, 's Middags staat Arie bij het raam t* 
hangen, Moeder wil hem een boodschap laten doen en roept „Arie". Maar 
Arie komt niet. Dan begint hij opeens te schreien. Eindelijk zegt hij met 
horten en stoten: Ik ben zo »tout geweest, en vertelt alles, schuldbe
wustzijn en zelfcritiek worden hier wel sterk gestimuleerd door het 
blijvende corpus delicti, het snoepgoed, dat de daad in het bewustzijn 
houdt (5; 11). 

Dat het kind daarbij soms het meeste berouw heeft over 
dingen, die zo erg niet zijn, m.a.w. dat het nog weinig inzicht 
heeft in de specifieke verkeerdheid van zijn daden, neemt niet 
weg, dat de critiek op die daden echt is. Dit is b.v. het geval 
bij het berouw over schijnleugens, waarvan Stern verhaalt bij 
vijfjarigen (Stern III p. 122-124), en ook in het volgend 
voorbeeld : 

Ruth moest aan een vriendinnetje iets laten weten en bonsde daartoe, 
omdat niemand opendeed, hard op de huisdeur. Eindelijk kwam de broer 
van het vriendinnetje, en zei kwaad: „Wat is dat hier voor een geklop?" 
Dat trok Ruth zich erg aan; zij meende groot kwaad gedaan te hebben 
en „lag am Abend und dachte immer daran", zoals ze zei (5; 4. - Rasmussen 
p. 254). 

Morele zelfcritiek toont zich ook indirect, maar duidelijk, in 
zelfbestraffing en in het aanvaarden van straf als eerlijk 
verdiend. Wij gaven daarvan reeds gevallen bij de zelf
correctie (zie p» 35). 

Tussen deze uitingsvormen van morele zelfcritiek, en die van 
zelfcritiek op falend en afwijkend gedrag, is veel overeen
komst, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Ten 
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eerste zijn de uitingen meestal veel heftiger; het zijn emotio
nele uitbarstingen. Ten tweede sluiten ze vaak niet onmid
dellijk aan bij de daad (cfr. ook de voorbeelden op p. 35); 
het is alsof de emotie pas langzamerhand -tot ontwikkeling 
komt en wordt opgekropt tot ze niet meer houdbaar is. En 
wanneer eventueel een uiting wél onmiddellijk volgt, dan is 
daarmee de zelfcritiek niet voorbij, maar blijft duren of duikt 
eventueel later weer op. Ten derde — en dit ie tevens een 
bredere en verklarende formulering van het voorafgaande — 
de uitingen schijnen niet zozeer reacties te zijn op de uitwen
dige situatie zonder meer, maar van binnenuit te komen. Er is 
een uitwendige handeling waaraan iets mankeert; op die 
handeling volgt geen onmiddellijk herstel (zelfcorrectie) of 
onmiddellijke onbevredigdheidsuiting (zelfcritiek bij falend of 
ufwijkend gedrag), maar een innerlijk proces komt op gang, 
dat leidt tot een stijgend gevoel van onbevrédigdheid met 
zichzelf en dat zich tenslotte ontlaadt in een emotionele uiting 
van zelfcritiek en soms ook in zelfcorrectie door bekentenis, 
goedmaken enz. Het is duidelijk, dat hier het toppunt ligt van 
de zelfcritiek in de vroege jeugd. Dat blijkt ook uit het feit dat, 
in tegenstelling tot andere groepen, met de gegeven voor
beelden onze verzameling gevallen van morele zelfcritiek 
ongeveer is uitgeput. Bovendien zal men opmerken, dat de 
meer expliciete gevallen alle van vijfjarigen afkomstig zijn. 
Wij zijn hier dus wel op de overgang naar een volgende 
periode. In het laatste hoofdstuk komen wij hierop terug. 

De volgende lijst geeft een overzicht van de in dit hoofdstuk 
§ 1 gevonden gedragsvormen. 
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VORMEN VAN ZELFCRITIEK IN DE VROEGE JEUGD 

I. Nageprate afkeuring van eigen handelingen. 
II. Afkeuring met eigen woorden, maar zonder terugslag 

op het ik. 
III. ¿elfcritiek naar aanleiding van falen: 

1. beperkt tot de ene mislukte handeling of haar resul
taat ; 

2. zich uitbreidend tot de erkenning van onvermogen: 
a. eenvoudig constateren dat men iets niet kan; 
b. erkenning met het bewustzijn, dat men het zou 

móeten kunnen en met de negeerte om het te 
kunnen; 

3. reflexieve erkenning met terugslag op het eigen zijn 
„ik bén": 
a. meer ogenblikkelijk en emotioneel; 
b. meer blijvend en rustig: zelfkennis. 

IV. Zelfcritiek naar aanleiding van afwijkend gedrag: 
1. beperkt tot de handeling: 

a. anders doen; 
b. iets belachelijks doen; 
c. iets gedaan nebben, wat je minder of kleiner 

maakt. 
2. reflexief: 

a. belachelijk zijn; 
b. klein zijn, de mindere zijn. 

V. Zelfcritiek naar aanleiding van ongeoorloofde hande
lingen: 
1. nageprate afkeuring heeft meestal betrekking op on

geoorloofde handelingen: 
2. bekentenis tegenover anderen: 

a. naïef, oncritisch; 
b. met zelfcritiek op eigen daden : 

3. reflexieve erkenning: 
a. van momentane verkeerde gezindheid: 
b. van een verkeerde eigenschap: zelfkennis. 
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DERDE HOOFDSTUK 

GEWOONTEN VAN ZELFCORRECTIE EN ZELFCRITIEK 

Niet alleen gevallen van zelfcorrectie en zelfcritiek komen in 
de vroege jeugd voor, maar ook kunnen ze gewoonteù worden. 
Een bestudering van deze gewoonten stond ook op het program 
van dit onderzoek. Maar het daarvoor verzamelde materiaal 
uit de kinderbiografieën is grotendeels verloren gegaan en in 
de tegenwoordige omstandigheden niet te herstellen. Toch 
mogen we deze gewoonten niet zonder meer onbesproken 
laten, vooral in verband met de vraag, die wij ons aan het 
slot zullen stellen, naar de grenzen van zelfcorrectie en zelf
critiek in de kleuterleeftijd en naar de verdere ontwikkeling 
ervan in latere perioden. Een van de meest voor de hand 
liggende antwoorden op deze vraag is namelijk, dat zelfcor
rectie en zelfcritiek in de vroege jeugd beperkt zouden blijven 
tot incidentele gevallen. Om te laten zien, dat dit een te 
gemakkelijk antwoord is, moeten we het bestaan van gewoon
ten op dit gebied aantonen. We doen dit slechts door een korte 
opsomming bij wijze van aanhangsel, zonder uitvoerig feiten
materiaal. 

1. De gewoonte om een oordeel of oordeelsformulering te 
corrigeren. Shinn geeft zo talrijke voorbeelden van deze cor
rectie binnen kort tijdsbestek, dat men van een echte gewoonte 
mag spreken. Uit haar opgaven hebben wij berekend, dat haar 
nichtje in drie maanden minstens 26 maal spontaan een ver
keerde kleurnaam verbeterde; correcties met verkeerd effect 
zijn hier niet bijgerekend (1; 6 — 1; 9, berekening uit de ver
gelijking van haar overzicht met dat van Prever, p. 49-50). 
Hetzelfde vinden we op hoger niveau bij het driejarige 

. Annchen van E. Köhler, dat de gewoonte heeft haar oordeels-
en spreekreacties te remmen vóór ze spreekt (2; 3 — 2; 7 en 
3; 0 — 3; 6 passim, speciaal p. 67 en 83) en haar spreekreacties 

- te verbeteren (3; 0 — 3; 6 passim, speciaal p. 202). 
Bij Ruth Rasmussen ontwikkelt zich in het vijfde jaar een 
gewoonte van nauwkeurig kijken vóór ze oordeelt; in het 
algemeen trouwens heeft ze in die tijd een grote angst om 
fouten te maken (II p. 254). 
2. De gewoonte van correctie van sociaal spraakgedrag komt 
voor bij Diny (4; 11, zie p. 34 boven), bij Bubi Scupin (2; 6 
- I p. 144). 
3. De gewoonte van napratende critiek op eigen handelingen 
treedt bij veel kinderen periodiek op. 
4. De gewoonte zijn fouten te bekennen komt voor bij Bubi 
Scupin (zie p. 35 hierboven). 
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5. De gewoonte om bang te zijn voor uitlachen bij Sonja en 
Ruth Rasmussen ( zie p. 50 hierboven). 
6. Ook het waarheidsfanatisme, waarvan Stern melding 
maakt bij verschillende kinderen (III p. 122-124), kan men 
beschouwen als een gewoonte van zelfcritiek. 

Wel zijn de meeste van deze gewoonten klaarblijkelijk ver
schijnselen, die gebonden zijn aan een ontwikkelingsperiode, 
waarmee ze ook weer verdwijnen. 
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/ 

TWEEDE DEEL 

EXPERIMENTEN OVER ZELFCORRECTIE 
OP KLEUTERSCHOLEN 

INLEIDING. 

Het eerste Deel heeft ons hpt bewijs geschonken, dat wij met 
recht mogen spreken van zelfcorrectie en zelfcritiek in de 
vroege jeugd. Bovendien gaf het een overzicht van de ver
schillende vormen, waarin beide voorkomen, en. een indruk 
van hun genetische volgorde en samenhang. Het terrein is 
daarmee als het ware in kaart gebracht; nu is het zaak enkele 
punten nader te onderzoeken door middel van het experi
ment. Wij kiezen daarvoor die punten uit, welke voor expe
rimenteel onderzoek het best toegankelijk zijn. Daarom komt 
de zelfcorrectie als direct waarneembare uiterlijke gedraging 
meer in aanmerking dan de zelfcritiek. Bij de zelfcorrectie 
moeten wij de ongeoorloofde handelingen en de spreekfouten 
uitsluiten, omdat zij niet experimenteel opgeroepen en 
herhaald kunnen worden. Ook de lagere correctievormen 
blijven buiten beschouwing. Al deze gedragswijzen zijn meer 
geschikt voor observaties dan voor het eigenlijk experiment. 
Het best toegankelijk voor experimenteel onderzoek ziin de 
correcties van mislukte handelingspogingen door methode
verandering (VI), van probleemoplossing (VI, 1), van hande
lingsproducten (VI, 3), van oordeelsfouten (IX). Bovendien 
komt in deze gedragingen het intellectueel moment bijzonder 
naar voren en hebben zij meer dan de andere verwantschap 
met de didactiek. Om die redenen hebben wij ons bij de keuze 
van de proeven vooral op die zelfcorrectievormen georiën
teerd. Bij de uitvoering bleek echter, dat in de reacties der 
kinderen ook andere zelfcorrecties naar voren kwamen. 
Bij de methodiek van het ontrerzoek is niet allereerst nadruk 
gelegd op strakke uitvoering van volkomen vastgelegde in
structies, op herhaling van strikt gelijke situaties zoals in het 
laboratoriumexperiment, of op toespitsing tot enkele reactie-
-mogelijkheden zoals in sommige testmethoden. Het experiment 
in dergelijk strenge zin is voor de hogere gebieden van de 
psychologie, speciaal van de kinderpsychologie, niet mogelijk 
zonder een gewelddadige schematisering, waarbij de levende 
werkelijkheid wordt opgeofferd. De psychologische methodiek 
staat steeds weer voor deze moeilijke keuze; zij kan haar 
object niet werkelijkheidsgetrouw en vruchtbaar bestuderen 
zonder iets op te offeren van de wetenschappelijke zekerheid. 
Of men meer nadruk legt op de vruchtbaarheid of op de 
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zekerheid, hangt af van thema en doel van het onderzoek. 
In het eerste geval kiest men de observatie als methode, in 
het tweede geval het experiment. 
Onze proeven zijn gebouwd op een combinatie van beide, 
die steeds meer kenmerkend wordt voor de onderzoeks-
practijk in de toegepaste psychologie, en die men „vrij 
experiment" zou kunnen noemen. De proefvoorwaarden zijn 
daarbij als in een experiment zo nauwkeurig mogelijk vast
gelegd. Ze zijn echter niet ingesteld op één bepaalde reactie-
wijze, die kan optreden of uitblijven, maar op het in gang 
zetten van de eigen activiteit van het individu. Die acti
viteit gaat natuurlijk wel in een zekere richting, bepaald 
door de proef situatie, maar overigens houdt ze een grote 
speelruimte. Taak van den proefleider is nu, de gedragingen 
van het subject, die door de proefsituatie worden uitgelokt, 
zo nauwkeurig mogelijk te observeren en vast te leggen. 
Daarmee wordt de taak van den proefleider veel moeilijker 
dan in het psychophysisch experiment of in de ja-nee tests; 
vooral wordt ze in voller zin psychologisch, eist meer psycho
logische scholing en inzicht. Men kan daarom een dergelijke 
methode niet gebruiken voor tests, die in handen worden 
gebracht van een groter publiek. 

De grondgedachte van onze zelfcorrectieproeven is de vol
gende. Wij moeten het kind in een situatie brengen, die 
onvermijdelijk leidt tot een bepaalde handeling, welke 

. aanvankelijk geheel juist lijkt. Daarna moet een verandering 
in de situatie worden gebracht, waardoor een goede oplossing 
of afwerking van het geheel onmogelijk wordt tenzij men 
genoemde handeling ongedaan maakt; de handeling die eerst 
als „goed" was ervaren, wordt hierdoor dus fout en eist 
verbetering. Deze situatieverandering moet echter volkomen 
ongemerkt plaats hebben; het kind mag niet het idee hebben, 
dat het in een val gelokt is, maar moet denken dat zijn eigen 
handeling oorspronkelijk fout was. Bovendien moet ook de 
mogelijkheid aanwezig zijn, of eventueel ongemerkt geschapen 
worden, om de fout werkelijk te verbeteren. Tenslotte moet, 
wanneer het kind ofwel zijn fout niet ziet ofwel de verbete-
ringsmogelijkheid niet kan vinden, door een reeks van steeds 
sterker wordende aansporingen en wenken nagegaan worden 
hoeveel suggestie nodig is om het kind tot correctie te brengen. 
Eerst na een reeks van voorproeven slaagden wij erin deze 
voorwaarden in experimentele situaties te verwerkelijken: 
vormbord, dierhelftenproef, platendoos, wandplaten. 
Een ander type van correctieproeven bestaat hierin, dat men 
het kind een opgave stelt, die het niet anders dan met fouten 
kan oplossen, zodat de mogelijkheid tot verbetering vanzelf 
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gegeven is en niet door speciale maatregelen behoeft ingevoerd 
te worden. Daartoe behoren: moeilijke figuren natekenen, een 
bouwwerk namaken, een mannetje m elkaar leggen, een plaat 
uit het geheugen beschrijven. Tenslotte hebben wij een kleine 
serie van intelligentietests ingelast, om daardoor de samen
hangen tussen intelligentie en zelfcorrectie te onderzoeken en 
het correctiemoment minder opvallend te maken. Deze eigen 
intelligentietests zijn echter niet de enige maatstaf voor net 
verstandelijk ontwikkelingspeil der kinderen. De meeste 
correctieproeven leveren ook een aanwijzing voor de intelli
gentie; waar het mogelijk was, hebben wij die indicatie 
uitgewerkt en haar samenhang met de zelfcorrectie en de 
zelfcritiek onderzocht. Omdat de proefpersonen variëren van 
drie tot zes jaar, konden de proeven niet voor alle leeftijds
groepen in dezelfde vorm gebruikt worden; verschillende 
E roeven hebben daarom twee of meer leeftijdsvarianten. Voor 

et onderzoek van de zelfcritiek zijn geen afzonderlijke 
proeven genomen. Wel zijn de correctieproeven zo opgezet, 
dát het kind steeds weer aanleiding vindt tot uitingen van 
zelfcritiek. Deze observatiegegevens hebben we afzonderlijk 
verwerkt. 
Een speciale moeilijkheid was, de proeven zo te doen verlopen, 
dat het kind gedurende het gehele onderzoek onbevangen blijft 
en zich niet beetgenomen voelt, of geremd wordt doordat het 
telkens fouten maakt. Dat wij erin geslaagd zijn deze moeilijk
heid te overwinnen, blijkt wel uit het feit, dat zo goed als alle 
kinderen tot het eind toe met veel plezier de „spelletjes" 
deden; wanneer geremdheid niet van net begin af aanwezig 
was, trad ze ook niet op naar aanleiding van de correctie
proeven, maar soms wel bij de verbale inteUigentieproei die 
wij hadden ingelast. 

Proefpersonen waren 350 kleuterschoolkinderen tussen 3; 0 en 
7 ; 0. Deze waren verdeeld in 14 leeftijdsgroepen, elk van 
ongeveer 25 kinderen, namelijk twaalf driemaandsgroepen van 
3;6—3;9, 3;9—4;0, 4; 0—4; 3 tot 6; 6 en twee half jaar
groepen, één van 3;0—3;6 en één van 6; 6—7;0. Dat de 
indeling zo verfijnd genomen werd, was aanvankelijk 
slechts een proef. De ontwikkeling gaat in de kleuterjaren nog 
wel zo snel, dat bij schildering in jaren of zelfs in halfjaren 
belangrijke dingen tussen de mazen van het te grove net 
heenvallen. Bij al te kleine perioden echter worden de leef
tijdsverschillen zo klein, dat ze door de individuele verschillen 
verdoezeld worden, waardoor de bewerking als groep 
onmogelijk wordt. Wij hebben geprobeerd of de driemaandse 
periode misschien de juiste tussenweg is. In elk geval kan het 
geen kwaad om met zulke korte perioden te beginnen: wan-
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neer de leeftijdsverschillen te klein blijken, kan men altijd 
de kinderen van twee perioden weer samennemen. In de 
practijk heeft deze trimesterindeling goed voldaan, niet alsof 
elk trimester nieuwe ontdekking zou opleveren, maar omdat 
men de trimesters kan samenvatten tot natuurlijke groepen, 
die uit de cijfers zelf naar voren komen. Zodoende worden 
de ontwikkelingslijnen en vooral de tijdelijke verschijnselen 
veel duidelijker zichtbaar. Dat zulke natuurlijke tijdperken 
niet alle even lang zijn, is slechts een klein bezwaar. 
De jongste en de oudste groep echter zijn half jaarsgroepen : 
de reden daarvan is, dat de kinderen onder 3; 6 en boven 6; 6 
slechts in klein aantal op de kleuterschool te vinden zijn. Wij 
hadden de getallen natuurlijk kunnen aanvullen door kin
deren buiten de kleuterschool te nemen. Maar behalve de 
practische moeilijkheden is hiertegen ook een diepergaand 
bezwaar. De kleuterschool is een milieu op zichzelf ; Kinderen 
van daarbuiten betekenen een complicerende factor te meer 
bij de vele, die in het materiaal al aanwezig zijn. Wij moeten 
ermee rekenen, dat kinderen die nog niet naar de kleuter
school gaan en kinderen die al op de grote school zijn, daar
door in hun zelfcorrectiegedragingen beïnvloed kunnen wor
den. De titel van dit tweede deel luidt daarom „zelfcorrectie 
op kleuterscholen" en niet „in de vroege jeugd". 
Onder de proefpersonen zijn de voornaamste typen van 
kleuteronderwijs vertegenwoordigd: Fröbel, Montessori, Kin-
dertuin en de vrije combinatie van Fröbel en Montessori, 
welke tegenwoordig op sommige scholen gangbaar is. Bij de 
keuze van de kinderen hebben wij getracht, verdere selectie 
zoveel mogelijlç, te vermijden. Daarom hebben wij de scholen 
gekozen uit verschillende stadswijken met een afwijkend 
sociaal milieu. Daarom ook hebben wij zoveel mogelijk de 
schoolbevolking in haar geheel onderzocht, om onbewuste 
selectie door het onderwijzend personeel te voorkomen. De 
tijdsomstandigheden maakten het onmogelijk het onderzoek 
uit te breiden tot andere plaatsen dan Nijmegen. 
Het aantal kinderen der verschillende schooltypen is niet 
gelijk; de Fröbelschool overheerst. Dit scheen ons geen 
bezwaar, daar het de werkelijke verhouding weerspiegelt. 
Onze hoofdbedoeling was trouwens niet een onderzoek naai
de verschillen tussen de schooltypen, maar een geheel van 
proefpersonen dat de bewaarschoolbevolking van Nijmegen 
representeert. 

De proefpersonen worden in het vervolg steeds aangeduid 
door een nummer, door een J voor jongens of een M voor 
meisjes en door de leeftijd, bijvoorbeeld 216 J 4; 6 of 121 M 3: 9. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

DE AFZONDERLIJKE PROEVEN 

De volgorde, waarin wij de proeven behandelen, is niet die 
van het feitelijke onderzoek. Deze werd bepaald door prac-
tische overwegingen als afwisseling, voorkómen van sugges
tieve invloed der verschillende tests op elkaar, enz. Men vindt 
deze volgorde in het Aanhangsel, waarin het gehele onderzoek 
nauwkeurig is weergegeven. Hier ordenen wij de tests naar 
hun verwantschap: eerst wordende handelingstests besproken, 
daarna de proeven waarin een gesproken oordeel wordt 
gevraagd. De handelingstests zijn in twee groepen te verdelen : 
eigenlijke probleemtests, waarbij met behulp van gegeven 
elementen een handelingsprobleem moet worden opgelost 
(vormbord) en productietests, waarbij de proefpersoon zelf 
iets moet voortbrengen (tekenen). Wij beginnen met de pro
bleemoplossingen, en wel met de dierenhelftenproef. die alle 
aspecten — correctie, critiek, intelligentie — bezit, en ons 
zodoende dadelijk „in medias res" voert. 
De nauwkeurige beschrijving van materiaal, instructies, pun
tentellingen enz. is samengevat in een Aanhangsel. Bij elke 
proef afzonderlijk geven wij, na een korte beschrijving, een 
analyse van het probleem en van de aard der te verwachten 
zelfcorrectie. Dan bezien wij de proef eerst als intelligentietest, 
omdat in het licht daarvan de zelfcorrectie beter refiëf krijgt. 
Daarna volgt een beschrijving der geconstateerde correctie
gedragingen en een quantitatieve verwerking ervan. Waar de 
proef er aanleiding toegeeft, worden vervolgens de zelfcritiek-
u i tinge η besproken. Tenslotte wordt de samenhang tussen 
intellectuele resultaten en correctieresultaten bestudeerd. 

§ I. DIERHELFTENPROEF 

Het materiaal van deze proef is ontleend aan de testschaal 
voor doofstommen, ontworpen door Dr. A. W. M. Snijders-
Oomen. 1) De aanbieding ervan is echter aangepast aan het 
doel een fout uit te lokken en correctie ervan mogelijk te 
maken. 
Zeven plaatjes van bekende dieren zijn door midden geknipt. 
De intelligentieproef bestaat hierin, dat het kind die helften 
op juiste wijze bij elkaar legt. Voor de correctieproef maakten 
wij gebruik van het feit, dat de onderkant van de vis ook 
misleidend goed past bij de eend en tamelijk goed bij het 
1) Dr. A. W. M. Snijders—Oomen, Intelligentieonderzoek van doofstomme 
.kinderen, Nijmegen 1943. 

« 
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konijn; maar de onderkant van eend of konijn — waar pootjes 
aanzitten — past onmogelijk bij de vis, zoals deze afbeelding 

demonstreert. 1) Men legt de bovenhelften — met uitzondering 
van de vis — in een horizontale rij voor het kind neer; de 
onderstukken houdt de proefleider in de hand en geeft ze één 
voor één aan het kind om bij de goede bovenhelft aan te 
passen, de onderhelft van de vis komt daarbij op de tweede 
plaats. Alle kinderen, die in staat zijn om de proef intellectueel 
behoorlijk op te lossen, leggen zonder bezwaar het vissenstuk 
bij een van de bovenhelften. meestal bij de eend. soms ook bij 
het konijn. Tussen de onderstukken, welke de proefleider 
aanreikt, ligt als vijfde het bovenstuk van de vis. Als dat , 
aan de beurt komt, zegt de proefleider verbaasd: „O, hier is 
nog een bovenstuk, dat hoort hier in het rijtje", en legt het 
naast de andere bovenhelften uiterst rechts van het kind. Als 
laatste onderstuk krijgt het kind de poten van eend of konijn, 
terwijl alleen het vissenlijf nog niet van eën onderstuk is 
voorzien; dat zou dus een vis met poten worden, een onmoge-
1) Voor de intelligentieproef is dit geen bezwaar, omdat daarin de eend 
als voorbeeld wordt gebruikt. 
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lijke combinatie, die elke vierjarige kleuter opvalt. Om tot 
een bevredigende oplossing te komen, moet het kind nu het 
vissenstuk, dat het als goed bij de eend of het konijn gelegd 
heeft, weer weghalen en verwisselen met de poten van het 
dier. 
De verschillende vormen van aansporing en suggestie, die 
werden toegepast wanneer het kind niet spontaan tot correctie 
overging, komen bij de gedragsvormen ter sprake. 
Beneden 4; 0 echter werd de proef niet genomen, wijl ze voor 
de meeste kinderen onder die leeftijd te moeilijk is. Voor de 
kinderen tussen 4; 0 en 5; 0 hebben wij na de eerste honderd 
onderzoeken de proef vereenvoudigd, door twee dieren, die tot 
fouten aanleiding gaven, weg te laten (zie Aanhangsel). 

Analyse 

Elk onderstuk, dat men het kind in de hand geeft, betekent 
voor hem een taak, die de volwassene stelt en die het kind 
overneemt: een héél, goed dier te maken. Norm is daarbij zien 
en inzien, dat deze twee stukken bij elkaar behoren. m.a.w. 
inzicht in de waarneembare samenhang der twee delen van 
een geheel. Het bijeenleggen is een handeling, welke een 
nieuw geheel als resultaat voortbrengt. De verbetering is dus 
in zekere zin correctie van een handelingsresultaat. Van de 
andere kant ervaart het kind haar veel meer als correctie van 
een onjuiste handeling. Het eendje immere is op zichzelf niet 
fout — een zwemmende eend ziet er inderdaad zo uit — maar 
het neerleggen van het onderstuk op die plaats moet wel fout 
zijn, d.w.z. niet in de bedoeling van de volwassene liggen, 
omdat men zo niet met de andere dieren klaar komt. Het 
resultaat van de proef als geheel is onbevredigend, daarom 
moet een van de neerleg-handelingen onjuist geweest zijn en 
dus ongedaan gemaakt worden. 
In die handelingecorrectie is een oordeelscorrectie vervat. Het 
is niet noodzakelijk, dat de oorspronkelijke handeling reed's 
een oordeel bevatte. Wel kan men de waarneming, waardoor 
zij geleid wordt, logisch in een oordeel formuleren: „die twee 
stukken horen bij elkaar, want ze vormen samen één eend". 
Ook zal zo'n oordeel in verkorte vorm vaak feitelijk de han
deling begeleiden: „dit hoort daar". Maar noodzakelijk is dat 
zeker niet, de handeling kan zó gfemakkelijk en onproblema
tisch verlopen, dat het denken en het oordelen niet tot ont
wikkeling komen. 
Anders echter staat het met de corrigerende handeling. Door 
de moeilijkheid wordt het handelingsverloop afgebroken en 
het denken ingeschakeld; oplossingen worden afgekeurd en 
goedgekeurd, m.a.w. er wordt geoordeeld. Die oordelen worden 
meestal niet uitgesproken, ze zijn impliciet, maar reëel. 
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Van belang voor de correctie is nog, dat de uitvoering van de 
correctie een probleem op zichzelf is, dat speciale eisen aan 
de intelligentie en het karakter van de proefpersoon stelt. 
Wanneer het kind besloten heeft, dat correctie nodig is en dat 
ze moet gebeuren door het onderstuk bij een der voltooide 
dieren weg te halen, is het nog niet klaar; het moet nog uit
maken, welke van de zes onderstukken verwisseld moet 
worden en daarbij kan het in talrijke moeilijkheden en twijfels 
geraken. Men moet daarom het correctiebesluit en de uit
voering ook wel van elkaar onderscheiden. 
Samenvattend: de correctie, waarop de proef aanstuurt, is de 
door inzicht geleide verbetering van een onjuiste handeling, 
welks onjuistheid hieruit voortkomt, dat haar resultaat in
direct de oplossing van de proef als geheel onmogelijk maakt; 
ze is bovendien een impliciete oordeelscorrectie. 

Intelligentie-aspect 

Hoewel het onderzoek van de correctie ons eigenlijk doel is, 
moeten wij de dierhelftenproef eerst bezien als intelligentie
prestatie, omdat men alleen op grondslag daarvan de correctie 
juist kan beoordelen. 
Men mag daarbij niet zonder meer de oorspronkelijke punten
telling van de test overnemen. Voor het definitieve waar
deringssysteem verwijzen we naar het Aanhangsel. Hier 
moeten alleen twee gezichtspunten worden aangegeven, die 
bij het opstellen van de intelligentiewaardering in deze en ook 
in de volgende proeven leidend geweest zijn. 1. Doordat de 
proeven primair als correctieproef waren ingericht, was het 
vaak nodig slechts een gedeelte ervan als intelligentietest te 
gebruiken. Het uiteindelijk intellectueel resultaat immers kan 
sterk beïnvloed worden door de aansporingen en suggesties, 
die nodig zijn om de correctie op gang te brengen. In plaats 
daarvan moet men het proefresultaat nemen, dat aan de 
wending van intelligentietest naar correctieproef voorafgaat, 
bij deze proef b.v. het aantal dieren, dat goedgelegd is op het 
ogenblik dat het kind zelf voor de eerste maal spontaan zijn 
werk als klaar beschouwt of er mee ophoudt. 2. Bij een test, 
die gemaakt wordt met de bedoeling haar ook door andere 
personen dan den ontwerper te doen gebruiken, mag men 
de waardering niet compliceren door fijn genuanceerde beoor
delingen, halve fouten enz. Maar bij een experiment, dat 
geheel door één of enkele geschoolde personen wordt uitge
voerd, zijn dergelijke nuances wel mogelijk. Wij hebben van 
die mogelijkheid herhaaldelijk een dankbaar gebruik gemaakt, 
vooral ter compensatie van de bovengenoemde beperking van 
de beooidelingsbasis. 
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De intellectuele prestatie bij de dierhëlftenproef toont een 
duidelijke ontwikkeling: 

tot ongeveer 4 jaar is de proef te moeilijk ; 
van 4; 0 tot 4; 9 is het meest intelligente gedeelte der kinderen 
(32 % ) in staat tot een oplossing, die niet meer toevallig, maar 
intelligent mag heten, hoewel onvolmaakt; 
van 4; 9 tot 6; 0 is het middelmatige kind (61 %) tot een intel
ligente, hoewel onvolmaakte oplossing in staat; 
vanaf 6; 0 beheerst het kind deze proef; bijna alle kinderen 
leggen drie plaatjes goed, het middelmatige kind (64 % ) legt er 
vijl goed (waarbij men moet bedenken, dat de proef erop 
gericht is een fout uit te lokken); 
vanaf 6; 3 echter treedt een kleine inzinking op. Die inzinking 
bij de zesjarigen zullen we ook in andere proeven aantreffen ; 
wij komen daarop in breder samenhang terug (zie p. 237). 

Zelfcorrectie 

A. Opschorten van de reactie (7 X) 

Er zijn gevallen waarin correctie in strikte zin overbodig wordt 
gemaakt, doordat het kind niet in de val loopt; het oordeelt, 
dat een of meer van de onderhelften nergens bij passen en 
legt ze daarom terzijde. 
17 J 6; 2 krijgt het onderstuk van de vis aangegeven, zoekt 
even, maar vindt geen bijpassend bovenstuk en legt de helft 
opzij; maar zodra de proefleider tijdens de proef de bovenkant 
van de vis aan het rijtje toevoegt, zegt hij: o, daar hoort ie bij, 
en ligt de vis aan elkaar. Niet altijd gebeurt de ontdekking 
zo onmiddellijk. Sommige kinderen blüven met het over
schietend stuk zitten als een probleem. Slechts twee ervaren 
het niet als een mislukking, of voelen zich tenminste niet 
gedwongen tot verbetering, maar leggen rustig het plaatje weg. 
In al deze gevallen vindt geen correctie plaats. Daarnaast 
staat een veel groter aantal, waarin de reactie wel even 
stokt, maar door een aansporing weer op gang komt, zodat 
geen kaartje opzij gelegd wordt. Deze gedragingen komen 
in de volgende rubrieken ter sprake. 

B. Spontane zelfcorrectie 

a. Voorafgaande correctie. Nog voordat het kind vastloopt 
door de onmogelijke vis-eend combinatie op het eind, ontdekt 
het soms een fout en verbetert die spontaan (25 X). Dit mag 
als hoogste correctievorm gelden, want de dwang, die uitgaat 
van de eindsituatie, ontbreekt geheel. 
b. Spontane eindcorrectie. Vaker echter (36 X) komt het kind 
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pas tot verbetering, doordat het op het eind voor de onmoge
lijke combinatie komt te staan. 
c. Spontane correctiepogingen. Kinderen die spontaan be
ginnen te corrigeren slagen daar meestal in; maar soms ook 
blijft het bij een poging, zodat uiteindelijk de proefleider moet 
helpen, om de proef tot een bevredigend eind te brengen. 

C. Verbetering na aansporing en suggestie 

Wanneer het kind niet spontaan verbetert, doch besluiteloos 
met een laatste bcnedenhelft blijft zitten of deze ten einde 
raad maar ergens neerlegt, wordt verschillende steeds sterkere 
aansporing of suggestie gegeven. Hier en in het vervolg maken 
wij tussen die beide strikt onderscheid. Een aansporing is 
van algemene aard en bevat geen aanwijzing aangaande de 
oplossing. De suggestie echter duidt met min of meer bepaald
heid aan, in welke richting de reactie zich moet bewegen. 
De juiste vorm en gradatie ervan is in het Aanhangsel be
schreven. Wij noteren hier alleen enkele gegevens. 1. De aan
sporing om nog eens goed te kijken en de vraag of alles wel 
goed is, heeft bijna geen correctie ten gevolge. De fout vindt 
dus over het algemeen haar oorzaak niet in een tekort van de 
aandacht, maar van de kennis of de analyse der dier-vormen, 
m.a.w. in de intelligentie. Gewoonlijk bracht pas de positieve 
constatering van den proefleider „Er is er eentje fout" het 
kind tot correctie, waaraan dan vaak nog een tijdlang zoeken 
moest voorafgaan. 2. Speciaal bij de jongere kinderen betekent 
de suggestie niet alleen een hulp om zich te corrigeren, maar 
ook een nieuw gevaar om in een fout te vervallen. Bij de 
31 kinderen, die zich na duidelijke of herhaalde suggestie 
corrigeerden, was in 13 gevallen de correctie zelf foutief. 
3. Wanneer herhaalde suggestie niet helpt, is meestal ook de 
aanwijzing van de fout en zelfs van de goede oplossing niet 
meer van nut. Dit bevestigt, dat nuttige hulp en onderricht 
vooral bestaan in suggesties; té direct ingrijpen van de vol
wassene heeft weinig resultaat. 

D. Geen correctie 

Soms ziet het kind, eventueel op suggestie van de volwassene, 
wel dat er iets aan zijn oplossing hapert, maar is ondanks 
alle hulp niet in staat tot de goede oplossing (critiek, geen 
correctie). Soms ontbreekt zowel critiek als correctie. In 
andere gevallen mislukt de proef geheel, zodat het fundament 
voor correctie én critiek ontbreekt. 

Verschillende der genoemde gedragsvormen kunnen naast 
elkaar voorkomen in het protocol van één proefpersoon. Het 
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kind kan immers diverse fouten maken, één daarvan spon
taan verbeteren, en de andere pas na aansporing of herhaalde 
suggestie. Bij de ordening van de proefpersonen naar de 
correcitievorm, zoals die ten grondslag ligt aan de leeftijds-
lijsten, is steeds uitgegaan van de eerste correctievorm die 
voorkomt; de latere correcties immers staan onder de sugges
tieve invloed van die eerste en zijn daarom minder zuiver als 
kenmerk van de persoonlijkheid. 
Het ontwikkelingsverloop der verschillende reaetievormen 
kan als volgt worden samengevat: 
beneden 4 jaar is het kind nog niet tot correctie in staat, omdat 
de proef nog boven zijn macht ligt; 
van 4;0 tot 4; 9 is ongeveer een kwart tot correctie in staat, 
doch meestal pas na suggestie; 
de middelmatige vijfjarige (55 % ) verbetert zich op suggestie ; 
daarnaast echter is er een kleine groep, die zich spontaan 
corrigeert; 
bijna alle zesjarigen corrigeren zich, de helft na suggestie, de 
kleinste helft spontaan, enkelen na aansporing. 

Een opmerking moet nog gemaakt worden over de verhouding · 
der verschillende correctievormen. Het totaal percentage, dat . 
zich corrigeert, evenals het correctiegemiddelde1) vertoont 
een zeer duidelijke stijging gedurende heel de kleutertijd, die 
volkomen parallel loopt met de intellectuele ontwikkeling bij 
de proef. Maar wanneer men alleen de spontane correcties 
beziet, blijkt de stijging op te houden bij 4; 9—5;0; daarnu 
blijft de spontane zelfcorrectie schommelen rond 30 %, terwijl 
de andere gemakkelijkere vormen de verdere stijging van het 
percentage corrigerenden veroorzaken. Het al of niet corri
geren is dus, veel meer dan de spontaniteit der correctie, 
afhankelijk van de leeftijd en staat in zeer nauwe samen
hang met de ontwikkeling der intellectuele prestaties in de 
proef. Maar binnen de corrigerende groep wordt spontaniteit 
of aansporing of suggestie niet zozeer bepaald door de leef-
tijdsopklimming. maar door andere factoren, die men het 
gemakkelijkst verklaart als, van de' leeftijd onafhankelijke, 
individuele verschillen. 

Intellectuele prestatie en zelfcorrectie 

De opklimming der cijfers van het correctiegemiddelde toont 
zeer veel overeenkomst met het verloop der intelligentie
gemiddelden, de ontwikkelingsniveau's liggen volkomen gelijk. 
Bewijst dit, dat de correctie in deze proef grotendeels door 

1) Voor de berekening hiervan zie Aanhangsel p. 276. 
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de intelligentie bepaald wordt? Niet zonder meer, want de 
mogelijkheid bestaat nog, dat intelligentie en correctie allebei 
in doorlopende leeftijdsontwikkeling verkeren, zonder dat de 
ontwikkeling van de eerste de oorzaak is van die van de 
tweede; al wordt van de andere kant een directe samenhang 
wel waarschijnlijk gemaakt door het samenvallen der treden 
in de twee ontwikkelingstrappen. 
Deze vraag kan alleen onderzocht worden door zelfcorrectie 
en intelligentie niet per leeftijdsgemiddelde met elkaar te 
vergelijken, maar van individu tot individu. Dit onderzoek 
naar het samengaan van twee verschijnselen bij elk individu 
afzonderlijk gebeurt door de correlatiemethode. 

In Nederland is nog niet zoals in Amerika de correlatiemethodiek gemeen
goed geworden. Een uiteenzetting ervan valt echter buiten ons bestek; 
(men zie daarvoor b.v. ten Seldam „Psychologische Hoofdstukken"). Wij 
beperken ons tot een verklaring der meest gebruikelijke termen. 
Positieve correlatie betekent, dat een hoog punt. voor de éne eigenschap 
(b.v. intelligentie) samengaat met een hoog punt bij de andere (b.v. cor
rectie), een laag punt voor de éne met een laag punt bij de andere. Vol
komen positief is de correlatie, wanneer het hoogste punt altijd samen
gaat met het hoogste punt voor de andere eigenschap, het op één na 
hoogste punt altijd met bet op één na hoogste voor de andere, enz. 
Negatieve correlatie betekent, dat een hoog punt voor het één samengaat 
met een laag punt voor het ander. Volkomen negatief is de correlatie 
wanneer deze omgekeerde verhouding bij elk individu ten volle opgaat. 
Géén correlatie betekent, dat elke samenhang tussen de beide punteñ-
recksen ontbreekt: hoog gaat even vaak samen met laag als met noog of 
middelmatig enz. 
De correlatiecocfficiënt r is de meest gebruikelijke manier om de correlatie 
in één cijfer vast te leggen. Volkomen positieve correlatie wordt aangeduid 
door r = + 1,00, in het geheel geen correlatie door г = 0, volkomen 
negatieve correlatie door г = — 1,00. Volkomen positieve of negatieve 
correlaties komen in de psychologie niet voor; de correlatiecoëfficiënt liçt 
dus altijd tussen beide in en wordt uitgedrukt in hondersten. + 0,91 is 
b.v. een zeer hoge, +0,47 een middelmatige positieve correlatie; —0,86 is 
een hoge negatieve correlatie. + 0,03 of — 0,04 betekent dat er practisch 
geen correlatie bestaat. 
Vaak vindt men bij r ook de waarschijnlijke fout aangegeven (W.F.). Dit 
is een maatstaf voor de betrouwbaarheid der correlatieberekening, die 
aangeeft binnen welke grens de uitkomst aan toeval kan te wijten zijn. 
r + 0,56 W.F. ± 0,04 wil dus zeggen, dat men niet kan garanderen dat 
de correlatie niet + 0,60 of + 0,52 zou kunnen zijn. Om betrouwbaar te 
zijn, is het nodig dat r minstens 4 X zijn W.F. is. 

Bij berekening van de correlatie over de gehele groep van 
350 ppn tegelijk, was de uitkomst r = + 0,48 (W. F. ± 0,03). 
Maar bij een dergelijke berekeningswijze is weer de leeftijd 
als gemeenschappelijke factor in de beide punten aanwezig, 
waardoor een schijncorrelatie kan optreden, die aanmerkelijk 
hoger is dan de werkelijk bestaande. Dat de meeste kinderen 
van zes jaar binnen de totale kleutergroep een meer dan 
middelmatig punt hebben voor intelligentie zowel als voor 
correctie, bewijst niets omtrent de samenhang tussen die 
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beide, want zesjarigen steken als gevolg van hun leeftijd in 
alle opzichten boven kleine kleuters uit. Een zuiverder resul
taat krijgt men door de correlatie te beperken tot zo klein 
mogelijke leeftijdsgroepen: dat de zesjarigen, die boven het 
zesjaarsgemiddelde uitsteken, ook in zelfcorrectie het zesjaars-
gemiddelde overtreffen, zegt wel iets over de samenhang 
tussen zelfcorrectie en intelligentie.1) 
Het ideaal zou zijn de correlatie te berekenen voor elk der 
trimestergroepen afzonderlijk; omdat de aantallen dan te 
klein zijn, hebben wij ons bepaald tot indeling in drie groepen, 
welke afgegrensd zijn naar de voornaamste ontwikkelings-
trappen, die zowel bij de intelligentie als de zelfcorrectie 
optreden. De aldus berekende correlatiecoëfficiënten waren: 

6; 0—7; 0 r = + 0,55 (W. F. ± 0,04) 
4; 9—6; 0 r = + 0,26 (W. F. ± 0,05) 

onder 4; 9 r = + 0,41 (W. F. ± 0,04). 

Op het eigenaardig verschijnsel, dat de correlatie op de mid
delste leeftijd sterk daalt, komen we later terug. In het 
algemeen bewijzen deze cijfers een onmiskenbare samenhang 
tussen intellectuele prestatie en zelfcorrectie; meestal liggen 
de punten voor intelligentie en correctie niet ver uit elkaar, 
maar afwijkingen komen voor. Over de aard van de samen
hang, die uit de correlatiecoëfficiënt niet af te lezen is, kunnen 
wij nog het volgende opmerken. Het hoogste intelligentiepunt 
gaat in 92 % der gevallen samen met het hoogste correctiepunt, 
en in 100 % met een meer dan middelmatig correctiepunt. 
Het laagste intelligentiepunt daarentegen gaat slechts in 60 % 
der gevallen samen met het laagste correctiepunt, en zelfs in 
10 % der gevallen nog met het hoogste. Zonder cijfers gezegd: 
goede intellectuele prestatie in deze proef waarborgt een hoge 
vorm van zelfcorrectie; lage prestatie brengt meestal lage 
correctie mee, maar laat ook hoge correctie toe. 

Zelfcritiek 

De dierhelften proef geeft op'verschillende manieren gelegen
heid om de zelfcritiek te bestuderen. Eén daarvan hebben 
wij opzettelijk ingevoerd, door het kind aan het einde van 
de eerste proeffase te vragen, of alles nu goed is. Twee andere 
gelegenheden zijn vanzelf gegeven: de spontane critische 
gezegden en de uitingen van onzekerheid in de loop van de 

1) Er bestaan ook wiskundige methodes om de coëfficiënt van de invloed 
\ an een gemeenschappelijke factor te zuiveren. Wij hebben aan de splitsing 
in reële leeftijdsgroepen de voorkeur gegeven, omdat de uitkomsten meer 
reële betekenis nebben en omdat daardoor correlatieverschillen in de 
leeftijden ontdekt kunnen worden. Zie echter p. 205. 
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proef. De spontane critische gezegden waren te weinig talrijk 
voor een quantitatieve verwerking; wij bespreken hen daarom 
later in breder verband en beperken ons nu tot de beide 
andere vormen. 

A. Het antwoord op de vraag: „Is alles nu goed?" 

Deze vraag, zo neutraal mogelijk geformuleerd en uitge
sproken, werd gesteld, wanneef het kind voor de eerste keer 
het proefresultaat als ..klaar" afleverde, hoewel er nog een 
fout in schuilde. 
De reacties kunnen in vier rubrieken worden gegroepeerd: 

1. Ja, zonder enig teken van onzekerheid. 
2. Ja, met teken van onzekerheid. 
3. Geen antwoord op de vraag, maar onmiddellijke correctie 

van de fout. 
4. Ontkennende antwoorden: Nee, Eentje is er fout, enz. 

In de laatste drie reactievormen is zelfcritiek vervat, hoewel 
op een impliciete en elementaire manier. Het is een in woor
den (4) of andere gedragingen (2 en Ъ) geuite critiek op eigen 
probleemoplossing. Formulering van een meer reflexieve zelf
critiek, terugslaand van het foutieve resultaat op het kunnen 
en de persoon, komt hier slechts eenmaal voor. Dit is be
grijpelijk, want de vraag werd opzettelijk zó gesteld, dat de 
critiek tot het resultaat beperkt zou blijven; dieper borepde 
zelfcritiek immers zou de stemming van het kind kunnen 
]>ederven; pas bij de laatste proef in het onderzoek werd 
hiertoe gesuggereerd. 
De verdeling van deze vier reactievormen over de leeftijds
groepen toont in het geheel geen duidelijke stijging. Vanaf 
4; 0, de leeftijd waarop het kind in staat is met enig inzicht 
naar een goeoe oplossing van de proef te streven, is er geen 
ontwikkeling van de zelfcritiek, maar een verdeling ervan 
naar individuele verschillen. Anders gezegd: de zelfcritiek in 
deze eenvoudige, op het handelingsresultaat gerichte vorm was 
reeds van te voren mogelijk; zij gaat functionneren naar 
aanleiding van de dierhelftenproef, zodra deze binnen het 
intellectuele bereik van het kind komt, d.w.z. zodra het kind 
met inzicht begint onderscheid te maken tussen goede en 
verkeerde oplossing. Begint onderscheid te maken; want 
tussen 4; 0 en 4:9 is het oplossingspeil nog laag, maar de 
zelfcritiek nauwelijks lager dan op de hogere leeftijden. 
Wij hebben ook de correlatie berekend tussen de intellectuele 
prestatie en de zelfcritiek in deze vorm. De coëfficiënt bedraagt 
op geen der leeftijden meer dan r = + 0,06. Er bestaat dus 
geen samenhang; dat was trouwens bij het heel verschillend 
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leeftijdsverloop al te verwachten. Men hoede zich ervoor, dit 
resultaat te veralgemenen tot de conclusie, dat zelfcritiek en 
intelligentie niets met elkaar te maken hebben. De enige 
gerechtvaardigde gevolgtrekking is, dat de zelfcritiek, zoals 
die geuit wordt in het antwoord op deze vraag, zo goed als 
onafhankelijk is zowel van de leeftijd als van deze intellectuele 
prestatie. 

B. Uitingen van onzekerheid 

Een tweede indicatie van zelfcritiek vindt men in het aantal 
malen dat de proefpersoon weifelt bij het neerleggen van 
een benedenheltt. In Deel I zagen wij (p. 49), dat onzeker
heid vaak een uitdrukking is van zelfcritiek. Iemand die nooit 
weifelt, heeft, tenminste wanneer hij fouten maakt, een 
minimum aan zelfcritiek. En van iemand die vaak weifelt, 
mag men met recht veronderstellen, dat het vertrouwen in zijn 
oplossingskunde niet bijzonder groot is, m.a.w. dat hij er 
critisch tegenover staat. Verder dan deze algemene veronder
stelling mag men niet gaan, want de weifeling kan in een 
individueel geval ook door andere psychische factoren bepaald 
worden, b.v. door zakelijke voorzichtigheid. Bovendien is het 
weifelen in sterke mate afhankelijk van de werkelijke intellec
tuele kundigheid; bij degenen die beginnen het probleem aan 
te kunnen, is de intelligentie oorzaak van onzeker proberen; 
bij degenen die het tenvolle aankunnen daarentegen is ze 
oorzaak van zekerheid. 
Het weifelen is dus een aanwijzing — geen maatstaf — van 
zelfcritiek, doch zelfcritiek in een elementaire en impliciete 
vorm, vervat in de handeling, niet uitdrukkelijk bewust of 
geformuleerd, met een minimum aan zelf-bewustzijn. Die 
aanwijzing zou aan duidelijkheid winnen, wanneer wij het 
intelligentie-moment eruit konden losmaken; een poging 
daartoe wordt later gedaan. 
Men kan de gedragsvormen onder het gezichtspunt van weife
ling als volgt ordenen: 

1. Geen weifeling, omdat er geen reden toe is. De eerste zes 
helften worden vlot neergelegd; op het critieke moment volgt 
de verbetering onmiddellijk en met zekerheid. Deze gevallen 
zijn zeldzaam, 
2. Geen weifeling, ondanks gemaakte fouten en ondanks de 
suggestievragen. 
3. Geen spontane weifeling, ondanks gemaakte fouten; maar 
na de suggestievragen ontstaat wel weifeling en een poging 
tot correctie. 
4. Spontane weifeling één, twee of meerdere malen. 
5. Daarnaast moeten genoemd worden de op p. 64 besproken 
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opgeschorte reacties. Ook deze bevatten meestal een moment 
van weifeling en zelfcritiek. 

Bij de samenhang van deze gedragsvormen met de leeftijd, 
moet men twee aspecten onderscheiden: 1. het aantal kinderen 
dat weifelt. 2. het aantal malen dat één kind weifelt. Het 
aantal weifelende kinderen neemt tamelijk regelmatig met 
de leeftijd toe. Tot 4; 0 is het zeer klein; vanaf 6; 0 tonen alle 
kinderen die een fout maken, ook onzekerheid; in de twee 
tussenliggende jaren stijgt het aantal met vrij sterke schomme
lingen. Het gemiddeld aantal weifelingen per proefpersoon, 
dat men de intensiteit der weifeling zou kunnen noemen, toont 
in het geheel geen duidelijke stijging; vanaf 4; 0 schommelt 
het leeftijdsgemiddelde zonder regelmaat tussen 1,5 en 2,5. 
De intensiteit van het weifelen en van de daarin tot uiting 
komende zelfcritiek schijnt dus in de kleuterperiode een 
kwestie van individueel verschillende geaardheid en niet van 
ontwikkeling te zijn. 

Op de vorige bladzijde werd de veronderstelling geuit, dat 
het weifelen nauw samenhing met de intelligentie. De tijds
verdeling geeft de gelegenheid om deze samenhang te preci
seren. Men kan nl. een reeks van gedragsvormen opstellen, 
welke in afnemende mate door de leeftijd bepaald wordt. 

1. Geen weifeling, omdat er geen fout gemaakt is. komt 
alleen voor boven 5; 0. 
2. Geen weifeling, ondanks gemaakte fouten, neemt tamelijk 
regelmatig met de leeftijd af. 
3. Het percentage der weifelaars, dat spontaan, zonder sug
gestieve vragen van den pi., onzekerheid toont, stijgt tot 4:6 
en blijft daarna constant. 
4. Het aantal weifelingen per proefpersoon heeft in het geheel 
geen samenhang met de leeftijd. 

líe verklaring' van deze reeks is wel, dat de intelligentie er 
een steeds kleinere rol in speelt. De overbodigheid van weife
ling (1) is uiteraard afhankelijk van de intelligentie. Niet 
aarzelen bij het fouten maken (2) wordt grotendeels veroor
zaak door gebrek aan inzicht. Of men spontaan aarzelt of 
pas na suggestie (3), is ongetwijfeld ook van de intelligentie 
afhankelijk; maar daarnaast zijn ook karakterologische fac
toren van grote invloed. Tenslotte, hoe vaak en hoe sterk de 
proefpersoon weifelt (4), is nog slechts in geringe mate een 
kwestie van intelligentie. Wij mogen concluderen: hoe sterker 
de intelligentiecömponent, hoe geprononceerder het ontwikke
lingsverloop; bij verzwakking van de intelligentiecomponent 
gaan de van leeftijd onafhankelijke individuele verschillen 
overheersen. 
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Nog op andere wijze kan men de invloed van de intelligentie 
op de door weifeling geuite zelfcritiek nagaan, door nl. die 
gevallen uit te schakelen, waarin het al of niet weifelen 
grotendeels door de intelligentie bepaald wordt, en dan 
opnieuw de leeftijdsverdeling te berekenen. Een dergelijke 
uitschakeling benadert men door alleen die proefpersonen 
samen te nemen, welke een middelmatig intellectuele 
oplossing leveren. Als zodanig komen in aanmerking die 
50 % van de proefpersonen in elke leeftijdsgroep, welke 
het minst van het intellectueel leeftijdsgemidderde afwijken. 
Zodoende krijgt men een in intellectuele aanleg tamelijk homo
gene groep, waarvan toch het gemiddelde intellectuele pres-
tatiepunt van leeftijd tot leeftijd blijft stijgen. Het percentage 
weifelenden onder deze proefpersonen toont nauwelijks enige 
stijging meer; het bedraagt 88 % bij de groep van 4; 0—4; "5, 
zowel als bij die van 6; 6—7; 0. Dit bevestigt, dat het de intel
ligentiecomponent is in de gedragsvormen, welke de stijging 
der leeftijdsgroepen veroorzaakt, terwijl de critische onzeker
heid als zodanig binnen de kleuterperiode meer bepaald wordt 
door individuele verschillen dan door leeftijd en ontwikkeling. 
Deze conclusie geldt alleen voor de elementaire zelfcritiek, 
zoals die in deze gedragsvormen tot uitdrukking komt, nl. de 
onzekerheid of men wel juist handelt. Op p. 69 constateerden 
we reeds hetzelfde omtrent een andere elementaire vorm van 
zelfcritiek: de onzekerheid of men wel juist gehandeld hééft. 

Wij hebben analyserend getracht de weifeling zoveel mogelijk 
los te maken van de intelligentie. Van de andere kant kunnen 
wij ook door correlatieberekening nagaan, hoe de samenhang 
is tussen weifelen en intellectuele prestatie als ongeanaly
seerde, feitelijk geconstateerde, gedragsmomenten. Men moet 
daarbij weer onderscheid maken tussen 1. de correlatie van 
intelligentie en al of niet weifelen, 2. de correlatie van intelli
gentie en het aantal weifelingen. 
De correlatie tussen de intellectuele prestatie en het al of 
niet weifelen kan niet Worden berekend volgens de formule 
van Bravais-Pearson. Dat ze hoog is blijkt echter hieruit, dat 
van de ppn die geen weifeling vertoonden, 77 % het laagste 
punt voor intelligentie kreeg en niemand meer dan het 
gemiddelde. Van de ppn die wél weifelen, behaalt 96 % meer 
dan het laagste punt voor intelligentie; maar slechts 62 % meer 
dan het gemiddelde. Niet weifelen is dus meestal een teken 
van weinig intelligentie; wel weifelen is altijd een teken van 
enige intelligentie, maar behoeft geen bewijs van bijzondere 
intelligentie te zijn. 
Het ligt voor de hand, dat de correlatie tussen de intelligentie 
en het aantal weifelingen per proefpersoon minder hoeg zal 
zijn. De coëfficiënten volgens Bravais-Pearson bedragen: 
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6; О—7; 0 г = + 0,27 (W. F. ± 0,05) 
4; 9—6; 0 г = + 0,31 (W. F. ± 0,05) 

onder 4; 9 г = -f 0,24 (W. F. ± 0,05). 

Dit betekent, dat er een duidelijke positieve, hoewel niet hoge 
correlatie bestaat; de meer intelligente kinderen vertonen dus 
een enigszins grotere neiging tot weifelen bij het streven naar 
een oplossing, ze staan meer critisch tegenover hun eigen 
handelen. 
Het is opmerkelijk, dat de correlatie tussen intelligentie en 
zelfcritieK-uiting hier hoger is dan die, welke wij op p. 69 
constateerden; daar was de correlatiecoëfficiënt practisch 0, 
hier is hij laag, maar onmiskenbaar positief. De zelfcritiek 
is in de twee gevallen van verschillende vorm. Bij het ant
woord op de vraag: „is nu alles goed?" bestaat de zelfcritiek 
in een twijfel aan de juistheid van een tot stand gebrachte 
oplossing; hier echter bestaat ze in een weifeling bij het tot 
stand brengen van de oplossing. Het is begrijpelijk, dat de 
laatste een hogere correlatie heeft met de intellectuele pres
tatie; immers van de ene kant komt de weifeling-onder-het-
werk aan de oplossing ten goede, van de andere kant bevordert 
de intelligentie de weifeling, zolang het probleem tenminste 
niet te gemaklcelijk is. *) Deze meest in de handeling ge-
impliceerde vorm van zelfcritiek bevat dus een duidelijk 
intelligentiemoment. 

Samenvattend mogen wij zeggen : de intelligentie heeft invloed 
op de in weifeling geuite zelfcritiek, vooral doordat goede 
intelligentie bij een probleem, dat men nog niet ten volle 
beheerst, tot onzekerheid leidt. Wanneer wij de intelligentie 
zoveel mogelijk gelijk houden, door ons tot de middelmatigen 
te beperken, blijkt, dat binnen onze periode de critische 
onzekerheid omtrent de juistheid van het handelen niet met 
de leeftijd toeneemt. 

§ 2. VORMBORDCORRECTIEPROEF 

De dierhelften zijn voor de jongste kinderen als intelligentie-
test te moeilijk, met het gevolg, dat ook de zelfcorrectie voor 
hen niet mogelijk is. Daarom is een gemakkelijkere proef nodig, 
die een met de dierhelften verwante correctievorm vraagt, 
maar die als intelligentietest meer binnen het bereik van de 
jongste groepen ligt. Vormborden worden in verschillende 
testreeksen reeds voor tweejarigen gebruikt; daarom hebben 

1) De resultaten van de enkele kinderen, voor wie de oplossing wel te 
gemakkelijk is, zodat ze geen fout maken en geen reden hebben tot 
weifelen, zijn buiten de berekening gebleven. 
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wij getracht een vormbord te ontwerpen, dat voldoet aan de 
eisen van een zelfcorrectieproef. 
Uit een plankje zijn 7 figuren gezaagd (zie Aanhangsel p. 276). 
Bij die figuren zijn twee vierkanten, die slechts een halve 
millimeter in grootte verschillen, zodat het kleinste ook be
hoorlijk past in de grotere opening. De pi. houdt het vormbord 
zo vast, dat zijn rechterhand de kleinste vierkante opening 
bedekt houdt, terwijl de grotere vierkante opening zich juist 
voor de rechterhand van het kind bevindt. Daar ligt ook 
het eerste stapeltje van vier blokken, met het kleine vierkant 
als tweede blok; intussen liggen de andere blokken buiten 
het onmiddellijk bereik van het kind. Wanneer het kind het 
kleine vierkant in de grote opening heeft gelegd — dat doen 
ze allemaal en bijna allen zonder aarzeling — laat de proef
leider ongemerkt het vormbord los, zodat ook de kleine 
opening vrij komt; tevens schuift hij het tweede stapeltje 
blokken naar voren; het grote vierkant heeft daarin op één 
na de laatste plaats. Op het critieke moment wil het kind het 
grote vierkant in de overgeschoten kleine opening leggen, 
maar loopt daarop vast. De nu volgende reacties worden 
geregistreerd. In die reacties kan door den proefleider op twee 
manieren worden ingegrepen, door aansporing of door sug
gestie, die allebei in hun formulering zo neutraal mogelijk 
moeten zijn. Wil het kind opgeven of verslapt zijn activiteit, 
dan spoort de pi. aan: „toe maar". Blijft het langer dan een 
minuut proberen het blok in de te kleine opening te duwen, 
dan suggereert de pi.: „Misschien moet het ergens anders in." 
Dit wordt desnoods driemaal herhaald; blijft het kind daarna 
nog aan zijn onmogelijke pogingen vasthouden, dan wordt 
het resultaat definitief als negatief aangetekend, maar de pi. 
helpt het kind onopvallend tot een goede oplossing te komen, 
zodat het toch 't gevoel heeft geslaagd te zijn. 

Analyse v 

In welke opzichten komt deze correctieproef overeen met de 
dierhelften, in welke wijkt ze er van af Γ Een eerste overeen
komst is de algemene proef situatie : elk blok, dat het kind in 
de hand neemt, betekent voor hem een taak, die hij van de 
volwassene aanneemt. Ook de gevraagde en later te corrigeren 
handeling is in beide proeven wezenlijk van gelijke aard; het 
is een handeling welke een zichtbaar, bevredigend resultaat 
oplevert, een handeling die daarna échter als onjuist wordt 
ervaren, omdat haar oorspronkelijk resultaat de volledige uit
voering van de taak onmogelijk maakt. 
Het verschil is echter gelegen in de norm welke de onjuistheid 
van de handeling bepaalt. Bij de dierhelften is dit het inzicht 
in de samenhang van twee helften van één leveдd wezen: een 
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vis heeft geen poten, maar wel een buik met vinnen. Bij het 
vormbord is de norm van minder hoog verstandelijk niveau; 
ze bestaat in het, door kijken en doen geconstateerde, passen 
der figuren in hun openingen. In beide. gevallen moet de 
handeling uit verschillende delen een nieuw geheel tot stand 
brengen; bij de dierhelften is die eenheid een begrepen samen
hang, bij het vormbord een waargenomen vormgelijkheid. 
Uit dit grondverschil volgt nog een ander, dat namelijk de 
correctiedwang die uitgaat van de proef zelf, bij het vormbord 
veel sterker is; zonder correctie kan men het vormbord niet 
af maken, de dierhelften wel. Ook dit maakt de correctie in het 
vormbord gemakkelijker. 
Tenslotte is er nog een derde reden, waarom het vormbord 
gemakkelijker is. Bij de dierhelften is de uitvoering van de 
correctie nog een moeilijkheid op zichzelf, bij het vormbord 
niet; wanneer het kind eenmaal begrijpt dat er gecorrigeerd 
moet worden, spreekt de verwisseling van de twee vierkanten 
bijna vanzelf. 
De zelfcorrectie, waarop het vormbord aanstuurt, is dus in 
wezen gelijk aan die van de dierhelftenproef : „verbetering van 
een onjuiste handeling, welker onjuistheid hieruit voortkomt, 
dat haar resultaat indirect de oplossing van de proef als 
geheel onmogelijk maakt" (zie p. 63). In verschillende bijkom
stige opzichten echter is ze beduidend gemakkelijker. 

Het door ons gebruikte vormbord was voor het grootste ge
deelte der kinderen te gemakkelijk om, afgezien van de cor-
rectiemoeilijkheid, als intelligentietest betekenis te hebben. Pas 
beneden 4; 6 wordt het voor sommigen een probleem en reeds 
vanaf 3; 0 zijn ér kinderen die het goed oplossen. Daarom 
heeft het geen zin het intelligentie-aspect afzonderlijk uit te 
werken. Ook de zelfcritiek wordt niet afzonderlijk behan
deld, omdat uitingen ervan bijna niet voorkomen. Dat is 
begrijpelijk, want net doe-karakter en de objectieve doelge
richtheid („die dingen moeten erin") zijn geheel overheersend, 
zodat de zelfcritiek niet tot ontwikkeling komt; wanneer het 
niet lukt, ligt dat aan het blok, niet aan het kind zelf. Zeer 
vaak wordt geconstateerd: „het past niet", slechts éénmaal: 
„ik kan het niet". — Alleen de zelfcorrectie blijft dus over ter 
behandeling. 

Vormen der zelfcorrectie 

A. Spontaan corrigeren 

a. Onder voorafgaande correctie vatten wij die gevallen 
samen, waarin de proefpersoon het kleine vierkantje uit de 
te ruime opening neemt, vóórdat hij op de moeilijkheid vast-
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loopt. Dit „vóórdat" kan verschillende graden hebben. Bij één 
kind (J 6; 2) is het zo onmiddellijk, dat er wellicht van 
correctie nog niet gesproken mag worden; als hij het kleine 
blokje in de te ruime opening legt, zegt hij meteen: Paat niet, 
en gaat dan het passende blokje zoeken uit de beide stapeltjes; 
een fout werd eigenlijk niet gemaakt. 
Vier andere kinderen twijfelen bij het inleggen van het eerste 
vierkant, maar corrigeren zich pas, nadat de kleine opening 
zichtbaar is geworden, echter zonder dat ze eerst door pro
beren op hun fout moesten stoten. 

b. Spontaan corrigeren na pogingen. Sommige kinderen 
houden het vierkant slechts één keer tegen de te kleine 
opening, begrijpen direct dat het er niet in kán en corrigeren 
zich onmiddellijk. Anderen blijven een tijd lang op verschil
lende manieren proberen het blok m de verkeerde opening 
te dwingen. Wij hebben deze tijdsduur niet met de stopwatch 
gemeten, omdat daarin zonder onderscheid van alles vervat is, 
wat voor het oplossingsstreven niet ter zake doet. Van belang 
is veeleer het aantal pogingen, dat de proefpersoon doet om het 
blokje in de te kleine ojtening te krijgen; daarom hebben we 
getracht dat aantal te tellen. Die telling bleek echter de aan
dacht van den pi. tezeer af te leiden van belangrijker dingen : 
daarom hebben wij ons tenslotte bepaald tot een globale 
schatting. Om een indruk te geven van de optredende ge
dragingen volgt hier het protocol van een kind, dat na lang 
proberen zich toch nog spontaan verbeterde. 

Pp. 331 (M 6; 2) brengt met de rechterhand het blok aan de opening en 
probeert het erin te werken. Neemt het blok in de linkerhand, pakt met 
de rechterhand het plankje vast en duwt met kracht. Draait blok om en 
probeert het zo. Zit even na te denken, terwijl zij het blok met de hand 
stil op de opening houdt. Dan draait zij het blok op verschillende manieren 
rechts en links en onderste boven, telkens proberend of het past, met enige 
kracht duwend. De inspanning verzwakt, haar blik gaat over het bord, 
blijft aan het andere vierkant hangen; dan verwisselt zij snel (±11 
pogingen). 

B. Niet spontaan corrigeren 

a. Correctie op aansporing. Enkele kinderen schijnen, na 
enige tijd van proberen, de juiste oplossing wel te zien, maar 
durven niet tot correctie overgaan vóórdat daartoe wordt aan
gespoord. 

Pp. 174 (J 5; 11) probeert het blok erin te leggen, blijft daarmee meer dan 
een minuut bezig, op gevarieerde manieren draaiend, duwend. Zegt: Deze 
gaat er niet in, en legt het blok bovenop de opening. Terwijl hij dat zegt, 
gaat zijn oog over het bord en ziet het andere vierkant; hij kijkt den proef
leider aan, kijkt weer naar het vierkant, doet niets, durft niet. „Toe maar". 
Dan verwisselt hij. 
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b. Correctie na suggestie. Voor de formulering der verschil
lende suggesties, die zo nodig werden toegepast, wordt ver
wezen naar het Aanhangsel. Hier volgt als voorbeeld het 
protocol van een jongen, die voor suggestie zeer weinig ge
voelig is. 

Pp. 176 (J 4:2) probeert even met de rechterhand: neemt het blok in de 
andere hand, draait het om en om in zijn pogingen het in de opening te 
krijgen: duwt met geweld. Na 1 minuut zegt de pi.: „Misschien moet het 
ergens anders in". Blijft proberen, zegt: Stoute blok. PI. herhaalt: 
„Misschien enz." Zet zijn pogingen met kracht voort en zegt: In deze 
móét ie. PI.: „Nee". Kijkt verbaasd naar den pi.. Iaat zijn blik over het bord 
gaan en corrigeert. 

Pas wanneer die suggesties geen resultaat opleverden, werd de 
proef als mislukt beschouwd. Om het kind toch een gevoel 
van bevrediging te geven, wees de pi. dan de goede oplossing 
aan en liet die door het kind zelf uitvoeren. In enkele gevallen 
kon ook die aanwijzing geen correctie bewerkstelligen, zo bij 
pp. 303 (4;0), die op de aanwijzing reageert met: Afaar daar 
zit ie al in. 

Zelfcorrectie en leeftijd 

De opzet om door deze proef ook de jongste kinderen tot zelf
correctie te brengen is geslaagd. Van 3; 0 tot 4; 3 corrigeert 
zich 75 %, vanaf 4; 3 meer dan 90 %, vanaf 5; 9 alle kinderei; 
De percentages der spontane correctie klimmen zonder sterke 
schommelingen omhoog van 20 % in de jongste groep tot 75 % 
bij de zesjarigen. Het aantal aansporingen en suggesties, dat 
nodig is om correctie uit te lokken, neemt met stijgende 
leeftijd af: 

de spontane correctie heeft haar hoogtepunt boven 5; 9 
de correctie na één suggestie van 4; 3 tot 5; 6 
de correctie na meer suggesties 3; 6 tot 4; 3 
geen correctie 3 ; 0 tot 4; 3 

Hetzelfde geldt van de duur der pogingen. Hoe jonger het kind 
is, hoe meer hulp en hoe langer probeertijd het nodig heeft, om 
in te zien, dat zijn pogingen vruchteloos zijn en een andere weg 
moet worden ingeslagen. 

Onderstaande lijst geeft een vergelijkend overzicht van de 
gemiddelde correctieprestaties der leeftijdsgroepen bij dieren-
proef en'vormbord. De berekeningswijze van deze gemiddel
den is weergegeven in het Aanhangsel. Bij het lezen van de 
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lijst moet men bedenken, dat het hoogste te behalen punt in 
de eerste kolom 10, in de tweede 8 bedraagt. 

Leeftijd 

6.6-7.0 
6.3-6*6 
6.0-6.3 
5.9-6.0 
5.6-5.9 
5.3-5.6 
5.0-5.3 
4.9-5.0 
4.6-4.9 
4.3-4.6 
4.0-4.3 
3.9-4.0 
3.6-3.9 
3.0-3.6 

Correctiegemiddelden van 

Dierhelften 

6.1 
7,4 
7,4 
5,5 
5,5 
5,8 
5,1 
5,0 
2,6 
2,5 
2.1 
0,5 
0,1 
0,2 

Vormbord 

8,0 
7,5 
8.1 
7,1 
6.8 
6.3 
5,8 

V 
5,7 
4,8 
4.3 
3.6 
2.8 
3.6 

Behalve dat de zelfcorrectie bij het vormbord veel gemakke
lijker is, valt het vooral op, dat de ontwikkeling er veel 
regelmatiger verloopt; terwijl zè bij de dierhelften een grote 
sprong maakt met 4; 9, waatdoor de curve pas het beginniveau 
van ae vormbordontwikkeling bereikt. Men mag die sterke 
stijging midden in de kleuterperiode niet interpreteren als een 
ontwikkeling van de zelfcorrectie als zodanig, maar van de 
intellectuele beheersing der dierhelftenproef; de vormbord-
correctie vertoont in dezelfde maanden nauwelijks stijging. 

Geobserveerde gedragsDormen 

Tot hiertoe hebben wij alleen de correctievorm besproken, 
waarop de proefsituatie met opzet was gericht. Maar het 
vormbord biedt in het handelingsverloop dat aan het critische 
ogenblik voorafgaat, gelegenheid om nog andere vormen van 
zelfcorrectie te observeren. Bij het inleggen van de blokken 
kan op twee manieren een fout gemaakt en gecorrigeerd 
worden. 1. Het kind probeert een blok (kruis, ster, enz.) in de 
verkeerde opening te leggen; dat lukt natuurlijk niet; het 
corrigeert zich daarom en brengt, eventueel na nog enkele 
verkeerde pogingen, het blok op de goede plaats. Tot deze 

78 



zelfcorrectie zijn alle kinderen in staat. 2. Het kind brengt de 
figuur in de goede opening, maar in een verkeerde stand, zodat 
ze niet past; de correctie bestaat in draaien van het blok. 
Beneden 4; 3 zijn er steeds enkele kmderen die hier niet toe 
komen; ze zijn te star om deze zeer simpele methodeveran
dering toe te passen. 
De beide genoemde correcties worden door mislukking afge
dwongen. Maar analoge zelfverbeteringsvormen kunnen ook 
voorkomen op hoger peil, namelijk voordat de botsing met het 
vormbord tot correctie dwingt. 3. Het kind brengt een blok in 
de richting van de verkeerde opening, maar ziet dat het niet 
zál passen, verandert daarom van richting en legt de figuur op 
de juiste plaats. 4. Het kind brengt een blok wel naar de goede 
opening, maar in een verkeerde stand; onderweg bemerkt het 
dat en draait het blok om voordat dit zijn plaats bereikt. Deze 
verbeteringen van een onjuiste handelingsaanloop zijn op elke 
leeftijd bij een aantal kinderen niet aanwezig, men mag daar
uit echter niet concluderen, dat ze te moeilijk voor hen zijn, 
want de mogelijkheid bestaat, dat zij overbodig zijn. Voor de 
oudere kinderen immers is het vormbord zeer gemakkelijk, 
van de jongeren gaat een gedeelte voorzichtig te werk, bij elk 
blok eerst kijkend waar en hoe het geplaatst moet worden (in 
afwiiking van de meest gebruikelijke vormbordinstructies 
werd geen aansporing gegeven om vlug te werken). Ook op 
andere manieren speelt trouwens bij deze correctie-vóór-de-
fout de temperamentsfactor een grote rol: behalve de voor
zichtige zal ook de impulsieve haar zelden toepassen, de eerste 
omdat hij denkt vóór hij begint te handelen, de tweede omdat 
hij pas gaat denken als de handeling vastloopt. De aantallen 
zijn hier dus door teveel factoren beïnvloed om een duidelijke 
taal te kunnen spreken. 

Ondanks deze complicaties is het duidelijk, dat beneden 4; 6 
een gedeelte der kinderen niet tot deze zelfcorrectie in staat is, 
tenminste in de vormbordsituatie. Boven 4; 6 immers bedraagt 
het aantal kinderen, bij wie ze niet voorkomt, steeds ongeveer 
30 %, daarbeneden echter steeds meer dan 60 % ; bovendien 
gaat dit beneden 4; 6 meestal samen met een zwakke prestatie 
bij het vormbord als zodanig, zodat men mag aannemen, dat 
ook het niet-corrigeren te wijten is aan onvermogen. 
De volgende correctievormen zijn te observeren, wanneer het 
kind probeert het grote vierkant in de kleine opening te 
duwen. 5. Veel kinderen gaan een tijd lang door met duw- en 
wringpogingen, die alleen zelfverbetering zijn inzover er een 
streven is naar betere aanpassing aan de opening, met min of 
meer aandacht uitgevoerd. 6. Na korter of langer tijd draaien 
de meeste kinderen het blok om, en proberen of het zo beter 
gaat; deze correctie is dezelfde welke we ook bij de andere 
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blokken vonden en methodeverandermg noemden (no. 2). Een 
verschil is echter dat het omdraaien in dit geval geen succes 
kan hebben; daardoor komen sommige kinderen ertoe, de 
verschillende richtingen en dimensies waarin het blok ge
draaid kan worden, systematisch te proberen. 7. Verbetering 
door methodeverandering is ook aanwezig in het overbrengen 
van de ene naar de andere hand; meestal echter gebeurt dit 
zozeer zonder aandacht of overleg, dat men het even goed als 
onderdeel van de hierna besproken houdingsverbetering kan 
beschouwen. 8. Verbetering van de houding, instinctief of 
bewust, kan men herhaaldelijk observeren wanneer het kind 
zich moeite geeft om het grote blok in de kleine opening te 
brengen; het gaat er beter voor zitten, gaat staan, leunt over 
het vormbord, neemt het blok in de andere hand, zodoende zijn 
houding beter aanpassend aan de inspannende taak, enz. Deze 
vorm van correctie komt ook reeds bij de jongste kinderen 
voor. 

§3. MANNETJE MAKEN 

Deze proef, die in tal van testsystemen is opgenomen (Pintner-
Paterson, Bühler, Stutsman, Snijders-Oomen) geeft bij de 
meeste kinderen aanleiding tot zelfcorrecties, zonder dat in
grijpen van de kant van den proefleider nodig is; bovendien 
geeft zij een goede intelligentie-aanwijzing. Een houten man
netje is uiteengezaagd in 6 stukken: romp, hoofd, armen en 
benen. Men legt de stukken in een horizontale rij voor het 
kind neer (zie Aanhangsel p. 277) en zegt: „Nu moet je dat 
eens aan elkaar maken"; daarna observeert men de gedra
gingen van het kind. Wanneer dit niet tot handelen komt of de 
stukken alleen in een rij of lange streep legt of opstapelt, legt 
men als suggestie het hoofd aan de romp. — Elk van de zes 
lichaamsdelen heeft slechts één plaats waar het volkomen 
past; de twee armen zijn van elkaar onderscheiden doordat 
de een met een rechte hoek, de ander met een ronding in de 
romp past; evenzo de twee benen. 

Analyse 

Een belangrijk verschil van deze "proef met de beide voor
gaande proeven is, dat ze niet opzettelijk is ingericht op het 
uitlokken van een bepaalde correctie. Ze sluit aan bij de 
observatie van niet-geprovoceerde verbeteringsvormen, die wij 
als slot van de vormbordproef bespraken; haar doel is die 
observatie te verbeteren en te verfijnen. Bij het vormbord was 
de aandacht van den proefleider allereerst gericht op het 
scheppen van een correctiesituatie en het waarnemen van de 
daardoor uitgelokte reacties; wat daarnaast gebeurde kon 
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slechts terloops genoteerd worden. Nu echter kan de hele aan
dacht worden geconcentreerd op waarneming van het gedrag, 
dat zich binnen het raam van de proef vrij ontwikkelt. Daarbij 
komen drie correctievormen naar voren. 

Analoog aan de op p. 78 eerstgenoemde gedragsvorm, con
stateren wij hier de door mislukking afgedwongen correctie 
van een onjuiste handeling (groep VII, 1 p. 38): het kind past 
een van de ledematen aan de romp op de verkeerde plaats, 
ziet dat en verbetert zich. Evenals bij het neerleggen van een 
blok in de verkeerde opening van het vormbord, is hier sprake 
van een onjuiste handeling, die niet tot het goede resultaat 
voeren kán. Maar toch is er een groot verschil. Bij het vorm
bord is in het geheel geen bevredigend resultaat te verkrijgen; 
de mislukking is absoluut, want het blok gaat er niet in. Maar 
bij het mannetje geeft ook verkeerde plaatsing een resultaat, 
de mislukking is slechts relatief; de linkerarm past ook, hoewel 
slecht, aan de rechterkant; de arm past ook in de beenopening, 
al is het resultaat belachelijk. Anders gezegd : bij het vormbord 
wordt deze correctievorm primair bepaald door een doe-crite-
rium, bij het mannetje door een intellectueel waarnemings
criterium, namelijk de wezenlijke samenhang van de lede
maten in een menselijk geheel. In dit opzicht staat deze proef 
dus dichter bij de dierhelften, maar ze is gemakkelijker, omdat 
ze meer doe-test is (meten en passen) en omdat de menselijke 
lichaamsdelen meer bekend en vertrouwd zijn dan de dier
helften. Een ander verschil, dat het mannetje gemakkelijker 
maakt, is dat de dierhelftenproef met opzet zo verleidelijk is 
gemaakt, dat de combinatie eend-vis nauwelijks fout genoemd 
mag worden; ze wordt pas indirect fout, doordat het vie-
onderstuk later op een andere plaats nodig is. De verwisse
lingen bij het mannetje echter zijn op zichzelf en onmiddellijk 
fout. De proef ligt dus wat moeilijkheid en denkprestatie 
betreft tussen vormbord en dierhelften in. 
Men moet bij deze correctie twee verschillende varianten 
onderscheiden: 1. Het kind houdt een lichaamsdeel op de ver
keerde plaats aan de romp, maar legt dit niet definitief neer, 
omdat het fout is (correctie van poging). Deze vorm heeft de 
meeste verwantschap met bovengenoemde correctie van de 
onjuiste handeling bij het vormbord. 2. Het kind legt een 
lichaamsdeel verkeerd neer, maar ziet later de fout en neemt 
het weer weg (correctie van resultaat). Deze vorm benadert 
meer de correctie van een onjuist handelingsresultaat zoals in 
de dierhelftenproef. 

Hiernaast viel nog een derde vorm van zelfcorrectie te obser
veren, namelijk een verandering van de gehele visie en 
oplossingswijze. Een kind is b.v. bezig alle lichaamsdelen mooi 
als stokjes in een rij te leggen of op elkaar te stapelen; dan 
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opeens ontdekt het dat die verschillende speeldingen een 
samenhang met elkaar hebben, en het leggen of stapelen wordt 
tot maken. Of een kind heeft wel het hoofd aan de romp 
gelegd, maar speelt met de armen en benen; dan ontdekt het 
dat er een voet aan zo'n stokje zit en daarmee wordt de 
samenhang helder en gaat de oplossing in een geheel andere 
richting. Men kan geneigd zijn hier van methodecorrectie te 
spreken (groep IV p. 38), maar er zit meer in; er wordt niet 
een nieuwe methode gevonden om hetzelfde doel te bereiken, 
maar het doel zelf wordt ontdekt. Niet alleen de manier van 
handelen, de handeling als geheel is onjuist. De reden echter 
van die onjuistheid is niet, zoals bij het vormbord, dat de 
handeling moet vastlopen, maar dat ze misplaatst is. Stapelen 
beantwoordt niet aan de aard van het materiaal en dus ook 
niet aan de bedoeling van de volwassene, het is daarom onjuist 
en moet door een andere handeling vervangen worden; dat is 
de ontdekking van het kind en de algemene verbetering, die 
eruit volgt, is zelfcorrectie van een misplaatste handeling 
(groep VII, 2 p. 38). Wij zullen deze gedragsvormen in het 
vervolg „algemene correctie" noemen. 

Intelligentie-aspect 

Voor de waardering van de intellectuele prestatie gebruikten 
wij de puntentelling van Pintner en Paterson als uit
gangspunt (zie Aanhangsel p. 277). Hieraan hebben wij twee 
verdere differentiaties toegevoegd. 1. Een hoogste punt werd 
gegeven aan de proefpersonen, die onmiddellijk en zonder 
onvolmaakte tussenvorm het mannetje goedlegden; dat 
daarmee een juist onderscheid getroffen is, blijkt hieruit dat 
dit punt alleen boven 6; 0 voorkomt. 2. Wanneer de proef
persoon uit zichzelf niet op weg kwam, legden wij als voor
beeld het hoofd aan de romp. Van het daarna behaalde 
resultaat werd één punt afgetrokken, behalve wanneer het 
resultaat 1 was, in dat geval werd slechts een half punt afge
trokken. Door deze hulp voert men een suggestiefactor in, die 
voor het gebruik van de proef als test wellicht gevaarlijk is, 
maar die wij met omzichtigheid mochten gebruiken, omdat 
op die manier een vijftigtal proefpersonen binnen de proef 
betrokken werden, die anders helemaal niet aan het werk en 
dus ook niet tot correctie gekomen waren. Bij de proef
personen, die een dergelijke aanzet nodig hadden, waren er 
verschillende die daarna een behoorlijke prestatie leverden, 
één behaalde zelfs 4 punten. 
De gemiddelde intellectuele prestatie der leeftijdsgroepen stijgt 
snel tot 4; 0. Daarna blijft ze 9 maanden lang op punt 2 staan: 
er is dus een periode waarin de meeste kinderen in staat zijn, 
de figuur goed als menselijke figuur te concipiëren, maar nog 
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betrekkelijk zelden aandacht schenken aan het passen van de 
rechte en ronde einden. Vervolgens stijfft het gemiddelde met 
één inzinking tot 6; 0, waar een nieuw plateau begint, ditmaal 
omdat de meeste zesjarigen de proef uiteindelijk goed οι>· 
lossen, maar het volkomen moeiteloos beheersen in de kleuter
jaren zelden bereikt wordt. 

Zelfcorrectie 

De drie correctievormen welke hier voorkomen, hebben wij in 
de analyse reeds uitvoerig beschreven. Wij volstaan hier met 
een voorbeeld, waarin zij alle drie naast elkaar voorkomen, 
overigens een uitzonderingsgeval. 

Pp. 112 (M 5; 4) laat haar blik even over het materiaal gaan, pakt dan 
de kop: Een hoofdje. Legt deze op de goede plaats aan de romp en maakt 
van de vier „stokjes" een lijst eromheen. Plotseling ontdekt zij de voet 
aan een der stokjes, pakt het op, neemt ook het andere been en legt ze 
aan de beenopeningen (algemene correctie), maar links en rechts verkeerd. 
Dan neemt zij de rechterarm, past die aan de linkerkant, neemt hem terug 
en legt hem aan de goede kant (correctie van poging); vervolgens ook de 
linkerarm. Dan bekijkt ze alles nog eens, ziet dat de benen verkeerd 
liggen en verwisselt deze (correctie van resultaat). 

Een opmerking dient nog gemaakt te worden over de zelf
correctie van pogingen. Men moet deze wel onderscheiden van 
het gewone „bijpassen". Bij de zelfcorrectie meent de proef
persoon dat iets goed is, begint daarom het te doen, maar 
houdt op, omdat nij ziet dat het toch verkeerd is. Maar bij 
het passen weet de proefpersoon nog niet of het goed zal 
zijn, hij past alleen en komt daardoor tot een negatieve 
conclusie; er is dus zelfs niet het begin van een fout en 
daarom ook geen sprake van correctie. Zijn er voor dit sub
jectieve onderscheid, gelegen in de bedoeling van de proef
persoon, ook objectieve criteria? Ongetwijfeld, maar ze zijn 
moeilijk vast te leggen. Het zijn gedragsfinesses, soms een 
woorct, vaak een gebaar of mimische uitdrukking. De beschrij
ving ervan zou een studie op zichzelf betekenen, die hier niet 
ondernomen wordt. Het zakelijke niet-correctieve bijpassen 
is echter bij kleuters in onze proef zeldzaam, zodat het 
probleem niet belangrijk is. 

Verreweg het grootste gedeelte der verbeteringen bestaat uit 
correcties van pogingen. Van 3; 9 komt deze in 50 %, vanaf 
5; 0 in 75 % der gevallen voor. Deze getallen zouden nog hoger 
zijn, wanneer er geen kinderen waren bij wie deze verbetering 
overbodig is, omdat zij goed kijken vóór zij een lichaamsdeel 
neerleggen. Men mag dus zeggen dat vanaf 4; 0 bijna alle 
kinderen tot deze zelfcorrectie in staat zijn. Bij de analoge 
correctie van het vormbord echter vonden wij hetzelfde reeds 
vanaf 3;0 (zie p. 77). De reden daarvan is, dat bij het 
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mannetje ook een fout nog als bevredigende oplossing kan 
worden ervaren, bij het vormbord niet. Het driejarig kind is 
dus tot verbetering van een onjuiste handelingspoging in staat, 
maar alleen wanneer de correctie door het naar voltooiing 
stuwende handelen dwingend wordt opgelegd (vormbord), 
niet wanneer ze slechts voor de volkomen juistheid van het 
handelingsresultaat wordt geëist (de juiste plaats der ver
schillende ledematen bij het mannetje). 
Terwijl de correctie van pogingen een regelmatige stijging 
vertoont van .9 % in de jongste tot 86 % in de oudste groep, 
ligt bij de correctie van een definitief resultaat het hoogtepunt 

4 in de middenleeftijd. De aantallen zijn klein; wanneer een 
kind eenmaal definitief iets heeft neergelegd, komt het er 
niet gemakkelijk toe dit ongedaan te maken. De afzonderlijke 
getallen zijn daarom voor omrekening in % samengevat tot 
drie grotere leeftijdsgroepen, afgegrensd naar de frequentie 1 ) : 

5; 6—7; 0: corr. van een definitief geplaatst onderdeel bij 12 %. 
4; 3—5; 6: corr. van een definitief geplaatst onderdeel bij 22 %. 
3; 0—4:3: corr. van een definitief geplaatst onderdeel bij 9 %. 

Deze correctievorm komt dus het meest voor in de periode, 
waarin men de proef begint te beheersen. Tot 4; 3 hebben 
de kinderen nog zo weinig kijk op de proef, dat zij fouten 
leggen zonder ze te zien; vanaf 5; 6 worden er minder fouten 
gelegd en dus ook minder verbeterd. Daartussen ligt de 
periode, waarin het kind eerst fouten maakt, maar al wer
kende tot correctie komt. Ook bij de algemene correctie ligt 
het hoogtepunt in het midden, maar enigszins later dan bij 
de voorgaande gedragsvorm: 

5:'.9—7; 0: corr. van de algemene oplossingsmethode bij 4 %. 
5; 0—5; 9: corr. van de algemene oplossingsmethode bij 13 %. 
3; 0—5; 0: corr. van de algemene oplossingsmethode bij 8 %. 

Dergelijke periodieke hoogtepunten zullen wij bij de zelf
correctie nog vaak ontmoeten; juist in de zelfcorrectie treedt 
de „gevoelige periode" naar buiten. Men zou de betekenis 
ervan kunnen samenvatten in de formule: zelfcorrectie komt 
het meest voor, .wanneer ze voor de ontwikkeling het meest 
nodig is. 

1) De vorming van dergelijke, naar hun aard samenhorende, groepen uit 
de kleinere periodes is één der voordelen van de trimesterindeling. 
Wanneer men was uitgegaan van iaarindelingen, zouden de hier en in 
andere gevallen gevonden ontwikkelingslijnen grotendeels verdoezeld zijn. 
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Behalve het aantal proefpersonen dat zich corrigeert, kan 
men ook nagaan hoe vaak één proefpersoon zich corrigeert: 
de intensiteit der correctie. Dit is alleen van betekenis voor 
de verbetering van pogingen, die tot 8 X bij één proefpersoon 
voorkomt; de beide andere verbeteringsvormen blijven bijna 
steeds tot éénmaal beperkt. Het leeftijdsgemiddelde van die 
intensiteit der correctie vertoont geen regelmatige opklimming, 
maar schommeling tussen 1,5 en 2,5. Een soortgelijk resultaat 
vertoonde de dierhelftenproef (zie p. 66). De intensiteit der 
zelfcorrectie schijnt weinig van het algemeen ontwikkelings
peil afhankelijk te zijn. 

Opmerkelijk is echter, dat die intensiteit een hoogtepunt 
vertoont in de 3 trimesters van 5;3 tot 6;0 met een ge
middelde van 2,4, terwijl dit voor de rest slechts 1,9 is. 
Dat verschil is op een spreiding van 1,5 tot 2,5 tamelijk 
groot; bovendien handhaaft het zich gedurende drie achter
eenvolgende trimesters. Dit nu zijn juist de drie trimesters, 
waarin het verstandelijk prestatiegemiddelde boven 3 schom
melt, voordat het naar het hoogste niveau stijgt. Samenhang 
tussen deze feiten is mogelijk in deze zin, dat de correctie van 
pogingen het meest frequent is, wanneer het kind bijna in 
staat is tot een goede oplossing. 
Om dit te controleren nebben wij nagegaan, of de kinderen 
die 3 punten krijgen voor hun intellectuele prestatie zich 
vaker corrigeren dan de anderen. Inderdaad is het gemiddeld 
aantal correcties bij deze kinderen 2,2 tegenover 1,9 bij allen 
te zamen. 

Intellectuele prestatie en zelfcorrectie 

Correlatieberekening volgens Bravais-Pearson is bij deze proef 
niet mogelijk, omdat de correctieverschillen niet gradueel zijn 
(meer of minder spontaan, volledig enz.), maar soortelijk. Wij 
kunnen daarom alleen nagaan, hoe vaak wei-corrigeren en 
niet-corrigeren samengaan met goede of slechte prestatie. 
Daarbij moeten wij de verwarrende invloed van de leeftijds
factor uitschakelen, door de vier leeftijdsniveau's, die bij de 
intellectuele prestaties naar voren kwamen, afzonderlijk te 
bezien.1) In de volgende viervelden-schema's zijn de proef
personen telkens gesplitst naar twee gezichtspunten: 1. wel- of 
niet-corrigeren; 2. boven het intellectueel leeftijdsgemiddelde 
of er onder. Het rechterboven en linkerbeneden vak bevatten 
de groepen, waarbij correlatie bestaat (H—Ь en ), linker-
boven en rechteronder die, waarbij correlatie ontbreekt 
( - + en + - ) . 

4 Zie p. 67. 
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6-0-7-0 4.9-6-0 

correctie 

geen coir. 

boven 
gemidd. 
41 pet. 

+ -

6 pet. 

onder 
gemidd. 
53 pet. 

+ + correctie 

boven 
gemidd. 
40 pet. 

+ -

- + 
O 

geen eorr. 20 pci 

onder 
gemidd. 
40 pet. 

+ + 

- + 
0 

4-0-4.9 34-4.0 

correctie 

geen eorr. 

boven 
gemidd. 
40 pet. 

+ -

28 pet. 

onder 
gemidd. 
26 pet 

+ + correctie 

boven 
gemidd. 

7 pet. 
+ -

- + , A geen eorr. , . 
o pcf. 0 61 pet. 

onder 
gemidd. 
25 pet. 

+ + 

- + 
7 peí. 

Op elke leeftijd overtreft het correlerend percentage het niet-
correlerende, noewel niet in sterke mate. De correlatie heeft 
op de verschillende niveau's echter een verschillende oorzaak. 
Bij de twee oudste groepen ontstaat een zwakke correlatie, 
doordat alle meer dan middelmatige kinderen zich verbeteren, 
maar de anderen meestal ook. Bij de jongsten ontstaat een 
sterke correlatie, doordat de kinderen, die bijna niets van de 
proef terecht brengen, zich ook niet corrigeren. 

De correlatie tussen het aantal correcties per proef persoon en 
de intellectuele prestatie, berekend volgens Bravais-Pearson, 
is r = + 0,05, dus te verwaarlozen. 

§4. NABOUWEN 

Een doos blokjes wordt op tafel omgekeerd. De proefleider 
begint voor de ogen van het kind een torentje te bouwen, 
waarvan men, de leeftijd van de proefpersoon in aanmerking 
genomen, zeker verwachten mag, dat nij het kan nabouwen. 
Dan zet de pi. er een scherm voor en vraagt aan het kind er 
precies zo een te bouwen. Is dat klaar, dan haalt de pi. zonder 
iets te zeggen het scherm weg; wanneer het voorbeeld goed 
nagebouwd is, laat hij beide torens even staan, zodat het kind 
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zijn succes kan zien ; is het verkeerd, dan wacht hij 10 seconden 
of het kind zich spontaan verbetert of critiseert. Volgt geen 
reactie, dan vraag nij: „Heb je het helemaal goed nagemaakt? 
Kijk eens goed." Als hij ziet, dat het kind de afwijking wel 
opmerkt, maar niet tot correctie overgaat, dan spoort hij aan: 
„Toe m a a r . . . . Je mag het wel veranderen." Volgt dan nog 
geen verandering, dan gaat hij over naar een volgend voor
beeld. De reeks, bestaande uit negen bouwwerkjes van 
stijgende moeilijkheid, wordt voortgezet tot het kind twee 
achtereenvolgende voorbeelden niet meer kan nabouwen of 
goed verbeteren. 

Analyse , 

Het voornaamste verschil met de voorgaande proeven is, dat 
bij het bouwen de norm in wezen uitwendig is. Het is niet 
de innerlijke eis van het bouwwerk zelf, die de fout tot fout 
maakt, zoals bij dierhelften, vormbord en mannetje, maar de 
overeenkomst met een ander bouwwerk als voorbeeld. In het 
verstandelijk proces, dat de handeling en de correctie leidt, 
wordt het inzicht dus grotendeels vervangen door de verge
lijking; gedurende de handeling zelf is dat de vergelijking met 
een geheugenbeeld, bij de correctie de vergelijking met het 
waargenomen voorbeeld. 
Een gevolg hiervan is, dat de dwang tot correctie pas komt 
na voltooiing van dat, wat het kind als de opgegeven taak 
beschouwt. Bij het vormbord was voltooiing absoluut onmo
gelijk zonder correctie, bij dierhelften en mannetje bevatte 
voltooiing-zonder-correctie een direct waarneembare en opval
lende fout; maar hier wordt het bouwwerk afgemaakt zonder 
dat een fout zich opdringt, pas de vergelijking met het vol
tooide product maakt de fout zichtbaar en dwingt tot correctie. 
Wat verbroken moet worden is dus een veel sterkere en in 
zichzelf geheel bevredigende eenheid; bovendien veronderstelt 
de correctie altijd, dat het kind tot vergelijking overgaat. Dat 
zijn twee factoren, die de correctie bemoeilijken. 
Het geheugen is in de proefopzet ingeschakeld, om de fout 
uit te lokken: doordat het kind uit het hoofd moet nabouwen, 
valt het licht in onnauwkeurigheden. De correctie zelf wordt 
daarentegen uitgelokt door hernieuwe waarneming. 
De correctie waarop de proef aanstuurt kan men dus samen
vattend beschrijven als zelfverbetering van een voltooid 
handelingsproduct op grond van vergelijking met een voor
beeld. Als zodanig behoort ze thuis in groep VI, 3 van het 
overzicht op p. 38, al verschilt ze met de in het eerste 
Deel gegeven voorbeelden, doordat de fout daar bestaat in 
intrinsieke onvolmaaktheden, hier in extrinsieke afwijking 
van het voorbeeld. 
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Intelligentie-aspect 

Nabouwen wordt in bijna alle testreeksen voor kleuters als 
intelligentietest gebruikt. Meestal echter behoeft het kind niet 
uit het geheugen na te bouwen, maar blijft het voorbeeld 
zichtbaar voor hem staan. In onze correctieproef komt het 
nabouwen als intelligentiemaatstaf eigenlijk niet ten volle tot 
zijn recht; daarvoor immers zou het nodig geweest zijn, telkens 
dezelfde bouwproblemen in nauwkeurig dezelfde vorm en 
volgorde voor te leggen. Wij echter moesten op verschillende 
manieren de proef variëren, om een voor correctie en critiek 
gunstige situatie te scheppen. Daarvoor ie het b.v. nodig om 
met alle middelen (en dus niet door een volkomen eenvormige 
instructie) ernaar te streven, dat het kind de nabouw-opdracht 
begrijpt en aanvaardt; op de tweede plaats moet men zorgen, 
dat er een fout gemaakt wordt; vervolgens moet men zo nodig 
correctie suggereren; tenslotte was het nodig om bij de jongste 
kinderen zeer eenvoudige proefjes te gebruiken, die men bij 
de groteren niet allemaal neemt, om niet vervelend te worden. 
Voor een intelligentiemaatstaf zijn al deze variaties niet 
toelaatbaar. 
Al deze bezwaren verhinderen niet, dat in veel gevallen toch 
een duidelijke intelligentie-aanwijzing verkregen wordt: wan
neer een pp. alle of bijna alle, geen of bijna geen bouwsels 
goed maakt; wanneer nij er enkele achtereen goed maakt, 
zodat de correctie er geen invloed op kan hebben enz. Omdat 
wij dit gegeven, dat ons in staat stelt de samenhang van 
zelfcorrectie en intelligentie te onderzoeken, niet mogen 
missen, is het volgend compromis gesloten: voor het intelli
gentie-onderzoek en de correlatieberekeningen gebruiken wij 
alleen die protocollen, waarin de intelligentie-indicatie een 
behoorlijke zekerheid heeft (246 van de 325). 
Als intelligentiecriterium kiezen wij niet het aantal goed
gemaakte proeven, daar niet bij alle kinderen dezelfde voor
beelden aan bod zijn gekomen, maar de moeilijkste proef, die 
nog goed gedaan is (details zie in Aanhangsel p. 278). De 
ontwikkeling der aldus gemeten intellectuele prestatie verloopt 
met behoorlijke regelmaat. De proef heeft door de sterke 
leeftijdsgradatie der opgaven het voordeel, dat ook de jongste 
kinderen reeds positief waardeerbare oplossingen geven, 
terwijl er ook bij de oudsten nog differentiatie blijft. Vanaf 
3 ; 0 ligt het gemiddelde reeds rond 3, terwijl het bij de twee 
hiervóór besproken proeven beneden 1 Jigt. 

Zelfcorrectie 

Bij elk bouwwerk op zichzelf beschouwd zijn tien verschil
lende gedragingen mogelijk. 
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t. Foutloze oplossingen waarbij correctie overbodig is. 
2. Spontane correctie uit het geheugen. De pp. geeft te kennen 
dat hij klaar is, maar nog vóórdat de pi. tijd gehad heeft het 
scherm weg te nemen, komt het kind op zijn klaar terug en 
corrigeert zich. 
•5. Spontane correctie bij terugzien van het voorbeeld. 
4. Correctie op aansporing. Het kind ziet na weghaling van 
het scherm dat zijn bouwsel fout is, laat dit door woord, 
gebaar of blik merken, maar corrigeert niet uit zichzelf. Een 
kleine aansporing van den pi. is echter voldoende, om de 
correctie op gang te brengen. 
5-7. Correctie na verschillende, steeds sterkere, vormen van 
suggestie (voor details zie Aanhangsel p. 278). 
8. Correctie na aanwijzing. Tenslotte, wanneer de in woorden 

egeven suggesties of aansporingen niet baten, wijst de pi. 
ij beide bouwsels de plaats aan, waar ze verschillend zijn 

en zegt: „Kijk, die zijn toch niet hetzelfde; maak ze maar 
hetzelfde." Wanneejr reeds drie suggesties zijn voorafgegaan, 
helpt dit meestal ook niet. 
9. Geen correctie. 
10. Mislukking. De proefpersoon slaagt er niet in een bouw
werk af te leveren, dat hij zelf beschouwt als gelijk aan het 
voorbeeld. 

Elk van de opdrachten kan op tien verschillende wijzen 
beantwoord worden; de proef als geheel kan uit negen zulke 
opdrachten bestaan1); het aantal mogelijke correctiecombi
naties loopt daarmee in de duizenden. Wij moeten daarom 
een middel zoeken, dat ons in staat stelt, om zonder met al 
deze verschillen rekening te houden, de proefpersonen indivi
dueel te karakteriseren en te groeperen onder het gezichtspunt 
van zelfcorrectie. 
Voor een dergelijk hanteerbaar kenmerk, dat de gegevens per 
proefpersoon zodanig samenvat dat ze voor quantitatieve 
verwerking geschikt worden, komen twee grootheden in aan
merking: ofwel een individueel correctiegemiddelde van de 
gehele reeks bouwwerkjes, ofwel keuze van één der opgaven 
als representant van het geheel. Berekening van een indivi
dueel correctiegemiddelde is zeker mogelijk, maar ze heeft 
het wezenlijk nadeel, dat het individueel-kenmerkende juist 
in het gemiddelde verdoezeld wordt. Dezelfde uitkomst kan 
immers op heel verschillende manieren tot stand komen; zelfs 
kan een middelmatig quotiënt ontstaan uit een combinatie 
van spontane correcties en mislukkingen, waarbij in werkelijk
heid geen enkele middelmatige correctie voorkomt. 

1) In feite beeft geen kind er meer dan zes afgemaakt; de jongsten 
kwamen niet hoger en de oudsten begonnen bij no. 4. 
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Daarom geven wy de voorkeur aan de andere wijze om het 
ingewikkeld proef gegeven te synthetiseren: vertegen woordi-

f ing van het geheel door één der werkelijk in de proef voor-
omende correctievormen. Het meest komt daarvoor in 

aanmerking de reactie op het eerste foutief nagebouwde voor
beeld. Deze toont zuiverder dan de volgende reacties de 
persoonlijke correctie-tendenz; ze is nog niet beïnvloed door 
voorafgaande correcties en door de daarbij gegeven suggesties. 
Bovendien maakt ze omslachtige, en waarschijnlijk zinloze, 
berekeningen overbodig; wij kunnen nu immers, om de hele 
proef te karakteriseren, volstaan met de tien bovenbeschreven 
gedragsvormen. Slechts één differentiatie behoeft daaraan 
toegevoegd te worden, door splitsing van de groep der nïet-
corrigerenden. Het is nl. een groot verschil of een kind, dat 
bij de eerste fout niet tot correctie komt. zulks bij latere fouten 
ook niet doet of wel doet. 
Het percentage der ppn dat zich corrigeert vertoont nauwelijks 
ontwikkeling. Reeds met "5:6 bedraagt het 8 2 % : met " Î I Î 
100%. 
Dat de ontwikkelingslijn minder geprononceerd is dan bij de 
voorgaande proeven, vindt zijn oorzaak in de differentiaties 
der bouwwerkjes naar de leeftijd, waardoor de invloed van 
de intellectuele moeilijkheden op de zelfcorrectie grotendeels 
wordt uitgeschakeld. 
Toch ontbreekt de ontwikkeling niet geheel, maar zij demon
streert zich in een ander aspect, nl. in de mate van aansporing 
of suggestie, die nodig is om het kind tot correctie te brengen. 
Dit blijkt uit een overzicht van de voornaamste reactie-
vormen, waarin telkens de middenleeftijd is aangegeven (d.i. 
de leeftijd van het middelste kind in de groep). 

Reactie : Middenleeftijd : 
spontane correctie 5; "5—5:6 
correctie na aansporing 5; 9—6; 0 
correctie na één suggestie 4:9—5:0 
correctie na herhaalde suggesties 4; 9 
geen correctie bij de eerste fout, later wel 4: 3—4; 6 
geen correctie, geslaagde proef 4; 0—4; 3 
mislukking 3;9—4:0 

Afgezien van de spontane correctie, is er een volkomen regel
matig verloop. Niet zozeer de spontaniteit van de zelfcorrectie 
wordt dus door de ontwikkeling bepaald; maar wanneer men 
zich eenmaal niet spontaan corrigeert, wordt de benodigde 
suggestie afhankelijk van de ontwikkeling. Dat de spontaniteit 
zelf niet door de leeftijd bepaald wordt, blijkt ook hieruit. 
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dat reeds van de jongste kinderen 50 % spontaan corrigeert 
en van de oudsten niet meer dan 53 %. 
Samenvattend mogen we zeggen: reeds vanaf 3;0 zijn de 
meeste, vanaf 4; 6 alle kinderen tot zelfcorrectie bij deze proef 
in staat. Of deze kinderen zich spontaan verbeteren, hangt 
niet zozeer af van de voortschrijdende ontwikkeling binnen 
de kleuterperiode, maar van individuele verschillen. De mate 
van suggestie daarentegen, die nodig is om het niet spontaan 
corrigerende kind tot verbetering te orengen, wordt wel door 
het ontwikkelingspeil bepaald. 
De spontane correcties vertonen nog een bijzonderheid, nl. een 
duidelijk hoogtepunt in de periode tussen 5; 0 en 6; 0. 

6; 0—7; 0. De spontane correcties vormen 49 % van alle corr 
5; 0—6; 0. De spontane correcties vormen 64 % van alle corr. 
3;0—5;0. De spontane correcties vormen 48 % van alle corr. 

Dat dit geen toevallig verschil is, blijkt ook hieruit, dat in 
de vier trimesters van de middenperiode het laagste percentage 
58 bedraagt, terwijl in alle andere trimesters 54 het hoogste 
is dat voorkomt. Er is hier dus opnieuw een duidelijke aan
wijzing voor een periode van verhoogde spontaniteit bij de 
vijfjarigen. Dat bij de zesjarigen de spontaniteit in de zelf
correctie vermindert, blijkt ook uit de volgende overweging. 
Het aantal correcties-na-aansporing is in deze periode 
bijzonder groot: 

6;0—7;0 correctie na aansporing 30% van alle correcties. 
5; 0—6; 0 correctie na aansporing 16 % van alle correcties. 
3;0—5:0 correctie na aansporing 6% van alle correcties. 

Wanneer men de percentages van spontane correctie en 
correctie-op-aansporing samentelt, is de som bij de vijf- en 
zesjarigen gelijk. Maar de jongeren zijn het sterkst in de 
meest volmaakte, de zesjarigen in de minder volmaakte 
reactie. De verklaring van deze paradox is wel de volgende. 
Bij de spontane zelfcorrectie zowel als bij de correctie-op-
aansporing ziet het kind de fout (cfr. p. 89); er is dus geen 
intellectueel verschil tussen beide groepen. Er is alleen een 
karakterologisch verschil, de aantallen der correctie-op-aan
sporing zijn een graadmeter voor de correctie-remming. 

Invloed van voorafgaande goede oplossingen op de correctie 

In afwijking van dierhelften en vormbord bestaat de nabouw-
proef uit een aantal op zichzelf staande opdrachten. Dit geeft 
de gelegenheid om de invloed na te gaan van het aantal 
voorafgaande goede oplossingen op de volgende zelfcorrectie. 
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Laat ons eerst door een voorbeeld aantonen, dat deze invloed 
werkelijk kan bestaan. Een kind dat de eerste vier opgaven 
foutloos gedaan heeft, loopt kans bij de vijfde opgave helemaal 
niet op correctie te zijn ingesteld. Door het voorafgaand succes 
is een stemming ontstaan, die weinig geschikt is voor zelf-
critiek en constatering van fouten; bovendien heeft het kind 
door de vier herhalingen een bepaalde opvatting van de proef 
gekregen, waar correctie niet in thuis hoort. De kans bestaat 
ook bij kinderen die erg hun best doen, dat in de steeds moei
lijker wordende reeks de eerste fout pas gemaakt wordt bij 
het voorbeeld dat eigenlijk te moeilijk is, zodat het kind een 
verschil tussen voorbeeld en eigen bouv^werk niet meer 
opmerkt of niet kan corrigeren; als het eerder een fout 
gemaakt had, zou het die misschien wel gecorrigeerd hebben. 
Men moet dus rekenen met de mogelijkheid, dat lage correctie-
vormen, als ze voorafgegaan wordeu door een aantal foutloze 
oplossingen, niet dezelfde betekenis hebben als in andere 

f evallen. r 

[unnen wij ook bewijzen, dat deze mogelijkheid een feitelijk
heid is? De volgende lijst laat zien, hoe vaak de verschillende 
correciievormen voorkomen bij 0r 1, 2, 3, 4 voorafgaande goede 
oplossingen. 

Nabouwen: 
invloed der voorafgaande goede oplossingen op de zelfcorrectie 

4 goede vooraf 
J tl M 

2 
i fi ft 

0 „ 

Zelfcorrectie 

spon
taan 

pet. 

50 
45 
42 
64 
39 

op aan
spo
ring 
pet. 

12 
19 
21 

9 
10 

na één 
sug

gestie 
pet. 

19 
14 
16 
11 
20 

na her
haalde 
sugg. 
pet. 

19 
12 

9 
7 
9 

geen 

pet. 

0 
10 
12 

9 
17 

volko
men 

misluk
king 

pet. 

0 
0 
0 
0 
5 

i·* 

3,9 
3,7 
3,6 
4,0 
3,3 

Wanneer men deze lijst gaat lezen, moet men eerst nagaan 
welk resultaat verwacht kan worden, wanneer de vooraf
gaande goede oplossingen geen invloed zouden hebben op de 
zelfcorrectie. Men mag aannemen, dat met het groeien van 
de reeks der voorafgaande goede oplossingen het intelligentie-

Eeil stijgt. En omdat de intelligentie een positieve betrekking 
eeft met de zelfcorrectie, zou men ook een stijging van het 

correctiepunt mogen verwachten. 
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Maar de cijfers leren iets heel and,ers. ¿Wel is er een zeer 
duidelijke stijging van de O-groep naar de 1-groep; het cor-
rectiegemiddelae stijgt evenals de spontane correcties; het 
percentage niet-corrigerenden en correctie-na-suggestie neemt 
af. Deze opvallende vooruitgang over alle linies gaat echter in 
de volgenae groepen niet verder. De 2-groep toont een sterke 
inzinking; het gemiddelde en de spontane correctie dalen, 
geen-correctie en herhaalde suggestie stijgen. In de twee 
hoogste groepen komt dan weer een langzaam herstel tot 
stand, behalve — en dit is opvallend — in de correctie na 
herhaalde suggestie: die stijgt verder tot zelfs aanmerkelijk 
boven het eerste niveau. 
Kort gezegd betekenen deze cijfers, dat bij groepen die zeker 
niet minder intelligent en waarschijnlijk intelligenter zijn, 
toch het correctiepeil terugzinkt naar een veel lager niveau. 
De voor de hand liggende verklaring hiervan is, dat de zelf
correctie geremd wordt door het voorafgaan der twee of meer 
goede oplossingen. Deze hypothese worat bevestigd door het 
reeds gesignaleerde verschijnsel dat, terwijl in de beide 
bovenste groepen geleidelijk de zelfcorrectie weer stijgt, één 
kolom daarvan uitgezonderd is: het aantal gevallen waarin 
sterke suggestie nodig is om correctie te forceren, wordt nog 
steeds groter. Hoewel de 4-groep de meest intelligente is, zoals 
ook blijkt uit het wegvallen van mislukkingen en niet-
corrigerenden, is het percentage van personen, die pas door 
suggestie tot verbetering gebracht worden (kolom 4 en 5) 
aanmerkelijk groter dan in de voorafgaande groepen. 

Wij mogen dus concluderen, dat een reeks van goede oplos
singen, die aan de fout voorafgaan, een remmende invloed 
heeft op de zelfcorrectie en speciaal meer suggestie nodig 
maakt. 

Intellectuele prestatie en zelfcorrectie 

De ontwikkelingscurven van zelfcorrectie en intellectuele 
prestatie vertonen beide hetzelfde lage niveau van 3 tot 4% 
jaar. Boven 4% jaar is het beeld echter verschillend; daar 
toont de intellectuele prestatie voortgezette stijging, terwijl bij 
de zelfcorrectie na een overgangsperiode een nieuw plateau 
optreedt. Dit is een verschil dat wij telkens terugvinden 
tussen de intelligentiecurven en de correctiecurven; de eerste 
tonen meer geleidelijke ontwikkeling, de tweede tonen ont
wikkeling in brede plateau's, waarbinnen de individuele ver
scheidenheid op de ontwikkelingstendenz overheerst. Wij 
komen hierop in het volgend hoofdstuk uitvoerig terug.. 
Behalve door vergelijking van de leeftijdsverdelingen, kunnen 
wij de samenhang tussen correctie en intelligentie ook onder-



zoeken door correlatieberekening. De coëfficiënten voor de 
verschillende leef tijdsniveau's zijn: 

5; 6—7;0 r = + 0,26 W. F. + 0,04 
4; 6—5; 6 r = + 0,24 W. F. ± 0,04 
3; 0—4; 6 r = + 0,31 W. F. ± 0,04 

Er bestaat een positieve samenhang, die niet hoog, maar toch 
reëel is. Dat de correlatie lager is dan bij andere proeven 
(cfr. p. 68 en 86), vindt zijn oorzaak in de gemakkelijkheid 
van de proef; daardoor immers kan goede correctie ook al 
voorkomen bij lage intelligentie en worden de verschillen in 
verstandelijk kunnen overdekt door de verschillen in neiging 
en gerichtheid. 

Spontane uitingen oan zelfcritiek 

Bij de dierhelften werd de behandeling van de spontane 
uitingen als indicatie van zelfcritiek uitgesteld, omdat het 
aantal te klein was. Hier echter komen ze veelvuldig voor. 
Wanneer wij ons niet beperken tot de critiekuitingen, maar 
ter vergelijking ook de uitingen van positieve waardering 
voor eigen werk en prestatie beschouwen, komen we tot een 
totaal van 115 uitingen bij 78 proefpersonen (d.i. bij 24 % van 
het totaal). Deze uitingen zijn onder verschillende aspecten 
te verdelen in tegenovergestelde groepen: 

a. Positieve waardering tegenover zelfcritiek. 
b. Uitingen die voorafgaan aan het weghalen van het scherm 
of die er op volgen. Dit verschil is belangrijk, inzoverre de 
voorafgaande uitingen meer kenmerkend zijn voor het 
individu dan die, welke worden afgedwongen door terugzien 
van het voorbeeld. 

с Niet-persoonlijke opímerkingen — „Zo is 't goed", „Deze is 
hoger" — tegenover uitingen die meer op de eigen persoon 
betrokken zijn. 

Bij de persoonlijke uitingen kan men weer onderscheid maken 
tussen verschillende niveau's. 1. Doen: „Ik heb 't niet goed." 
„Ik heb er per ongeluk teveel opgedaan." „Deze heb ik wel 
goed." 2. Kunnen: „Ik kan alles zo ook." „Ken ik niet zo goed." 
3. Zijn: „Wat ben ik toch een dommerik." Dit laatste komt 
slechts éénmaal voor en dan nog half schertsend (348 M 5; 0). 
In de verdeling der proefpersonen over deze uitingsvormen 
zijn duidelijk drie niveau's afgegrensd. Het volgende overzicht 
vat de trimesters volgens deze grenzen sampn. 
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Spontane uitingen van zelfcritiek 

Leeftijd 

5-9-7-0 
4-9-5-9 
3-0-4-9 

Proefper
sonen, die 
zich uiten 

19 pet. 
41 pet. ; 
17 pet. \ 

persoon-
Igk 

15 pet. 
28 pet. 
14 pet. 

niet per
soonlijk 

12 pet. 
14 pet. 

7 pet. 

positief 

11 pet. 
17 pet. 
13 pet. 

negatief 

15 pet. 
18 pet. 

8 pet. 

Alle pet. zijn berekend op het totaal aantal pp η der leeftijdsgroep. 
Kolom 2 geeft het aantal ppn dat zich op een of andere wijze uit. De 
volgende kolommen verdelen twee aan twee de uitingen volgens een der 
bovengenoemde gezichtspunten. De som der pet. behoeft daarbij niet 
gelijk te zijn aan kolom 2, omdat een pp. zich op verschillende wijzen 
kan uiten. 

In elke kolom ligt het hoogste percentage in de middelste 
periode. Rond vijf jaar is dus de neiging tot „waarderende" 
opmerkingen naar aanleiding van eigen werk bijzonder sterk. 
Wij kunnen uit deze cijfers nog niet opmaken, of dit terug 
te voeren is op grotere spontaniteit in de uiting ofwel op een 
sterkere neiging tot reflexie. 
Wanneer men de gespecificeerde kolommen beziet, blijkt het 
hoogtepunt in het midden niet altijd even hoog, of beter gezegd 
de inzinking in de oudste periode niet altijd even diep. Immers 
in alle kolommen is het percentage van de middenperiode 
ongeveer tweemaal dat van de jongste groep; maar de inzin
king bij de oudsten is verreweg het sterkst in de persoonlijke 
en de positieve uitingen. Dit maakt waarschijnlijk, dat net 
hoogtepunt bij de vijfjarigen er eeh is van ongeremde, opge
wekte spontaniteit. Bij de zesjarigen treedt een uitings
remming op, waardoor vooral de meer persoonlijke en naïef-
optimistische uitingen getroffen worden. 
Ditzelfde wordt bevestigd, wanneer men de kolommen der 
persoonlijke en niet-persoonlijke uitingen tegenover elkaar stelt. 
Gedurende de gehele kleuterperiode overheerst de op-het-ik-
betrokken uiting over de niet-persoonlijke. Maar in de sterkte 
van die overheersing is er nog een verschuiving binnen de 
kleuterperiode. zoals blijkt uit de verhouding tussen de 
percentages. In de twee jongste perioden is die steeds 2 : 1 , 
maar in de oudste daalt ze tot l1/^ De daling van deze „index 
van de subjectiviteit der uitingen" bewijst, dat de kinderen 
rond 6 jaar veel zakelijker zijn, tenminste in hun uiting. 
De verdeling der uitingen in die, welke voorafgaan aan het 
terugzien van het voorbeeld en die erop volgen, is in het 
overzicht niet opgenomen, omdat ze weinig leert. Maar een 
onderverdeling ervan helpt ons de perioden nader te karakteri-
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seren. De zakelijk-positieve uitingen die aan het weghalen 
van het scherm voorafgaan, vallen allemaal beneden 5; 6, 
terwijl bijna alle die erop volgen, boven 5; 3 liggen. De 

ositieve beoordeling van eigen werk wordt door de jongere 
inderen dus onmiddellijk gegeven als ze klaar zijn met 

bouwen; vanaf ongeveer 5Y2 jaar echter wachten de meeste 
kinderen met hun tevredenheidsbetuiging tot het scherm is 
weggehaald en zij kunnen controleren of hun bouwwerk 
goed is. M.a.w. zij kunnen afwachten, zijn meer beheerst en 
voorzichtig, minder spontaan. 

Onzekerheid vóór de aflevering Oan het boummerk 

Het weifelen kan, evenals bij de dierhelften en met dezelfde 
beperkingen (zie p. 70), beschouwd worden als een uiting 
van zelfcritiek. Natuurlijk mag men daarbij niet elk moment 
van nadenken als criterium van onzekerheid nemen ; duidelijk 
moet blijken, dat het kind twijfelt, ófwel aan de juistheid van 
zijn bouwwerk óf aan zijn vermogen om het tot een goed 
einde te brengen. 
De volgende categorieën zijn te onderscheiden: 

1. de proefpersoon toont geen onzekerheid, omdat hij alles 
goed maakt (3 gevallen). 
2. de proefpersoon toont geen onzekerheid, hoewel hij fouten 
maakt (107 gevallen). 
3. de proefpersoon toont bij één proef onzekerheid (97). 
4. de proefpersoon toont herhaaldelijk onzekerheid (28). 
5. de proef mislukt (9). 

De eerste en laatste categorie kunnen buiten beschouwing 
blijven. In de verdeling der drie andere over de leeftijden is 
weinig ontwikkeling. Het aantal proefpersonen dat al of niet 
weifelt, is in zoverre afhankelijk van de leeftijd, dat men twee 
niveau's kan onderscheiden: beneden 4; 6 schommelt het 
aantal niet-weif elenden rond 6 5 % , boven 4; 6 rond 40%. 
Eenmaal of herhaaldelijk weifelen echter heeft geen samen
hang met de leeftijd, maar is binnen de kleuterperiode een 
kwestie van individuele geaardheid. 
Hetzelfde geldt van weifeling en intelligentie. Bij beide is 4; 6 
de grens tussen de voornaamste ontwikkelingsniveau's; maar 
verdere overeenkomst in de ontwikkeling ontbreekt. Er is dus 
enige samenhang, inzoverre een bepaald peil van intellectuele 
beheersing der opdracht vereist is voor de critiek op eigen 
prestatie; maar is dat peil eenmaal bereikt, dan is samenhang 
tussen intellectuele begaafdheid en weifeling niet meer aan
wijsbaar. Dat blijkt ook wanneer wij de correlatie tussen 
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intelligentie en weifeling onderzoeken. Berekening van de 
correlatie-coëfficiënt volgens Bravais-Pearson is niet mogelijk, 
maar de volgende overzichten laten duidelijk het verschil in 
correlatie beneden en boven 4; 6 zien. 

Intelligentiepunt 

Onder 4-6· 

Met stijgend intelligentiepunt neemt het aantal weifelenden 
in verhouding tot de niet-weifelenden regelmatig toe van 
2 : 4 tot 3 : 2. Alleen bij de meest intelligenten slaat de ver
houding weer radicaal om; er is bij hen voor weifeling geen 
plaats. Wanneer wij van deze drie kinderen afzien, is de 
positieve samenhang tussen critische weifeling en intelligente 
oplossing onmiskenbaar. Vergelijken we daarmee de oudere 
kinderen. 

Intelligentiepun t 

Boven 4-6 

Het totaal aantal weifelenden is in verhouding veel groter 
dan op jeugdiger leeftijd, maar van een verschuiving der 
verhouding in afhankelijkheid van de intelligentie is geen 
sprake meer, integendeel de overheersing der weifelenden is 
het hoogst bij de minder intelligenten. Wanneer men de beide 
overzichten samenvat tot vierveldenschema's (de dikke mid
dellijn) en de correlatie berekent volgens de formule van Yule, 
bedraagt beneden 4; 6 de coëfficiënt + 0,46. Boven 4; 6 is 
hij 0,05, dus te verwaarlozen.1) 
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§5. NATEKENEN 

De proef bestaat uit twee gedeelten: natekenen van figuren 
en van een mannetje. De figuren, die telkens driemaal gete
kend worden, hebben ten doel om de herhaling van volledige 
handelingen, die in andere proeven niet tot haar recht komt. 

1) De 3 intelligente buitenbeentjes zijn buiten de berekening gelaten. 
Men bedenke bij deze berekening wel, dat een coëfficiënt van Yule niet 
zonder meer in vergelijking gebracht mag worden met een coëfficiënt 
volgens Bravais-Pearson; hier gaat het alleen om vergelijking van twee 
coëfficiënten volgens Yule. 
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in het correctie-onderzoek te betrekken. Daarnaast lieten wij 
ook het mannetje tekenen, omdat het kind daarbij lange tijd 
zonder onderbreking aan één taak bezig blijft; men ziet het 
veel meer dan bij de andere probleemoplossingen aan het 
„werk". 

A. Figuren. Omdat wij de proef tevens als intelligentietest 
willen gebruiken, zijn de figuren ontleend aan de gebruikelijke 
Binet-nerzieningen: kruis, cirkel, driehoek, ruit. Cirkel, drie
hoek en ruit stonden op een kaartje, dat als voorbeeld voor 
het kind werd neergelegd; het kruis echter werd door den 
proefleider voor de ogen .van het kind getekend. De proef 
werd steeds begonnen met een driehoek; wanneer die eenmaal 
goed gelukte, ging men over tot de moeilijkere ruit. Wanneer 
de driehoek niet goed werd nagetekend, werd de cirkel drie
maal geprobeerd; mislukte ook die, dan zette de proefleider 
een kruis op het tekenpapier van het kind en vroeg om dat 
na te tekenen. 

3 . Mannetje. Als voorbeeld werden twee tekeningen ge
bruikt, verschillend in moeilijkheid. De moeilijkste werd 
voorgelegd aan de kinderen, die de ruit minstens éénmaal 
goed getekend hadden, de gemakkelijkste aan hen, die van 
de driehoek tenminste iets hadden terecht gebracht. Bij de 
instructie werd nadrukkelijk aangespoord, om het mannetje 
nauwkeurig na te tekenen. 

Analyse 

In deze proef wordt de correctie niet door bijzondere middelen 
uitgelokt. Er wordt alleen een taak gesteld, die zonder verdere 
beïnvloeding zelfstandig wordt uitgevoerd, maar die in haar 
verloop meestal correctie nodig maakt en zodoende gelegen
heid geeft tot observatie van correctiegedragingen. Inzoverrç 
komt ze dus overeen met het mannetje leggen (zie p. 81). Ze 
verschilt daarvan echter, doordat de correctiedrang daar uit
gaat van de dingen zelf waarmee men bezig is, terwijl bij het 
natekenen de correciienoodzaak wordt opgelegd door het 
voorbeeld. Bij het mannetje maken ligt de norm van juistheid 
in de handeling met het materiaal, bij het natekenen is ze 
uitwendig. Dat geldt tenminste voor zover echt nagetekend 
wordt, d.w.z. voor zover het voorbeeld doorlopend norm blijft: 
want sommige van de jongere kinderen nemen het voorbeeld 
alleen als uitgangspunt, van waaruit ze in min of meer vrije 
schepping „ook zo'η mannetje" of figuur maken. In dit geval 
wordt dus de volmaaktheid van de tekening in zichzelf norm 
voor de correctie, die dan overigens zeldzaam is. 
De uitwendigheid van de norm heeft het natekenen gemeen 
met de nabouwproef ; het verschil is echter, dat het voorbeeld 
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nu zichtbaar voor het kind blijft liggen, zodat het geheugen 
geen rol behoeft te spelen. Dit heeft als voordeel, dat het kind 
niet zo licht van zijn werk afdwaalt en aan het spelen raakt. 
Bovendien is de correctieprikkel bij het zichtbare voorbeeld 
sterker en meer doorlopend werkzaam. 
De correctie, die in deze proef te observeren valt, kunnen we 
samenvattend karakteriseren als zelfcorrectie van een han
delingsproduct op grond van een waarneembare, buiten de 
handeling gelegen norm: het voorbeeld. De correctie gebeurt 
soms in het ontstaan van het product, soms na zijn voltooiing. 
Verdere detaillering van de manieren, waarop de verbetering 
tot stand kan komen, volgt bij de beschrijvingen der gedrags
vormen. 

intelligentie-aspect 

A. Figuren. Bij de waardering zijn de normen van Terman 
als uitgangspunt gekozen. Wij hebben er echter enkele diffe
rentiaties aan toegevoegd, die moeilijk objectief te waarderen 
zijn, wanneer men, zoals bij het testen, slechts één exemplaar 
voor zich ziet, maar die zich vanzelf opdringen, wanneer men 
enkele honderden exemplaren naast elkaar kan leggen, zoals 
bij een experimenteel onderzoek. Behalve de vier oplossingen, 
die helemaal aan Termans eisen voldoen, hebben wij voor 
elk der vier figuren nog een halfgoede oplossing kunnen vast
stellen. Zodoende ontstonden 9 totaalprestaties. De moeilijk-
heidsafdaling daarvan komt zowel in de leeftijd van de 
middelste dfer proefpersonen die de prestatie behaalden, als 
in de leeftijd met de hoogste frequentie duidelijk naar voren. 

Midden- Hoogste 
íeeftyd frequentie 

1) R u i t + 6;0—6;3 6; 6—7;0 
2) Ruit Уз + , Driehoek + 5; 9—6; 0 5; 9—6; 0 
3) Ruit —, Driehoek + 5; 6—5; 9 5; 6—5; 9 
4) Driehoek Уг + , Cirkel + 5; 3 5; 0—5; 5 
5) Driehoek —, Cirkel + , Kruis + i) 4; 6—4; 9 4; 3—4; 6 
6) Cirkel en Kruis іУг + 3; 9—4; 0 3; 9—4; 0 
7) Cirkel óf Kruis + 4; 0—4; 3 3; 6—3; 9 
8) Cirkel en Kruis — 3;6—3;9 3;9—4;0 

Er is in deze ontwikkeling alleen bij de slechtste prestaties, 
waar de aantallen klein zijn, enige onregelmatigheid. Even 

1) Tussen cirkel en kruis was in ons materiaal geen duidelijk leeftijds
verschil, wij stelden ze daarom gelijk en vatten in deze groep alle proef
personen samen, die een van beide goed en de andere half goed doen; 
in de volgende groep alle proefpersonen, die een van beide goed en 
de andere fout of beide half goed maken. 
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regelmatig is het gemiddelde prestatiepunt per leeftijd, dat 
van trimester tot trimester stijgt met slechts één kleine schom
meling. Het natekenen van figuren handhaaft hier zijn faam 
als betrouwbare en stabiele indicatie van de verstandelijke 
ontwikkeling. 

B. Mannetje. Bij de beoordeling van tekeningen als intelli-
gentietest moet men zich steeds weer inprenten, dat niet de 
tekenvaardigheid of aesthetische indruk als criterium mag 
gelden. Wij hebben de tekeningen gemeten naar twee elkaar 
aanvullende gezichtspunten. Het eerste is de gelijkenis 'met 
het voorbeeld; opdracht was immers natekenen. Dit criterium 
is echter alleen bruikbaar bij kinderen, die reeds tot het 
natekenen van menselijke details in staat zijn. Hiermee is het 
tweede criterium gegeven, dat speciaal voor de jongere groep 
van belang is: de volledigheid en juistheid van de tekening 
als voorstelling van een mens. Vanzelfsprekend komt het 
eerste gezichtspunt sterker naar voren bij de kinderen die 
het moeilijk mannetje, het tweede bij de kinderen die het 
gemakkelijk mannetje als voorbeeld kregen. 
Wij hebben eerst de tekeningen van het moeilijke en van 
het gemakkelijke voorbeeld als afzonderlijke reeksen gerang
schikt en gewaardeerd, wat geen bijzondere moeilijkheden 
opleverde. Het probleem echter was, die twee reeksen in elkaar 
te laten grijpen, zodat ze in één waarderingsschaal konden 
worden ondergebracht. Dit kon niet gebeuren vanuit het 
eerste gezichtspunt der gelijkenis met het voorbeeld, want 
juist het voorbeeld is in beide reeksen verschillend. Het tweede 
criterium is voor beide gelijk; of men nu een kopvoeter tekent 
uitgaand van het ene of het andere voorbeeld doet weinig 
terzake. Wij hebben daarom- die tekeningen uit de beide 
reeksen met elkaar vergeleken, waarin het streven naar nauw
keurig natekenen op de achtergrond staat, en zodoende punten 
ontdekt, waar de reeksen in elkaar passen. Een verder aan
knopingspunt vonden wij nog hierin, dat de groep die bij het 
gemakkelijk mannet ie "5 of 4 nateken fouten maakte, in leef
tijdsgemiddelde gelijk was aan de groep, die bij het moeilijke 
meer dan 10 dergelijke fouten maakte. Uitgaande van deze 
aanknopingspunten werden de beide reeksen in elkaar ge
haakt. Voor de details der beoordeling verwijzen wij naar het 
Aanhangsel (p. 279). 

Bij de verdeling der teken prestaties· over de leeftijden vertoont 
het gemiddelde vanaf 4; 9 een regelmatige stijging; daar be
neden echter is alleen schommeling te constateren. Dit is te 
verklaren, doordat van de jongere kinderen alleen enkele 
speciaal begaafden in staat waren een mannetje te tekenen. 
Ook de allerhoogste prestatiepunten vallen buiten de ontwik-
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keling; zij worden niet door de oudste kinderen, maar door 
enkele speciaal begaafden behaald. 
Voor later te bespreken correlatieberekeningen is het wen
selijk, de beide prestaties bij het tekenen van figuren en 
mannetje tot één punt te verenigen. De berekeningswijze 
daarvan is weergegeven in het Aanhangsel (p. 279). 

Zelfcorrectie - <-

Á. Correctie aan een handelingsproduct kan op verschillende 
manieren en op verschillende punten voorkomen. 

1. Correctie door opnieuw beginnen. Het kind breekt de 
tekening vóór haar voltooiing af en begint opnieuw, om het 
nu beter te doen. 
2. Correctie door veranderen. Er wordt geen nieuwe tekening 
begonnen, maar een onderdeel wordt nog eens overgetrokken 
of gewijzigd; een lijn die niet recht is. een voet die verkeerd 
getekend is, enz. 
3. Minder uitgesproken, maar toch onmiskenbaar is de vol
tooiende correctie, die vooral voorkomt bij gesloten hoekige 
figuren (ruit). Het kind bemerkt bij de vierde lijn, dat deze 
niet precies uitkomt bij het begin van de eerste lijn; het kan 
daarover echt verbaasd, teleurgesteld of geërgerd zijn. Het 
probeert dan die fout te herstellen door de lijn al corrigerend 
bij te buigen of kleine verbindingsstreepjes te trekken. 
•t. Correcfie door aanvulling. Nadat de gehele tekening of 
een gedeelte ervan reeds als klaar beschouwd is, ontdekt het 
kind dat er iets ontbreekt en vult dit aan. 
5. Correctie door uitvegen. Er zijn ook kinderen bij wie de 
correctie blijft steken in wegdoen van het verkeerde, zonder 
dat het goede ervoor in de plaats wordt gesteld. Dit gebeurt 
enkele malen door doorstrepen, maar vaker door uitveeg-
pogingen met of zonder natgemaakte vinger. Herhaaldelijk ook 
komt dat uitvegen niet verder dan een symbolisch gebaar, dat 
eerder critiek dan correctie is. 
6. In alle voorgaande vormen is de correctie een afzonderlijke 
gedraging, waardoor het kind op het voorafgaande terugkomt 
cm het door iets beters te vervangen. Men kan echter in 
ruimere zin ook van verbetering spreken, wanneer het kind 
de eerste tekening geheel intact laat, maar zich duidelijk 
inspant om de volgende tekening beter te maken dan de 
eerste. We spreken hier van correctietendenz. Het is moeilijk 
om met zekerheid te zeggen of deze aanwezig is: dat de tweede 
of derde tekening in feite beter is, is geen voldoende criterium : 
meestal is men dus aangewezen op een subjectieve indruk. We 
hechten daarom aan de aantallen hiervan niet veel waarde, 
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behalve Ьц die proefpersonen, welke geen der duidelijkere 
correctievormen vertonen. 

Onderstaande lijst geeft een overzitht van de verdeling der 
meest frequente correctievormen over de leeftijd. 

Natekenen: verdeling der zelfcorrectie over de leeftijd 

Leeftyd 

64-7.0 
6-3-6-6 
6-0-6-3 
5-9-6-0 
5-5-5-9 
5-J-5-5 
5-0-5-J 
4-9-5-0 
4-5-4-9 
4-J-4-5 
4-0-4-J 
3-9-4-0 
J.5-J-9 
J-O-J-5 

To
ta

al
 

p
et

. 
co

rr
ig

e·
 

re
nd

en
 

87 
78 
74 
48 
78 
73 
81 
55 
28 
36 
37 
18 

5 
18 

Zelfcorrectie door: 

opnieuw 
beginnen 

2) 
2(22 
5 ¡peí. 
J ) 
6) 
8(29 
5 ¡peí. 
4 ) 

2 (peí. 

Φ 
'A pet 

veranderen: 

figuren man 

13) 
Ц26 τ 
5 
«(22 
S ¡peí. 
4) 
0) 
2( 9 

2 ¡peí-
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ъ 
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ii)pct· 

2 i peí. 

voltooien 

*}l3 
3 peí. 
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8(29 
8 ¡peí. 
J ) 
2\ 
0І8' 
3 ¡ peí. 
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3.0 
1.6 
3,6 
2,6 
2.0 
2.0 
2.2 
2.4 
2.0 
1,6 
2.4 , 
2,4 
3,0 
2,0 

De reeks cijfers in kolom 2 zijn procenten, die in kolom 3-6 zijn aantallen 
ppn, die in kolom 7 gemiddelde aantallen correcties. De procenten zijn 
berekend op het aantal ppn der leeftijdsgroep. 

Het totaal percentage corrigerenden in kolom 2 toont stijging, 
hoewel met sterke schommelingen. Het is trouwens slechts een 

Ê
rove samenvatting van verschillende ontwikkelingslijnen; in 
et éne getal kunnen zeer verschillende gedragsvormen vervat 

zijn. Deze worden in de andere kolommen afzonderlijk be
schouwd. 

1. Correctie door opnieuw beginnen komt bijna alleen voor 
bij het figuurtekenen. Omdat de getallen per trimester klein 
zijn, hebben wij hen voor de omrekening in % samengevat tot 
grotere groepen. Het hoogtepunt ligt in het midden rond 5; 3. 
De verklaring hiervan is, dat op de hoogste leeftijden hele-
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maal opnieuw beginnen zelden nodig is, terwijl op de laagste 
leeftijden de meeste kinderen aan zo'n radicale correctie nog 
niet toe zijn, door tekort aan taakbewustzijn. Opmerkelijk is, 
dat niet alleen de.hele curve haar top in het midden heeft, 
maar dat ook elk der samengevatte groepen een eigen toppunt 
heeft in het midden, n.l. bij 4; 3, bij 5; 3 en bij 6; 0 (dikge-
drukt). De ligging van deze toppen wordt begrijpelijk, wan
neer men hen in samenhang brengt met het verloop der 
prestaties bij het natekenen van figuren (zie p. 99). 

De top bij 4; 3 ligt juist één trimester onder de middenleeftijd 
van no. 5 ; cirkel en kruis + 
De top bij 5; 3 ligt juist één trimester onder de middenleeftijd 
van no. 3: driehoek + 
De top bij 6; 0 ligt juist één trimester onder de middenleeftijd 
van no. 1: ruit + 

Men kan dus de correctiecurve ontleden in drie kleinere, op 
elkaar volgende curven, voor elk der figuren afzonderlijk, 
waarvan telkens de top in het midden ligt, even vóórdat de 
prestatie gemakkelijk wordt en haar hoogtepunt bereikt. Aan
schouwelijk voorgesteld: 

<..3 4;6 4.9 5,0 53 5;6 5;9 6fl 63 

De stippellijn betekent het vermogen om de figuur te tekenen, 
dat na een ontwikkelingsperiode constant blijft. De vloeiende 
lijn betekent de correctie, die bij elke figuur tot een top stijgt 
en dan weer daalt; het dal wordt echter gedeeltelijk opgevuld 
doordat de correctie van de twee figuren samenkomt. 
De correctie door opnieuw beginnen komt dus het meest 
voor op die leeftijd, waarop de taak juist vervulbaar wordt, 
maar nog moeilijk is: de prestatie kan dan al behoorlijk zijn, 
maar ze is verkregen door inspanning en herhaald proberen. 
Mogelijk is deze correctie gedurende heel de kleutertijd, maar 
ze heeft periodiek een bijzondere frequentie in verband met 
„gevoelige perioden", die voortkomen uit de successieve ont
wikkeling van verschillende gedragsmogelijkheden. 

2. Correctie door verandering treedt zoowel bij het mannetje 
als bij de figuren op, in ongeveer gelijk aantal Wij moeten 
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daarom beide opdrachten afzonderlijk verrekenen (kolom 4 
en 5). De beide reeksen vertonen dezelfde normale ontwik
kelingslijn van een gedragsvorm, die pas in de loop van de 
kleutertijd tot ontwikkeling komt en, na een leerperiode van 
snelle stijging, zich langzaam verder blijft ontwikkelen. 
Het toppunt ligt dus niet in het midden zoals bij de voor-
aande curve. Dit is begrijpelijk wanneer men bedenkt, dat 
aar steeds sprake was van een hele figuur, die opnieuw be-
onnen wordt, zodat het successief mogelijk worden van kruis, 
riehoek en ruit op verschillende leeftijden een nieuwe top in 

de curve brengt. Bij de correctie-door-verandering echter gaat 
het steeds om een enkele lijn of een onderdeel, zodat deze 
verbetering altijd kan voorkomen, zoolang natekenen moeilijk
heden oplevert. 

3. Voltooiende correctie komt 43 X voor bij de figuren, 
slechts 1 X bij het mannetje, wij beperken ons daarom tot de 
figuren (kolom 6). De ontwikkeling begint later, maar vertoont 
overigens veel gelijkenis met die van de correctie-door-
opnieuw-beginnen. Het hoogtepunt ligt in het midden en wel 
op dezelfde leeftijd als bij de eerst besproken correctie-vorm ; 
ook zijn er eveneens twee secundaire toppen (dik gedrukt), 
welke slechts één trimester verschillen met die van Icolom 3. 
Wij hebben hier weer een gedragsvorm, die in zijn mogelijk
heid is vastgelegd door het ontwikkelingspeil (3 ; 9), maar in 
zijn frequentie wordt bepaald door dezelfde periodieke 
factor: de moeilijkheidsgrens der verschillende figuren. Opval
lend is, dat zowel in kolom 3 als in 6 het absolute hoogtepunt 
rond 5; 3 ligt. Het tekenen van een driehoek blijkt een 
bijzondere, moeilijk te overschrijden grens te vormen. 
Bij de andere op p. 101 genoemde correctievormen zijn de 
getallen te klein, om over het verloop met enige zekerheid 
conclusies te trekken; ze zijn daarom niet opgenomen in 
de lijst. 

Tot nu toe hebben we alleen de getallen der proefpersonen 
bezien en de sterkte van de correctie, d.i. het aantal correcties 
per proefpersoon, buiten beschouwing gelaten. De laatste 
kolom geeft daarvan nu een indruk; ze bevat het gemiddeld 
aantal correcties per kind van de verschillende leeftijds
groepen. Er blijkt geen ontwikkeling te zijn; de meeste kin
deren, 4die zich corrigeren, doen dit 1 of 2 of 3 maal onafhan
kelijk Van hun leeftijd. Hogere getallen zijn zeldzaam; het 
hoogste aantal is 8. Het vermogen tot correctie, dat in het 
aantal corrigerende proefpersonen der leeftijdsgroep tot uiting 
komt, groeit met de leeftijd; maar de neiging tot correctie bij 
verondersteld vermogen, dat tot uiting Icomt in het aantal 
correcties per proefpersoon, vertoont geen stijging. 
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В. Níet corrigeren komt voor bij ruim één derde van alle 
kinderen. Het zeldzame geval, dat geen correctie plaats vindt, 
omdat geen fout gemaakt is, kan buiten beschouwing blijven. 
Bii de proefpersonen, die zich ondanks fouten niet corrigeren, 
is het volgende onderscheid van belang: 
1. Er vindt geen verbetering plaats, maar wel is er kennelijk 
inspanning om zo goed mogelijk na te tekenen. 
2. Het kind heeft wel de bedoeling om goed na te tekenen, 
maar men kan niet van inspanning spreken. 
3. De bedoeling om ná te tekenen is aanwezig, maar aan de 
qualiteit wordt weinig of geen aandacht geschonken. 
4. Slechts bij 7 proefpersonen ontbreekt de intentie om na te 
tekenen geheel. 
De2e verdeling kan men niet alleen toepassen op de niet-
corrigerenden, maar op alle ppn. Daardoor is het mogelijk de 
samenhang na te gaan van taakbewustzijn en zelfcorrectie. 
Wij moeten daarbij echter leeftiidsniveau's onderscheiden, 
want daar zowel taakbesef als zelfcorrectie afhankelijk zijn 
van de leeftijd, is het mogelijk, dat beide met de leeftijd 
stijgen zonder dat ze onderling van elkaar afhankelijk zijn. In 
de verdeling van het taakbewustzijn komen drie niveau's naar 
voren, zoals volgend overzicht demonstreert. 

Taakbewustzijn bij het natekenen 

Leeftijd 

5-3-7.0 
4.0-5-3 
3-0-4-0 

Inspanning 
om goed na 
te tekenen 

87 pet. 
39 pet. 

Spet. 

Geen insp., 
aandacht 
voor de 
qualiteit 

11 pet. 
46 pet. 
22 pet. 

Geen aand. 
voorqual, 
wel intentie 

om na te 
tekenen 

2 pet. 
14 pet. 
55 pet. 

Geen inten
tie om na te 

tekenen 

0 
1 pet. 

15 pet. 
Op deze niveau's was de verhouding van wel- en niet-corri-
gerenden in de vier groepen als volgt: 

Taakbewustzijn en zelfcorrectie bij het natekenen 

Leeftgd 

5-3-7-0 
4-0-5.3 
3-0-4.0 

Inspanning 
om goed na 
te tekenen 

113:30 
30:10 

2:1 

Geen insp., 
aandacht 
voor de 
qualiteit 

9:11 
29:33 

5:4 

Geen aand. 
voorqual, 
wel intentie 

om na te 
tekenen 

0:3 
1:18 
1:23 

Geen in fen
ile om na te 

tekenen 

0:1 
0:6 
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Het eerste cijfer geeft het aantal ppn dat zich wel corrigeerde, het tw«ede 
cijfer het aantal ppn dat zich niet corrigeerde. 

Bij die kinderen welke zich inspannen overheerst de cor
rectie, in de volgende kolommen krijgen de niet-corrigerenden 
steeds meer de overhand. Bij een „werk" als natekenen is 
taakbewustzijn dus een belangrijke voorwaarde van de zelf
correctie. 

Zelfcritiek 

Onder de verschillende vormen, waarin zelfcritiek bij deze 
proef tot uitdrukking komt, zijn er twee die bijzonder frequent 
zijn en geschikt voor quantitatieve verwerking: de antwoorden 
op de vraag: „Kun je goed tekenen?" en de spontane critische 
gezegden. 

I. Kun je goed tekenen ?" 

Ook bij de dierhelften en bij het bouwen hebben wij getracht 
door een vraag zelfcritiek uit te lokken. Maar de vraag bij 
het natekenen verschilt in twee opzichten van die bij de andere 
proeven. 1. Ze wordt gesteld vóórdat de proef begonnen wordt, 
het antwoord wordt due minder beïnvloed door juist opgedane 
ervaringen van moeilijkheid of gemak, succes of mislukking 
en kan daardoor zuiverder uitsluitsel geven over bestaande 
habituele neigingen en complexen. 2. Ze heeft niet alleen 
betrekking op de ene handeling en haar resultaat, maar op 
het kunnen; ze tracht dus een hoger niveau van zelfcritiek tot 
uitspraak te brengen (groep III, 2 uit het overzicht van p. 53). 
De antwoorden vallen uiteen in drie grote groepen: beves
tiging, ontkenning, tussenvormen. Elk daarvan кап voorkomen 
in varianten met verschillende psychische betekenis. 

A. Bevestiging 

1. Ooertuigde bevestiging: Ja beat! Ja, ik wel. Soms ook blijkt 
die overtuiging alleen uit' de opgewekte, nadrukkelijke toon 
van het Ja. Deze antwoordvorm komt het meest voor bij 
vijfjarigen. 
2. De vanzelf'sprekende bevestiging wordt ook gegeven met 
zekerheid; doch niet met een naïeve overtuiging van eigen 
kunnen, maar met een mengsel van dédain en superioriteits
gevoel, dat meestal niefr tot uitdrukking komt in woorden, 
maar in spreektoon en gelaatsuitdrukking. Zo bij pp. 70 ( J 6; 5) 
wiens Ja klinkt als natuurlijk! en die zich dan ook bij -
mislukking genoopt ziet tot het dwaze excuus: Ik heb nog 
nooit een mannetje gezien. Deze reactievorm komt alleen voor 
bij enkele jongens van zes jaar, die zich waarschijnlijk te 
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groot voelen voor de kleuterschool en daardoor een meerder-
waardigheidshouding hebben verworven. 
3. Bij andere kinderen wordt de bevestiging tot een specifi
catie van of uitweiding over hun kundigheden. Ja, ik kan 
wel een hele mooie pop maken (25 M 5; 4). Kleuren kan ik ook 
(37 J 5;0). Dit ontmoet men vooral bij vijfjarigen. 
4. Het grootste gedeelte van de bevestigingen bestaat uit een 
eenvoudig Ja, zonder uiting van speciale gevoelsnuances of 
houdingen. 
5. Er zijn ook kinderen, die hun Ja zeggen op een onaan
dachtige manier, bijna zonder te denken. De bevestiging heeft 
dan nauwelijks nog waarde. 
6. Niet meer waarde heeft de plichtmatige bevestiging, voort
komend uit volgzaamheid of beleefdheid, omdat op een vraag 
van „Mijnheer" nu eenmaal geantwoord dient te worden. ,Er 
is dan wel enige aandacht, maar niet zozeer voor de inhoud 
van de vraag als voor de juiste houding tegenover den vraag
steller. Deze groep komt" bijna alleen boven 5 ; 3 voor. Hier 
behoren b.v. de nadrukkelijk met twee woorden sprekende 
kinderen: Jamel, dokter, enz. 
7. Naast deze beide ongeïnteresseerde bevestigingsvormen be
staat er ook een quasi-onoerschillige bevestiging: Och ja, 
zegt no. 58 (J 6; 3) terwijl hij een mondje trekt. Het meest 
verwant is deze reactiewijze aan de vanzelfsprekende beves
tiging, waarvan ze a.h.w. een minder grove variant is. Er 
schuilt superioriteitsgevoel in, dat echter niet geheel zeker 
van zichzelf is en zich daarom niet aan stoute beweringen 
waagt. Het komt slechts tweemaal voor (5; 9 en 6; 3); één van 
beide keren gaat het vergezeld van herhaalde excuses bij mis
lukking, in beide gevallen van grote voorzichtigheid en zorg 
om geen fouten te maken. 
8. Sommige kinderen zeggen Ja op een bevangen, verlegen 
manier. Wat hun bevestiging waard is, kan men niet nagaan. 
Het ie mogelijk, dat de bevangenheid alleen sociaal is, maar 
het kan OOK zijn, dat ze betrekking heeft op de tekenopdracht, 
die aangekondigd wordt. 
9. Dit laatste is duidelijk het geval bij de eigenlijke onzekere 
bevestigingen, zoals no. 145 (J 6; 6), oij wie Jaëee er lang
gerekt uitKomt, alsof het elk ogenblik in Nee zou kunnen 
omslaan. No. 27 (M 5; t t ) laat inderdaad Ja en Nee op elkaar 
volgen. 
10. Bij andere kinderen blijkt de onvastheid van het zelf
bewustzijn uit inperking van de bevestiging: Ja, maar niet 
helemaal rechte streepjes (208 J 5; 1). Ja, maar.... ik kan wel 
een mooi huis maken (249 M 5; 2). Deze beperkende bevesti
gingen komen alleen voor tussen 4; 3 en 5; 3. 
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B. Tussenvormen 

1. Er zijn kinderen die niet tot een antwoord komen, twijfe
lend de schouders ophalen, in onzekere afwachting het teken-
voorbeeld proberen te zien enz. 
2. Anderen zeggen geen ja of neen, maar geven een beper
king: Alleen een hand (117 M 5; 2). 
3. Kinderen kunnen oòk een slag om de arm houden en 
voorzichtig tussen bevestiging en ontkenning doorzeilen. „Kun 
je goed tekenen?" Misschien (87 M 5; 7). No. 140 ( J 6; 3) stelt 
een wedervraag: Wat tekenen? Een huisje? — En als ik het 
niet goed ken? vraagt no. 162 (J 6; 1) na een ogenblikje stilte. 
Dezelfde houding van „ik laat me niet vangen ' kan zich ook 
uiten in een glimlach, soms een echt lachje van verstand
houding, eenmaal een knipoogje. 
4. Er is een tamelijk grote groep (± 10 %), die in het geheel 
niet op de vraag reageert. Soms is de reden daarvan klaar
blijkelijk voorzichtigheid, soms geremdheid, soms onachtzaam
heid, vaak ook kan men de reden niet nagaan. 

C. Ontkenning' 

1. De zwakste ontkenning is die, waarbij het kind een slag 
om de arm hpudt. zoals wij dat hierboven reeds zonder ont
kenning zagen: „Kun je goed tekenen?" Anders niet, zegt 
no. 88 ( J 6; 6) uiterst voorzichtig. 
2. Zoals er beperkende bevestigingen zijn, zijn er ook beper
kende ontkenningen. Nee, ik kan alleen maar zó (199 M 3; 5). 
Niet zo erg, mei een gek mannetje, maar een beetje slordig, 
zegt de wijsneus no. 27 (J 5; 1). Dit komt slechts tweemaal 
voor; de kleuter kleedt de beperking van zijn kunnen liever 
in meer positieve vormen (zie A 3, 7, 9, В 2 en 3). 
3. Hieraan verwant zijn de veelvuldige verzwakte ontken
ningen: Niet zo erg goed. Nou.... niet zo goed (279 M 4; 4). 
4. Eenvoudige ontkenning zonder meer komt bij ongeveer 
10 % der kinderen voor. 
5. Enkele keren is het neen gevuld met een zekere depre
ciatie oan zichzelf, die juist omdat ze vrij tot uiting komt, 
nog weinig gecompliceerd is. maar toch reëel. Bij no. 142 
( J 6; 9) b.v. toont dit zich in een sceptisch ontkennend knikje, 
dat later bevestigd wordt door ontevredenheid met eigen 
prestaties en door herhaalde correcties. 
6. Tenslotte zijn er enkele gevallen van zeer besliste en over
tuigde ontkenning. Nee, hoor! zegt no. 172 (J 5;3), die onder 
het tekenen ook onomwonden zichzelf critiseert. 

Bij de verdeling van deze antwoorden over de leeftijden blijkt 
er in de drie hoofdgroepen — bevestiging, tussenvormen, 
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ontkenning — geen duidelijke ontwikkeling te bestaan. De 
bevestigende antwoorden maken op alle leeftijden het grootste 
deel van <le reacties uit; slechts ongeveer 20 % van alle kin
deren wordt door de vraag „Kun je goed tekenen?" tot een 
duidelijke uiting van zelfcritiek gebracht. Bij ongeveer 20 % 
anderen is een meer verhulde zelfcritiek waarschijnlijk. Welke 
kinderen tot die critiserende groepen behoren, wordt niet 
zozeer door de leeftijd, maar door de individuele geaardheid 
bepaald. 
De leeftijdsverschillen zijn echter wel van betekenis voor 
andere verschijnselen. Een duidelijke ontwikkelingslijn ont
staat, wanneer men alle genuanceerde reacties samentelt. 
d.w.z. die antwoorden welke mçer zijn dan een eenvoudig 
„ja" of „nee" of zwijgen, waarin dus een of andere nuance 
van gevoels- of persoonlijkheidsuiting kenbaar wordt. Hier 
zijn duidelijk twee niveau's aanwezig; beneden 5; 0 schommelt 
het aantal rond 25 %, daarna handhaaft het zich boven 40 %.-
Terwijl dus het aantal kinderen, dat zich in antwoord op de 
vraag critisch over zichzelf uitlaat, niet met de leeftijd toe
neemt, wordt de vorm van de zelfbeoordeling wel rijker en 
meer gedifferentieerd, komt de persoonlijke aard of gesteld
heid er scherper in naar voren. 
Bij verschillende vormen van bevestiging zijn eigenaardige 
hoogtepunten aanwezig in een bepaalde leeftijdsgroep, zoals 
onderstaande samenvatting laat zien; in elke kolom is aan
gegeven welke reactievormen uit het overzicht daarin zijn 
samengeteld. 

Bevestiging: 
Leeftijd: zeker 

(A 1,2,3) 
onverschillig 
(A 5,6,7) 

onzeker 
(A 8, 9, 10) 

5-9-7-0 ! 13 pet. 
5-0-5-9 18 pet. 
3-0-5-0 4 pet. 

De procenten zijn berekend op het 

17 pcf. 7 pet. 
5 pet. 14 pet. 
4 pet. | 7 peí. 

aantal ppn der leeftijdsgroep. 

De min of meer onverschillige antwoorden hebben een normale 
top in de hoogste leeftijd. Maar zowel de zekere antwoorden 
als de onzekere hebben hun hoogtepunt juist daar onder van 
5;0 tot 5; 9. Dit samenvallen van de top bij twee schijnbaar 
tegengestelde groepen zowel als de daarna volgende onver
schilligheid vraagt een bijzondere verklaring. De eigenaardige 
coïncidentie vindt wel zijn grond in de hogere spontaniteit 
der vijfjarigen, die wij ook reeds bij andere proeven consta-
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teerden (zie p. 66 en 95). Zekerheid en onzekerheid zijn 
afhankelijk van de individuele aard, maar de uiting van beide 
wordt door de leeftijd begunstigd. Het meer indifferente en 
plichtmatige antwoorden van de oudere leeftijdsgroep zou dan 
bepaald warden door vermindering der spontaniteit; het kan 
echter ook een andere verklaring hebben, dat namelijk de 
ouderen voor de tekenopgave minder aanspreekbaar zijn. De 
vijfjarigen kunnen juist nog niet of juist al wél goed 
natekenen; de vraag raakt dus iets, wat hen sterk interesseert. 
De zesjarigen echter hebben dat critieke ontwikkelingspunt 
al achter de rug, hun „ja" wordt daarom onverschillig en bij 
sommigen zelfbewust-vanzelfsprekend. 

IL Spontane uitingen van zelfcritiek en zelfwaardering 

Bij geen der proeven heeft de spontane zelfcritiek zo rijkelijk 
gevloeid als bij het natekenen; 140 kinderen d.i. 43 % gaven 
474 maal uiting aan zelfcritiek. Wanneer wij, evenals bij het 
bouwen, de uitingen van positieve zelfwaardering erbij 
voegen, worden de getallen 149, d.i. 46 % der kinderen, en 
526 uitingen (bü de bouwproef respectievelijk 24 % en 115). 
Er zijn verscniflende omstandigheden, die deze opvallende 
frequentie verklaren. 1. Het natekenen duurt iets langer dan 
de andere proeven. 2. Bij het natekenen is vergelijking met 
het voorbeeld voortdurend mogelijk, de tekening groeit onder 
en door de vergelijking, terwijl bij het bouwen net voorbeeld 
achter een scherm verborgen is. 3. Bij het natekenen wordt 
door eventuele correctie de fout niet geheel ongedaan gemaakt, 
de verkeerde lijnen blijven staan; terwijl dus bij de andere 
proeven de correctie verdere critiek overbodig maakt, blijft 
hier de prikkel tot critiek zichtbaar en werkzaam. 
De verschillende uitingen kunnen op dezelfde manier in tegen
overgestelde groepen geordend worden als bij het nabouwen 
(zie p. 94) : 

a. Positieve waardering tegenover zelfcritiek. 
b. Niet-persoonlijke *) tegenover op de eigen persoon betrok
ken uitingen; de laatste kan men weer onderverdelen in 
uitingen omtrent doen, kunnen, zijn. 
с De onderscheiding van voorafgaande en volgende uitingen 
is ook hier mogelijk, maar ze heeft een andere betekenis aan 
bij het bouwen. Daar bestond het tijdstip, dat voorafgaand en 
volgend scheidde, in het terugzien van het voorbeeld als het 
1) Niet-persoonlijk betekent hier niet zonder meer on-emotioneel, maar: 
in de uitingsvorm alleen betrokken op het product en niet op bet produ
cerende ik. Daar kunnen zeer emotionele uitingen tussen zijn: Oei, hij is 
er vanaf (= de arm zit niet aan het lichaam). — Hè, een foui poioerdrie! 
(381 J 5; 8). 
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werk af is; bij het natekenen echter in het beginnen met het 
werk en de daarmee gepaarde ervaringen van gemak of van 
moeilijkheid. Sommige kinderen zeggen onmiddellijk: O, dat 
kan ik best (niet) of: Dat is gemakkelijk (moeilijk), nog vóór 
zij hun krachten hebben geprobeerd. Dergelijke uitingen 
hebben een andere waarde, dan die welke volgen op net 
feitelijk welslagen of mislukken. 

Dat de overeenkomst in het verloop der. spontane uitingen 
bij het bouwen en tekenen groot is, toont de vergelijking van 
onderstaande lijst met die op p. 95. 

Natekenen: uitingen van zelfcritiek en zelfwaardering 

Leeftijd 

5-9—7-0 

4-6—5-9 

3-0-4-6 

Proefpersonen die verbaal zich uiten : 

pcf. 

46 

57 

30 

i l § 

g g 
I 5 
^ .a 

с 
pet. pet. 28 36 

45 29 

20 15 

2 *> o- e 

peí. peí. 

15 44 

21 55 

12 27 

niet per· 
soonlyk 

<u o 

1 i 
Ì ï 

pcf. pcf. 

23 13 

17 12 

9 6 

per
soonlyk 

s 1 

pcf. pcf. 

10 17 

5 32 

0 9 

•o
 

vo
or

af
ga

an
d 

г*
 

ni
ef

 k
un

ne
n 

11 

24 

6 
t»

 
m

et
-v

er
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le
 

r*
 

ui
ti

ng
en

 

40 

43 

18 

Alle cijfers zijn procenten, berekend op bet aantal ppn per leeftijd. 
Kolom 2 geeft het totaal percentage ppn met een verbale uiting. In 
kolom 3 en 4 wordt dit totaal onder verschillende gezichtspunten gegroe
peerd, in kolom 5-7 nader onderverdeeld. De laatste kolom geeft ter 
vergelijking het percentage der niet-verbale uitingen. 

Zowel bij bouwen als tekenen komen de uitingen reeds vanaf 
3; 0 voor. Bij beide ligt ook het hoogtepunt niet bovenaan, 
maar in de middenleeftijden ; vanaf 5 ; 9 treedt een duidelijke 
daling op. Dit bevestigt opnieuw, dat rond 5 jaar een periode 
ligt van sterke en ongeremde uitingsdrang, die in het laatste 
kleuterschooljaar door de groeiende voorzichtigheid en zake
lijkheid wordt ingeperkt. Kenmerkend hiervoor is, dat de 
kolommen der niet-persoonlijke uiting de enige zijn, die een 
regelmatige stijging vertonen. 

Dat het toppunt rond 5 jaar inderdaad te wijten is aan ver
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hoogde spontaniteit en niet aan een hoger niveau van zelf-
critiek als zodanig, wordt ook bevestigd door de laatste kolom, 
welke aan de lust is toegevoegd: niet-verbale uitingen van 
zelfcritiek. Omdat bij het tekenen de kinderen ongestoord 
voor zichzelf bezig zijn, zonder noodzaak van herhaald contact 
met den proefleider, heeft men meer dan anders gelegenheid 
om onuitgesproken, onwillekeurige uitdrukkingen van zelf
critiek te noteren: ontevreden of ontmoedigde gelaatsuitdruk
king, ongeduldige handbewegingen, schouderophalen, weife
lend inhouden, uitveeggebaren of feitelijke pogingen om met 
de vingers een streep uit te vegen, blozen, zuchten, pauseren, 
helemaal ophouden enz. Het ligt voor de hand, dat dergelijke 
uitdruk kings verschijnselen minder spontaniteit eisen dan de 
zelfcritiek in woorden. De laatste kolom nu laat zien, dat 
inderdaad de inzinking der zesjarigen hier beduidend kleiner 
is: 3 % tegenover 13 % bij de verbale uitingen. 

Overeenkomst tussen bouwen en tekenen bestaat ook wat 
betreft de verhouding tussen de persoonlijke en de niet-per-
soonlijke uitingen, die wij op p. 95 de index dej· subjectiviteit 
noemden. Tot 5; 9 overheerst het aantal der persoonlijke 
uitingen, daarboven echter de niet-persoonlijke (kolom 3). 
Het is van belang op te merken, dat deze ontwikkeling anders 
is dan wij a priori verwacht hadden en in de analyses van 
hoofdstuk II hebben aangeduid (cfr. p. 41). Daar werd de 
vorm „het is verkeerd" voorgesteld als vroeger dan „ik doe 
het verkeerd". Hier echter blijkt voor onze periode het tegen
deel: eerst overheerst de meer persoonlijke vorm, pas later 
wordt hij door de „eenvoudiger" vorm voorbijgestreefd. Toch 
is constatering van een fout in het product inderdaad een
voudiger dan toeschrijving van die fout aan de producent. 
Van de andere kant echter vereist het een grotere mate van 
zelfbeheersing om, wanneer men zelf de fout gemaakt heeft, 
daar zakelijk constaterend en onpersoonlijk tegenover te 
staan. Er zijn hier twee ontwikkelingslijnen, die elkaar 
kruisen: de voortschrijdende zelfbewustwording der persoon
lijkheid en de voortschrijdende objectiviteit en zelfbeheersing. 
De eerste maakt, dat de toeschrijving aan de persoonlijkheid 
steeds meer bewust en expliciet wordt, de tweede, dat de 
emotionele beleving en uiting van die toeschrijving gaan af
nemen. Men kan deze hypothese controleren door uit de groep 
der niet-persoonlijke uitingen de emotionele afzonderlijk te 
tellen (kolom 5). Het blijkt, dat het emotionele deel der niet-
persoonlijke opmerkingen (hè, oerkeerd!) bij de oudste groep 
niet toeneemt, het zakelijk-conetaterende deel wel. De toename 
der niet-persoonlijke uitingen is dus inderdaad te wijten аеді 
vermindering van de emotionele uiting en niet van het per-
soonlijkheidsbesef. 
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Een analoog verschijnsel komt naar voren bij splitsing der 
persoonlijke critiekuitingen in die welke betrekking hebben 
op het doen (dat heb ik verkeerd gedaan) en op het kunnen 
(ik kan het niet goed). De laatste is van ingewikkelder 
structuur en veronderstelt hogere ontwikkeling dan de eerste, 
omdat ze van het voorbijgaande doordringt tot de dispositie. 
Toch blijkt ook hier uit de cijfers, dat de eenvoudigere vorm 
bij de zesjarigen toeneemt van 5 tot 10 %, terwijl de meer 
ingewikkelde daalt van 32 tot 17 %. Het oudere kind geeft zich 
niet meer zo gemakkelijk bloot door te zeggen: Dat kan ik niet, 
maar blijft staan bij het feit: Ik heb het verkeerd. 
Bij de verdeling der uitingen in voorafgaande en volgende is 
alleen één dér uitingsvormen van belang, omdat hij de aard 
van de zesjarigen goed doet uitkomen. Er zijn 55 kinderen 
die zeggen: Dat kan ik niet, reeds vóór zij met het werk 
beginnen. Uit kolom 7 blijkt dat deze uitingsvorm een scherper 
daling vertoont in de hogere leeftijden dan een der andere 
kolommen, het percentage zakt tot minder dan de helft; het 
groeiende zelfbewustzijn en de voorzichtigheid weerhouden 
de zesjarigen van dit voorbarige defaitisme. 

Correlatieberekeningen 

In afwijking van de andere proeven vatten wij de berekening 
der correlaties tussen de tekenprestatie en ae vormen van 
zelf-correctie en zelfcritiek aan het slot samen, omdat er 
tussen *ie verschillende correlaties een nauwe samenhang 
blijkt te bestaan. Volgens het op p. 68 opgestelde princiep, 
hebben wij de correlaties afzonderlijk berekend voor de leef
tijdsgroepen, die in iniellectuele prestatie duidelijk zijn afge
grensd. Die grenzen liggen in dit geval bij 4; 6 en 5; 3. Nog 
een verdere splitsing werd wenselijk gemaakt, doordat reeds 
op het eerste gezicnt bleek, dat boven 6; 3 de correlatie-
verhoudingen anders lagen dan daar beneden. Zo ontstaan dus * 
vier leeftijdsgroepen, waarvoor de correlaties afzonderlijk 
berekend zijn. 

A. Eerst behandelen wij tezamen de correlaties der teken-
prestatie met andere kenmerken. Wij spreken liever niet van 
correlatie der „intelligentie". Want ofschoon de prestatie bij 
het natekenen zeker een intelligentie-aanwijzing is, schuilen er 
in die prestatie nog tal van andere factoren (b.v. taakbewust-
zijn, speciale vaardigheid). Door van tevoren al van correlatie 
der intelligentie te spreken zou men zonder bewijs voorop
stellen, dat onder die verschillende factoren de intelligentie
factor degene was, die de correlatie veroorzaakte. 
Correlatie tussen de tekenprestatie en het aantal correcties 
bij het tekenen: 
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6;3 tot 7;0 
5; 3 tot 6;3 
4; 6 tot 5;3 
3;0 tot 4; 6 

— 0,37 
+ 0,17 
+ 0,22 
+ 0,15 

W.F. 
W.F. 
W.F. 
W.F. 

± 0,06 
± 0,04 
± 0,05 
± 0,05 

Correlatie tussen de tekenprestatie en de zelfcritiek in ant
woord op de vraag „Kun je goed tekenen ?" 

6; 5 tot 7;0 
5;3 tot 6; 5 
4; 6 tot 5;3 
3;0 tot 4; 6 

— 0,53 
+ 0,11 
— 0,09 
+ 0,16 

W.F. 
W.F. 
W.F. 
W.F. 

± 0,05 
± 0,04 
± 0,06 
± 0,05 

Correlatie tussen de tekenprestatie en het aantal spontane 
uitingen van zelfcritiek: 

6; 5 tot 7;0 
5; 3 tot 6; 3 
4; 6 tot 5;3 
3;0 tot 4; 6 

— 0,41 
- 0,17 
+ 0,13 
+ 0,02 

W.F. 
W.F. 
W.F. 
W.F. 

± 0,06 
± 0,04 
f 0,04 
± 0,07 

Deze drie reeksen van correlatiecoëfficiënten tonen een merk
waardige overeenkomst. Boven 6; 3 bestaat er telkens een 
duidelijke negatieve correlatie; op de lagere leeftijden daaren
tegen is de oorrelatie veel zwakker, vaak zelfs onbetekenend 
en nauwelijks groter dan de waarschijnlijke fout. Wat is de 
betekenis hiervan? Om deze vraag te beantwoorden,»kunnen 
wij het best uitgaan van de tweede reeks, waarin genoemd 
verschijnsel het scherpst naar voren komt: de correlatie van 
de prestatie en het antwoord op de vraag „Kun je goed 
tekenen?" Hier is de negatieve correlatie bij de oudste groep 
геег duidelijk, terwijl bij de drie jongere groepen de coëfficiënt 
rond nul schommelt. Wanneer men ae tekenprestatie opvat als 

. intelligentiecriterium (wat ze inderdaad is), zou men tot de 
paradoxale gevolgtrekking kunnen komen, dat op het hoogste 
leeftijdsniveau plotseling hogere intelligentie samengaat met 
minder zelfcritiek. Maar laten wij ons herinneren, wat een 
hoog en laag critiekpunt hier in concreto betekent. Een hoog 
critiekpunt betekent, dat het kind op de vraag naar zijn 
tekentalent, die aan de tekenprestatie voorafgaat, met een 
overtuigd „neen" antwoordt; een laag punt betekent een over
tuigd „ja". De zwakke, rond het nulpunt schommelende corre
latie onder 6; 3 duidt dus aan, dat er geen vaste samenhang 
bestaat tussen de voorafgaande zelfwaardering en de feitelijk 
volgende prestatie; ontkenning en bevestiging in hun ver
schillende zekerheidsgraden zijn willekeurig over de prestatie-
niveau's verdeeld. Geheel anders is dit echter boven 6; 3. Daar 
bestaat een duidelijke negatieve correlatie, m.a.w. naarmate 
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de prestatie slechter is, groeit het aantal kinderen, dat tevoren 
reeds zegt niet goed te kunnen tekenen. De zelfcritiek bestaat 
hier in een voorafgaand oordeel over de intellectuele prestatie 
zelf; het meer critisch oordeel blijkt nu bij de zesjarigen inder
daad samen te gaan met een prestatie, die meer critiek 
verdient. Wij hebben dus in deze negatieve correlatie een 
index van de zelfkennis gevonden; het zesjarige kind is, 
in tegenstelling tot de jongeren, in staat om zijn teken-
vermogen met behoorlijke juistheid te schatten. 

Om de abstracte oorrelatie-coëfficiënt door reële cijfers toe te 
lichten: van de 21 kinderen boven 6; 3 die zonder aarzelen 
„^a" zeggen, hebben er 20 een meer dan middelmatige 
prestatie; van de 10 die zonder meer „nee" zeggen, hebben er 
6 een minder dan middelmatige prestatie. Beneden 6; 3 zakt 
de juistheid van het voorafgaande oordeel zeer snel. Deze zelf
kennis komt dus pas bij de zesjarigen tot ontwikkeling; de 
correlatieverhoudingen nebben een nieuw aspect van de 
schoolrijpheid aan het licht gebracht. 
Bij de spontane zelfcritiekuitingen vinden wij hetzelfde ver
schijnsel, hoewel in minder sterke vorm. Tot 6; 3 is de correlatie 
zwak, maar daarboven bestaat een tamelijk vaste samenhang 
(r = —0,41), vooral tussen lage prestatie en veel critiek; 
hoe meer er op hemzelf te critiseren is, hoe meer er door de 
zesjarige ook gecritiseerd wordt. 
Bij de andere, eerst geplaatste groep van correlatie-coëfficiën
ten gaat het niet om zelfcritiek, maar om zelfcorrectie, die 
zoals wij herhaaldelijk zagen vaak andere wetten volgt dan 
de critiek. Daarom moeten wij er voor oppassen, aan de 
uiterlijk gelijkende cijferuitkomsten zonder meer gelijke 
betekenis toe te kennen. Tot 6; 3 is steeds een positieve 
correlatie aanwezig, die klein maar toch niet te verwaarlozen 
is, m.a.w. er is een lichte tendenz tot samengaan van beter 
tekenen met vaker corrigeren. Dit is begrijpelijk, want de 
kleuter die zich niet corrigeert, is vaak degene, die ofwel nog 
niet veel taakbewustzijn heeft, ofwel weifelachtig is omdat 
hij zich tegen het natekenen niet opgewassen voelt. Boven 
6; 3 echter slaat de verhouding om: de betere tekenaars cor
rigeren nu juist minder vaak. Мед zou als eenvoudige ver
klaring kunnen aanvoeren, dat voor de oudere kinderen die 
goed kunnen tekenen er weinig aanleiding meer bestaat om 
zich te corrigeren. Daar staat echter tegenover, dat de voor
beelden zijn aangepast aan de leeftijd : het moeilijke mannetje 
en de ruit bezorgen aan de zesjarigen nog moeite genoeg 
(slechts één proefpersoon werkt foutloos). De vermindering-
der moeilijkheid is dus niet voldoende om een verandering 
van r = -f- 0,32 bij de vijfjarigen in г = — 0,37 bij de zes
jarigen te verklaren; men moet aannemen, dat hier nog een 
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andere factor werkt, die eigen is aan de leeftijd. Naar onze 
mening is dit de volgende: sommige zesjarigen hebben reeds 
zoveel taakbewustzijn, dat zij de opgave dadelijk serieus en 
voorzichtig aanpakken en daardoor onmiddellijk hun top
prestatie leveren ; deze is niet objectief volmaakt, maar neemt 
hun energie zo in beslag en is ook zo bevredigend, dat er later 
niet veel verbetering meer volgt. Het is deze groep van 
„schoolrijpe" zesjarigen, die voornamelijk de negatieve corre
latie tussen prestatie en correctie teweegbrengt. Dit wordt ook 
door de observatie-gegevens bevestigd. Een typische zesjarige 
is no. 134 (J 6; 8), waarvan wij het protocol als voorbeeld 
weergeven. 

„Kun je goed tekeneij?" Rustig: Nee. 
Driehoek: Dadelijk goed. кееп coirectie nodig. 
Ruit: Dadelijk goed, geen correctie nodig. 
Moeilijk mannetje: Kijkt naar het voorbeeld en zegt: Rondje kan ik niet 
maken. Legt dan het papier goed en begint toch met het hoofd. Hij tekent 
langzaam, met veel zorg, tçlkens naar het voorbeeld kijkend. Gaat geheel 
op in het werk en vergeet den proefleider helemaal. De hals sluit niet aan 
bjj de romp, hij corrigeert dat tweemaal door de streep te verlengen. De 
armen worden zeer voorzichtig getekend, lijntje na lijntje, telkens de 
lijnen met kleine stukjes verlengend (herhaalde correctie). De eerste voet 
wordt aan de verkeerde kant aangezet; hij raakt daardoor in moeilijkheid, 
ziet dat er een fout is, zet een corrigerend streepje dat ook fout is, aarzelt, 
zet weer een streepje, blijft steken, zegt echter niets, maar kijkt naar zijn 
tekening. Proefleider: „Laat die voet maar zo, teken maar verder." Het 
andere been wordt foutloos getekend. Tenslotte gaat hij terug naar de 
verkeerde voet, probeert te corrigeren, maar weet er geen weg mee en 
houdt op. 

Kenmerkend voor de zesjarige zijn hierin: goede teken-
prestatie bij herhaalde correctie, bijna geen spontane critiek-
uiting in woorden, maar wel zelfcritiek op de vraag en in het 
gedrag; sterk taakbewustzijn, zorg, voorzichtigheicTen nauw
keurigheid. Soortgelijke gevallen komen boven 6; 3 herhaal
delijk voor; daarbeneden zijn ze zeldzaam. 

B. Behalve de correlaties met de prestatie kunnen wij nagaan 
hoe zelfcorrectie en zelfcritiek onderling samenhangen. 
Daarbij moeten we twee vragen afzonderlijk beschouwen: 

a. de correlatie van het ai of niet corrigeren met het al of niet 
uiten van zelfcritiek; 
b. de correlatie van de intensiteit der zelfcorrectie en zelf
critiek. 

α. In het aantal ppn, die zich wel of niet corrigeren en 
critiseren, is een duidelijke toename met de leeftijd te con
stateren (zie p. 102 en 111), zodat hier de correlatie per 
leeftijdsgroep berekend moet worden; wij kunnen echter met 
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een verdeling in tweeën volstaan van *>: 0 tot 4; 9. van 4:9 
to t7 ;0 . 
Omdat wij hier te doen hebben met het al of niet optreden 
van twee verschijnselen, kunnen wij alleen de viervelden-
methode gebruiken om (Je correlatie weer te geven; de coëffi
ciënt is berekend volgende de formule van Yule. 

Boven 4-9 

Zelfcritiek 
Onder 4-9 
Zelfcritiek 

« S· 
t l 
O 

is* *· 
» i j » Aj 

с 

niet 
33 

+ -
— 

25 

wel 
119 

+ + 

- + 
41 

N 

Correhtiecoëfficiënt + 0,JS 

«I * 

N с 

níef 
10 
+ -

50 

wel 
20 

+ + 
- + 

19 

Correlatiecoèfficiënt + 0,67 

Er is dus op beide leeftijden een duidelijke samenhang tussen 
zelfcorrectie en spontaan geuite zelfcritiek; beneden 4; 9 is 
die samenhang zelfs sterk. Men moet er echter wel op letten 
— en dit demonstreert het voordeel van een correlatietableau 
boven de correlatiecoëfficiënt —.dat die positieve correlatie 
in de twee gevallen op heel verschillende wijze tot stand komt. 
Bij de jongere groep ligt de correlatie vooral links-onder: 
wanneer men weet, dat een kind zich niet corrigeert, is de 
kans 50 tegen 19 dat het zich ook niet critiseert; wanneer men 
weet, dat het zich niet critiseert, is de kans 50 tegen 10 dat 
het zich ook niet corrigeert; uit het wel corrigeren of critiseren 
volgt echter geen waarschijnlijkheid. Bij de oudere groep ligt 
de samenhang daarentegen rechts-boven: wanneer het kind 
zich wel corrigeert, zijn er 119 tegen 33 kansen dat het zich ook 
critiseert; maar uit het niet corrigeren of critiseren volgt geen 
waarschijnlijkheid. 

b. In de intensiteit zowel van de zelfcorrectie als van de 
zelfcritiek hebben wij geen leeftijdsontwikkeling geconsta
teerd, zodat wij hier de correlatie kunnen berekenen over 
alle proefpersonen als één groep. De coëfficiënt bedraagt 
г = + 0,23 W.F. ± 0,04. Er bestaat dus, zoals te verwachten 
was, een samenhang tussen het aantal malen, dat een kind 
zich corrigeert en critiseert; die samenhang is echter niet sterk, 
ze betekent niet meer dan een lichte waarschijnlijkheid. 

§ 6. PLAATBESCHRIJVEN UIT HET GEHEUGEN 

Men legt de bekende, door Stern gebruikte plaat „Friihstück-
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stube" voor het kind neer en laat vertellen wat er op staat. 
Dan schuift men een scherm over de plaat en vraagt hetzelfde 
nog eens te vertellen. Is het kind met zijn spontaan verhaal 
klaar, dan stelt men vragen over de plaat, zolang tot het kind 
twee fouten gemaakt heeft. Daarna neemt men het scherm 
weer weg, zegt „Daar is de plaat weer," en wacht de reacties 
af. Doet het kind niets, dan spoort men aan: „Bekijk het nu 
maar e e n s . . . . " Indien nog geen correctie volgt, dan geeft 
men de suggestie: „Kijk eens of je het allemaal goed ont
houden had. ' 

Analyse 

De proef bestaat uit drie gedeelten: een beschrijvingsproef, 
een geheugenproef, een correctieproef. Voor Stern waren de 
beide eerste gedeelten hoofdzaak, voor ons het laatste. Wij 
hebben deze proef in de reeks opgenomen, omdat zij het enige 
gepubliceerde correctie-experiment bij kleuters is, en omdat 
wij aan de juistheid van de resultaten twijfelden. Stern c.s. 
vermeldden, dat kinderen vóór het vijfde jaar niet tot zelf
correctie gebracht konden worden. Wij rekenden echter met 
de mogelijkheid, dat dit gedeeltelijk te wijten was aan de 
wijze van aanbieding en de instructie, welke ingesteld waren 
op het onderzoek van opmerkingsgave en geheugen, niet op 
de zelfcorrectie. Om de proef aan te passen aan ons doel, 
moesten de beide eerste gedeelten, speciaal de geheugenproef, 
vereenvoudigd worden; zodoende werd voorkomen, dat het 
uitblijven van correctie zijn oorzaak vond in moeilijkheden 
bij het waarnemen en onthouden. Stem's „Frühstückstube" 
werd daarom moderner en nog eenvoudiger nagetekend.1) 
Bovendien werd de geheugenproef erop gericht dat 1. het kind 
enkele flinke geheugenfouten maakte, 2. spoedig na die fouten 
de plaat weer te zien kreeg. Wanneer immers na de fout eerst 
vijf minuten verlopen, is er kans dat het kind afgeleid is en 
niet meer aan zijn beweringen denkt; om correctie uit te 
lokken is het nodig fout en goed met elkaar te contrasteren. 
Dit doel werd bereikt door, zodra twee fouten gemaakt waren, 
geen verdere vragen te stellen, maar het scherm meteen weg 
te halen, tenzij het kind .spontaan nog doorvertelt. 
Men zal tegenwerpen, dat het geen wonder is als op deze 
wijze meer zelfcorrectie geoogst wordt dan bij Stern. Inder
daad, maar het gaat er alleen om, te bewijzen dat Stern's 
conclusie: „Vor dem fünften Jahre ist also diese Fähigkeit 
nicht vorhanden", in haar algemeenheid onjuist is. 2) 

1) Bij herhaling van het onderzoek zou het beter zijn een geheel nieuwe 
plaat te ontwerpen. 
5)W. Stern, Psychologie der frühen Kindheit«, Leipzig 1930, p. 229. 
Erinnerung, Aussage und Lüge in der fr. Kindheit *, Leipzig 1930, p. 83 e.v. 
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De verbetering, die in deze proef van het kind gevraagd wordt, 
is een oordeelsverbetering. Ook in de voorgaande proeven 
was soms oordeelscorrectie aanwezig, maar hier is ze voor het 
eerst direct en uitdrukkelijk voorwerp van onderzoek. Bij de 
handelingsproeven bleef het oordeel meestal impliciet, ver
ondersteld voor het goed volvoeren der handeling, maar niet 
in oordeelsvorm gegeven. Bovendien, ook al werd de correctie 
soms voltrokken door een oordeel, meestal was er geen cor
rectie oan een oordeel en dus geen oordeelscorrectie in strikte 
zin. Bij de handeling immers wordt het oordeel meestal pas 
gewekt door de moeilijkheid ; de eerste oplossing (bij het vorm-
bord b.v.) gebeurt als vanzelf; eerst wanneer men vastloopt 
komt de oordeelsfunctie tussenbeide. De plaatbeschrijving; 
vanuit het geheugen echter vraagt onmiddellijk een oordeel. 
„Hoe was de kleur van Moeder's schort?" Wit, luidt het eerste 
oordeel; wanneer dan de plaat weer zichtbaar wordt, volgt 
het corrigerende oordeel: o nee, blauw. 
De fout, die gemaakt wordt, ontstaat door tekortschieten van 
het geheugen1); de correctie echter komt tot stand door een 
verbeterde, of juister gezegd een hernieuwde waarneming 
(cfr. p. îl). 4 

Intelligentie 

Twee etappen van de proef leveren mogelijke aanknopings
punten voor intelligentiemeting. 
1. De eerste beschrijving. Plaatbeschrijven is reeds door Binet 
opgenomen in zijn „échelle métrique de l'intelligence", en is 
door vele latere bewerkers overgenomen, o.a. de recente 
bewerkingen van Terman en van Norden. Men kan daarbij 
twee criteria gebruiken: a. Het aantal opgenoemde dingen; 
b. het beschrijvingsniveau (opsomming, vertellings-interpre-
tatie). In de testreeksen ligt de nadruk op het tweede gezichts
punt. 
Wij hebben de proef onder beide gezichtspunten gewaardeerd, 
doch de per leeftijdsgroep behaalde resultaten vertoonden niet 
voldoende regelmatige ontwikkeling, om de waarde van een 
der beide kenmerken als maatstaf van intellectuele ontwikke
ling te garanderen. Dit was nauwelijks anders te verwachten. 
De proef, zoals wij die afnamen, had niet in de eerste plaats 
intelligentie-onderzoek ten doel en werd dus ook niet als 
intelligentietest gehanteerd. Het was voor ons noodzakelijk 
een beschrijving te krijgen, die voldoende zakelijk, volledig 
en nauwkeurig was, om als uitgangspunt te dienen voor 
de volgende geheugen- en correctieproef; daarop was de 
1) Ze kan ook ontstaan, doordat het kind de kleuren niet goed kent, maar 
dan is zelfcorrectie niet mogelijk. 
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instructie gericht, daartoe werd zonodig door vragen en aan
sporing gedreven. Dat daardoor het aantal opgenoemde dingen 
werd beïnvloed, spreekt vanzelf; maar ook werd de pp. daar
door in de richting van een eenvoudige opsomming gedreven. 
Dit is wel de reden waarom boven 5 ; 3 het aantal kinderen, 
die boven de eenvoudige opsomming uitgaan, eerder daalt dan 
toeneemt. Wij hebben dan ook het eerste deel van de proef 
niet als intelligentiemaatstaf gebruikt. 
2. Het aantal uit het geheugen opgenoemde dingen daaren
tegen stijgt bijna volkomen regelmatig met de leeftijd. Alleen 
de hoogste getallen (11 of 12 onthouden dingen) zijn niet zozeer 
eigen aan een leeftijd, maar boven een bepaald leeftijds-
minimum (5 jaar) eigen aan enkele geheugenspecialisten. 
Wat het leeftijdsverloop betreft, zijn we dus gerechtigd het 
aantal onthouden gegevens als intelligentie-criterium te ge
bruiken. Men kan tegenwerpen, dat hier van geheugen sprake 
is en niet van intelligentie. Maar in bijna alle algemene intelli-

- gentietestreeksen komen geheugenproeven voor, speciaal op 
de lagere leeftijden. Het is hier niet de plaats om te discus
siëren over het brede intelligentiebegrip der test-psychologie, 
die het intelligentiepeil opvat als een niveau van biologisch 
prestatievermogen zonder zich om de aard daarvan te bekom
meren. Hoewel bewust van de zwakheid van zijn theoretische 
fundering, mogen wij het begrip hier gebruiken, omdat wij 
geen ander nodig hebben. Het is voor onze vraagstelling van 
geen belang, of men de prestatie in deze proef betitelt met 
intelligentie of, voorzichtiger, met geheugen. Wij gebruiken 
haar alleen als indicatie van het zich ontwikkelende prestatie
vermogen, om de samenhang daarvan met de zelfcorrectie en 
de zelfcritiek te kunnen onderzoeken. 

Zelfcorrectie 

i. Spontane correctie. Wanneer het scherm door den proef
leider wordt weggenomen, kijkt het kind uit zichzelf naar de 
plaat en zegt, bijna altijd op geëmotioneerde toon: Nee.... 
groen en bruin (67: 6; 7). Theepot niet! (16: 6; 4). Mes, o ja, 
dat heb ik gezien, maar dat mist ik niet meer (173: 5; 3). 
2. Spontaan critisch kijken, maar correctie op lichte suggestie. 
Wanneer het scherm wordt weggenomen, kijkt het kind 
spontaan naar de plaat, zegt echter niets. Maar als de pi. zegt : 
„Nou ?", is dat voldoende om correctie uit te lokken. De 
toon is daarbij meestal niet uitroepend, zoals bij geheel spon
tane correctie, maar verlegen of bedremmeld. 
3. Correctie na suggesties van verschillende sterkte (cfr. Aan
hangsel p. 279). 
4. Geen correctie, maar wel critisch vergelijkend kijken. 
Zodra het scherm werd weggçtrokken, kijkt het kind naar de 
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plaat, klaarblijkelijk om te zien of het alles goed gezegd heeft; 
maar er volgt ondanks alle aansporingen geen verdere 
correctie. 
5. Geen correctie. Dat een kind zich bij deze proef niet cor
rigeert, kan zijn oorzaak vinden in het tweede gedeelte, de 
geheugenproef, of .in het derde deel, het eigenlijk correctie-
experiment. 
De oorzaak ligt in de geheugenproef: 
a. Alles is goed onthouden, zodat correctie overbodig is. Dit 
geval komt slechts éénmaal voor en blijft in het vervolg buiten 
alle berekeningen. In alle andere gevallen brachten de vragen 
van den proefleider het kind tot minstens één duidelijke fout. 
b. Er wordt helemaal geen of geen beslist antwoord gegeven, 
zodat er geen oordeel te corrigeren valt. Enkele kinderen 
houden vastbesloten hun mond, andere blijven bij: Ik meet 
niet, andere geven een ontwijkend antwoord: „Welke kleur 
heeft de jurk г Zon kleur. „Wat doet de moeder?" Niks doen. 
Weer anderen denken voor elk antwoord goed na, en zeggen 
alleen wat ze absoluut zeker weten. Of weigerachtigheid of 
voorzichtigheid de oorzaak van dit alles is, kan men niet altijd 
met zekerheid zeggen. 
De oorzaak ligt in de correctieproef zelf: ' 
a. Ook in dit laatste deel van de proef kan weigerachtigheid 
bovenkomen, zoals bij no. 13 (J 4; 3). Wanneer het scherm 
wordt weggenomen, kijkt hij niet meer naar de plaat. Als de 
pi. zegt „Nou?", reageert hij: Wat moet ik nu meer vertellen? 
„Kijk nog maar eens". Geen reactie. „Was alles goed?" Ja. 
Bij de doe-test;s kwam een dergelijke onwil niet voor. 
b. Afleiding, vluchtigheid. De spanning heeft te lang ge
duurd, de belangstelling voor de plaat is weg, het kind kijkt 
niet meer spontaan en is ook door aansporingen er niet toe te 
krijgen om met belangstelling te kijken. 
c. Het komt ook voor, dat een kind bereidwillig op de her
nieuwde aanbieding1 ingaat, maar denkt dat de beschrijvings
opdracht nog voortduurt. Het begint dus weer opnieuw te 
vertellen. Bijzonder geneigd hiertoe zijn de kinderen die ver
halend of fantaserend te werk gaan. De fantasie is minder 
voor zelfcorrectie vatbaar dan de opsomming, omdat ze nooit 
in strikte zin „onjuist" is. 
d. Slechts in 10 gevallen is de waarneming nog te slecht en te ν 
weinig intellectueel, om als fundament van correctie te kunnen 
dienen; de onderscheiding of naamgeving van objecten of 
kleuren is nog te onvolmaakt, het begrip van de gebeurtenis 
te onvolledig. Tenslotte mislukte bij vijftien kinderen beneden 
4У2 jaar de proef helemaal. 

De leeftijdsverdeling van deze gedragsvormen laat zien dat 
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reeds bij ongeveer 20 % der kinderen tussen "5; 0 en 4; 0 cor
rectie aanwezig is. In bijna alle gevallen is ze bovendien 
spontaan of door lichte suggestie tot stand gekomen, zonder 
hulp van den proefleider. Dit wijkt wel af van de bevin
dingen van Stern's leerling Winch, dat vóór het vijfde leerjaar 
(d.i. voor 4; 0) de kinderen niet tot deze correctie te brengen 
zijn, ook niet door aansporing of suggestie. !) Bovendien moet 
men bedenken dat, zoals wij hierboven zagen, bij een gedeelte 
der kinderen die zich niet corrigeren, de oorzaak niet ligt in 
onvermogen, maar in karakterologische factoren. 

Het is opvallend dat, in tegenstelling < tot alle voorafgaande 
proeven, meer dan tweederden van alle correcties geheel 
spontaan zijn (69 %), en dit reeds vanaf de laagste leeftijd. 
Daarnaast is alleen nog de groep „spontaan vergelijkend 
kijken, maar pas corrigeren na aansporing" noemenswaard in 
aantal (23 %). Dit betekent, dat wie niet reeds spontaan op 
fouten bedacht is, bij deze proef ook door suggesties niet tot 
correctie komt. De oorzaak hiervan ligt wel in de vluchtig
heid van het oordeel en in het kunstmatige, onkinderlijke van 
de opdracht. Bij de voorafgaande handelingsexperimenten was 
er steeds een concreet handelingsdoel, dat het kind interes
seerde en zich aan hem opdrong; de fout was in de handelings
situatie ingebouwd als absolute belemmering en de correctie 
als noodzakelijk middel om dat doel te bereiken. Bij de plaat-
beschrijviñg-uit-het-geheugen echter is de fout een oordeel, 
dat niet als fout en belemmering voor het kind staat, maar 
vervaagt zodra het uitgesproken is. En het doel, getrouwe 
reproductie van de details der voorstelling, heeft voor het kind 
weinig boeiends en helemaal niets dwingends. Een der ge
volgen daarvan is, dat het kind zich ófwel spontaan en zonder 
moeite ófwel helemaal niet corrigeert. Bij de andere proeven 
wordt het kind door moeilijkheden niet afgehouden van op
lossingspogingen; aansporingen en suggesties van den proef
leider worden als hulp daarbij gaarne aanvaard. Hier daaren
tegen worden aansporingen en suggesties ervaren als lastige 
bemoeisels van de volwassene, die je wil bezig houden aan 
een werk dat voor het kind allang „af" is. 

Overigens heeft Stern wel goed gezien, dat het begin van het 
vijfde jaar een belangrijk tijdstip is in de ontwikkeling van 
deze correctie, niet echter omdat ze dan pas mogelijk wordt, 
maar omdat dan het percentage omhoogspringt en ongeveer 
de helft der kinderen zich corrigeert. Ook daarna blijft de 
stijging gestadig doorgaan; alleen bij 6; 6 treedt een inzin
king op. 

^ W. Stern, Psych, d. fr. Kindheit, loc. cit. (voetnoot p. 119). 
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Correlatie Dan aantal onthouden dingen en zelfcorrectie 

Berekening van de correlatie-coëfficiënt volgens Bravais-
Pearson is niet mogelijk, omdat de correctieresultaten te weinig 
graadverschil bezitten; bijna alle verbeteringen zijn immers 
spontaan. Wel echter kunnen we nagaan hoe net wel- en niet-
corrigeren verdeeld is over de geheugen-prestaties. Daarbij 
hebben wij vier leeftijdsniveau's onderscheiden, waarbinnen 
de geheugenprestatie ongeveer gelijk blijft. 
De vierveldenschema's (zie p. 117) voor de respectievelijke 
leeftijden drukken wij niet af. De correlatie is het sterkst bij 
de jongste groep, dank zij het groot aantal kinderen, die 
nauwelijks iets presteren en zich ook niet corrigeren. Daarna 
daalt ze regelmatig. De coëfficiënten berekend volgens 
Yule zijn: 

5; 9 — 7;0 — 0,02 
5;0 — 5; 9 + 0,18 

* 4;0 — 5;0 + 0,32 
5; 0 — 4; 0 + 0,58 

Met stijgende leeftijd wordt het niet-corrigeren dus steeds 
minder een kwestie van onvermogen en steeds meer een 
kwestie van andere karakterologische factoren. 

§ 7. DRIELUIKEN 

In het voorgaande experiment werd de oordeelscorrectie 
onderzocht, doch op een niet geheel geslaagde manier. De 
proefsituatie was voor het kind te levensvreemd, de opdracht 
te weinig boeiend, de proef te langdurig. Dat bezwaar is niet 
gericht tegen het plaat beschrijven als zodanig, maar tegen 
plaatbeschrijving uit het geheugen, en vooral tegen de drie
voudige taak ten opzichte van eenzelfde plaat: beschrijven, 
onthouden, corrigeren. Wanneer het kind een plaat bekeken 
en beschreven heeft, is het klaar en wordt de verdere bezigheid 
met die plaat ondervonden als verveling en dwang. Wij 
hebben daarom geprobeerd een proef te ontwerpen, die 
boeiender is, die het kind niet langer dan één of twee minuten 
met dezelfde plaat bezighoudt, en die de rol van het geheugen 
uitschakelt door zowel de fout als de correctie direct uit de 
waarneming te doen voortkomen. Dit laatste gebeurt ook in 
het dagelijks leven: men ziet hetzelfde ding of dezelfde 
persoon plotseling anders en is daardoor gedwongen zijn oor
spronkelijk oordeel te herzien. Vooral verandering van de 
omgeving of de situatie heeft dit effect: een kleur lijkt zwart 
tot men er echt zwart naast houdt; een auto schijnt van verre 
gezien langzaam te rijden, tot men bemerkt met hoeveel 
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snelheid zij een fietser inhaalt. Uitgaand van dit idee, werd de 
volgende proef ontworpen: 
In een langwerpige schuifdoos, die vanuit het midden naar 
twee kanten kan worden opengetrokken, zit een plaat die uit 
drie in elkaar overlopende gedeelten bestaat. De voorstelling 
in het midden is voor twee interpretaties toegankelijk; de 
beide zijluiken zijn zo getekend, dat elk van hen de inter
pretatie in een der twee tegenovergestelde richtingen dwingt. 
Daardoor heeft de proefleider het in de hand, om elke inter
pretatie van het middenstuk tot fout te maken door de doos 
verder open te trekken in die richting, welke niet met de ge
geven uitleg kan samengaan. De doos wordt eerst zover open
gemaakt, dat alleen het middenstuk zichtbaar is; dan vraagt 
men aan het kind wat er op het plaatje staat. Naargelang het 
antwoord Iaat men nu het stuk zien, dat de eerste interpretatie 
logenstraft. Men vraagt daarbij verder niets, maar wacht de 
reacties af. Alleen wanneer niets volgt, vraagt men: „Wat 
staat er op de plaat?" · 

Na een reeks voorproeven werden uit een grotere reeks de 
volgende platen als geschikt overgehouden : 

1. Stoel-tafel: een meubelstuk dat zowel een pianokrukje als 
een éénpoots-tafel kan zijn; aan de ene kant wordt het tot 
tafel gemaakt door het interieur van een lunchroom, waar 
verschillende van dergelijke tafeltjes staan; aan de andere 
kant zit een kind op een soortgelijk krukje te schrijven, en 
wordt het dus tot stoel gemaakt. 
2. Appel-bal: een ronde rode bol, die aan de ene kant ge
maakt wordt tot een appel die van een boom valt, aan de 
andere kant tot een bal die door een kind wordt opgevangen. 
3. Vaas-beker: een glas staat op een tafelvlak; aan de ene 
kant staat het naast een boterhambordje met toebehoren en 
wordt zodoende tot beker; aan de andere kant staat een vrouw 
met bloemen, die zij in de vaas wil zetten. ' 
4. Omdat deze drieluiken voor de jongste kindeiten te 
moeilijk waren, hebben wij er een tweedelige plaat aan toe
gevoegd: op het middenstuk staat een langwerpig voorwerp, 
dat een touw, een streep, een worm enz. kan zijn; maar bij 
verder opentrekken is het de staart van een aapje. 

Analyse 

De zelfcorrectievorm, die in het algemeen door deze proef 
gevraagd wordt, is verbetering van een oordeel op grond van 
betere waarneming (zie p. 31). Betere waarneming betekent 
hier:,plaatsing in de „juiste" waarnemingssamenhang. Zo is 
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het tenminste in de ogen van het kind: verondersteld dat de 
proef slaagt. Want de bedoeling van de proefopzet is, het kind 
steeds in de mening te houden, dat de uiteindelijke samenhang 
de enig juiste is, en dat zijn eerste oordeel dus werkelijk 
„verkeerd" was. Het kind mag de truc niet bemerken en niet 
de indruk krijgen, dat het ook anders kan. Dit veronderstelt 
geoefendheid en handigheid bij den proefleider; hij moet, 
vooral in de ogenblikken tussen de verschillende platen, de 
aandacht afleiden van de schuifdoos door over de voorstel
lingen door te praten. Er waren slechts twee kinderen, die het 
spelletje kennelijk door hadden. De overigen stonden bij elke 
plaat opnieuw tegenover hún fout. — Verdere analyse volgt 
bij elke plaat afzonderlijk. 
Voordat wij tot de afzonderlijke platen overgaan, geven wij 
een overzicht van de gedragsvormen die bij alle platen voor
komen; daarbij beperken wij ons gemakshalve tot de trip
tieken; de bijzonderheden van de tweedelige plaat met den 
aap worden ter plaatse besproken. Voor intelligentiemeting 
biedt dit experiment geen aanknopingspunten. 

De zelfcorrectie in het algemeen 

A. Spontane correctie. Wanneer de doos na het eerste ant
woord verder wordt opengetrokken, komt het kind spontaan 
op zijn eerste antwoord terug en corrigeert zichzelf. Dit kan 
gebeuren met zwakker of sterker uiting van het correctiebe-
wustzijn, zoals onderstaande voorbeelden laten zien. 1) 
Dat is een stoeltje [Lunchr.] Een tafel, daar staat lekker op 
'2 M 4; 7). 
Bankje [Lunchr.j Tafel! (Met nadruk) (16 J 4; 2). 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Kindje zit te schrijoen, dat (wijst 
terug naar middenstuk) is een stoel (325 J 5; 11). 
Voetbal [Boom] O nee, geen voetbal, een appel! (83 J 5; 4). 
In het eerste voorbeeld wordt alleen het nieuwe oordeel ge-

1) Voorbeelden worden steeds als volgt gegeven: 
Vooraan staat de oorspronkelijke reactie van de proefpersoon op het 
middenstuk; welk middenstuk dat geweest is, blijkt voldoende uit die 
reactie en uit de samenhang. Daarna volgt tussen [ ] de aanduiding van 
het opengetrokken zijluik in de volgende afkortingen: 
1. Schrijv(end) ki(nd) of Lunch (room). 
2. Vang(end) ki(nd) of Boom. « 
3. Bloemenvr(ouw) of Ontbijt(tafel). 
Daarachter komt de door het zijluik uitgelokte reactie. Tenslotte eventuele 
vragen van den proefleider tussen aanhalingstekens, daarna het antwoord 
van het kind. Bijvoorbeeld: 
Bal |Boom] O nee, appel oalt oan de boom (56 J 5; 10). 
Beker (Bloemenvr.| Een OTOUTD met bloemen. „En wat is dat?" Een oaas 
(138 J 5; 5). 
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geven. In het laatste wordt het foutieve oordeel uitdrukkelijk 
teruggenomen en het nieuwe daarvoor in de plaats gezet. 
Een andere reeks kan men vormen naar de onmiddellijkheid 
van de correctie, m.a.w. naar de mate waarin het kind nog 
blijft hangen aan zijn eerste antwoord. Soms is de correctie 
volkomen onmiddellijk. Vaak echter treedt een tussenstadium 
op, waarin het tweede deel van de plaat op zichzelf de aan
dacht trekt; pas daarna wordt de relatie ontdekt en volgt de 
correctie: 
Een tafel [Schrijv. ki.] Kind zit te schriJDen, op een stoel 
(wijst terug) ook een stoel (92 J 5; 9). 
Een befcerlBloemenvr.] Een juffrouw met bloemen.... zet ze 
daarin. Bloemenoaas (187, M 6; 9). 
In andere gevallen blijft de oorspronkelijke reactie nog door
werken bij het zien van het tweede stuk, zodat een perseve
ratie ontstaat, die zich tegen de correctie verzet en aie over
wonnen moet worden. 
Maan [Vang. kind] Popje mil de maan vangen.... is een hal 
(218 J 5; 5). 
Dat zo'n sterke perseveratie spontaan doorbroken wordt, is 
zeldzaam. Bijna steeds is daarvoor een vraag van den proef
leider nodig. 

B. Correctie op Draag. Verder uittrekken van de schuifdoos 
geeft aan het kind in vele gevallen alleen aanleiding tot op
merkingen over het nieuwe gedeelte van de plaat, zonder dat 
daaruit een corrigerend teruggrijpen op het eerste gedeelte 
voortkomt. In dat geval suggereerde de proefleider de samen
hang door, wanneer het kind uitgepraat was, naar het eerste 
stuk terug te wijzen met de vraag: „En dat?" Dit riep een 
grote variatie van reacties op. Vaak was de vraag voldoende 
om correctie uit te lokken. De functie van de vraag kan 
daarbij zeer verschillend zijn. 
t. Soms behoeft ze alleen de correctie, die in de spontane 
reactie van het kind al was aangeduid, zeker of expliciet te 
maken. Dit is eigenlijk een overgangsvorm tussen spontane en 
gesuggereerde correctie. 
Tafeltje [Schrijv. ki.) Een tafel, een bloempot, een kindje, een 
boek; dat is hetzelfde (wijst daarbij op net meubel waarop 
het kind zit; bedoelt waarschijnlijk, dat dit hetzelfde is als 
de tafel van zijn eerste beschrijving. Om daarover zekerheid 
te krijgen, vraagt de pi., naar het middenstuk wijzend): „En 
wat is dat?" Bank om op te zitten (151 J 6; 0). 
2. Vaker schuilt in de beschrijving van het tweede stuk nog 
in het geheel geen correctie, maar wel is de grondslag daar
voor gegeven; wanneer het kind even doordenkt op zijn ge
zegde, moet het tot correctie komen. Functie van de vraag is 
dan het denken aan te drijven. 
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Een paddestoel [Luiichr.] Poppenkamer. „En dat?" Tafel (60 
M 6; 3). In de betiteling van de voorstelling met poppenkamer 
is al vervat, dat het eerste ding geen paddestoel kan zijn. 
Bal [Boom] Kerseboom. „En dat?" Een kers (104 M 5; 7). 
Onder deze groep behoren ook die gevallen, waarin het object, 
dat op beide gedeelten voorkomt (de stoel-tafel, de appel-bal), 
bij de tweede beschrijving met de goede naam genoemd 
wordt, zonder dat het kind daaruit de conclusie trekt dat het 
dus ook op de andere helft van de plaat zo moet heten. De 
vraag brengt dan dit conclusieproces op gang. 
Een bal [Boom] Allemaal appels. „En dat?" Een appel (6 
J 5; 1). 
3. Meestal kondigt de reactie op het tweede deel van de plaat 
nog door geen enkel teken de correctie aan, maar staat ze 
geheel op zichzelf. De vraag heeft dan als functie, de aandacht 
terug te voeren naar het eerste deel van de plaat en naar de 
mogelijke relatie tussen beide helften. 
4. Soms is de tweede reactie niet zo neutraal, maar bevat een 
persevererend element uit de eerste, dat een weerstand tegen 
de correctie betekent. Functie van de vraag is dan die weer
stand te doorbreken, door het kind wakker te schudden en 
van praten tot denken te brengen. 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Een meisje zit te tekenen, zit op een 
tafeltje. ,.Εη d a t ? " (Kijkt beteuterd, kijkt heen en weer): 
Stoel! (106 M 5; 6). 
Soms komt de perseveratie pas tot uitdrukking in het antwoord 
op de vraag. Er is nog geen verband gelegd; net kind herhaalt 
als vanzelfsprekend zijn eerste antwoord, maar dan opeens 
ontdekt het de verandering: 
Een flesje [Bloemenvr.] Vroum met bloemen. „En dat !" Een 
fles (schudt het hoofd) . . . .vaasje (49 J 5; 0). 
No. 60 (M 6; 5) zwenkt tussen kwaad en goed: Zon [Vang. ki.] 
Jongen „En dat?" Bal.... zon pakken; bal! 

C. Onoolledige correctie. In alle tot nu toe gegeven voor
beelden maakte de correctie het eerste oordeel ten volle onge
daan en stelde het juiste daarvoor in de plaats. Maar er kan 
op verschillende manieren aan de volledigheid of volmaakt
heid van de verbetering iets ontbreken. 
1. Correctie naar de verkeerde kant, die niet thuishoort bij 
het opengeschoven stuk, maar bij het onzichtbare gedeelte 
van de plaat. Dat deze bij elke plaat voorkomt, bewijst dat de 
voorstelling in het midden inderdaad tweeslachtig is. 
2. Onbeholpen correctie, vooral als gevolg van gebrekkig 
taalvermogen: 
W.C. [Lunchr.] Tafel (wijst op het buffet) en stoelen, twee van 
die dingen. „En dat?" Zo'η ding (wijst van het een naar het 
ander) (264 J 4: U 
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3. Helve correctie. De proefpersoon heeft de bedoeling zich te 
rectificeren, maar blijft halverwege staan: 
Kom om te drinken [Bloemenvr.] Vroum met bloemen, zet ze 
in de kom (155 M 6; 4). 
Bal [Boom] Boom met peren. „En dat?" Ook een appel (256 
M 4; 11). 
4. Nieuwe benamingen, die niet ter zake doen en nauwelijks 
beter genoemd mogen worden dan de oorspronkelijke naam: 
Een stoeltje [Lunchr.] Stoel, tafel, enz. „En dat? ' Een kruk! 
(96 J 5; 2). 
Een beker voor thee [Bloemenvr.] Juffroum met bloemen. „En 
dat?" Een glas voor limonade (11 M 5; 2). 

D. Geen correctie. 
1. Herhaling. De meeste kinderen die zich niet corrigeren 
herhalen eenvoudig hun eerste reactie. Gewoonlijk gebeurt dat 
met vanzelfsprekendheid, soms echter wordt de herhaling be
krachtigd door uitingen van onwil en ongeduld: 
Een vaasje [Ontbijt] Pannekoek, vork, enz. „En dat?" Vaas, 
heus, heb ik toch gezegd (33 J 4; 4). 
2. Verandering. De slotreactie bestaat uit een nieuwe bena
ming, die alleen anders is dan de eerste, zonder in het minst 
beter te zijn, terwijl er ook geen spoor is van verbeterings-
bewustzijn. Het is natuurlijk niet mogelijk een scherpe grens 
te trekken tussen deze niet-correcties en groep С 4. Omdat 
wij de gedachten niet volledig mee kunnen denken, zijn we 
aangewezen op de uitdrukkingsverschijnselen: 
Een mandje [Bloemenvr.] Vroum met bloemen. „En dat?" Een 
huisje (259 M 3; 7). / 

Soms is de verandering in plaats van een verbetering een 
verslechtering: 
Een kom [Bloemenvr.] Mooie bloemen, mooie tante. „En dat?" 
Huis (193 M 3; 2). 
3. Gelijkschakeling.. Aan alle correctie wordt de pas afge
sneden, wanneer het kind onmiddellijk aan het nieuwgeziene 
ding de eerste benaming geeft r 
Paddestoel [Schrijv. ki.| Ook een paddestoel (86 J 6; 2). 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Een jongetje.... zit op het tafeltje 
(225 M 4; 9)." 
Is zulke gevallen is ook de proefleider uitgepraat; suggestie-
vragen hebben geen zin. Deze gelijkschakeling komt natuurlijk 
alleen voor, wanneer op de beide gedeelten van de plaat het
zelfde object voorkomt. Is dat niet het geval, dan treedt soms 
een verwante denkfout op: 
4. Versmelting. De reacties tussen het eerste en tweede stuk 
blijven een ogenblik onverbonden naast elkaar staan; dan 
vloeien ze ineen tot één derde. Deze versmelting kán geen 
goede correctie opleveren, want deze veronderstelt dat de 
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tweede reactie duidelijk in tegenstelling komt tot de eerste en 
zo de onjuistheid ervan doet uitkomen: 
De maan [Vang. ki.) Jongetje mil de maan pakken (202 
M 5; 10). 
Hier wint de fantasie het van de werkelijkheidszin. Geen 
fantasie, maar alleen verward denken verraadt: 
Tafeltje [Schrijv. ki.] Kindje, doet schrijuen. „En wat is dat?" 
Tafeltje, en dit (wijst naar dat waarop het kind zit) ie het 
stoeltje ervan (348 M 5; 0). 
5. Terugvallen. Soms is het kind op weg naar correctie, maar 
valt dan terug in zijn eerste benaming of in fantasie: 
Bal [Boom] Boom met appels. „En dat?" 'n App 'n bal 
(325 J 5; 11). 
Paddestoeltje [Schrijv. ki.] Een stoeltje bij tafel enz. „En dat?" 
Een st paddestoeltje (125 M 4; 3). 
Het is alsof het corrigerende denken onderbewust zijn gang 
gegaan is, maar als het naar boven komt, opeens tegen een 
hindernis stoot: „O nee, het was immers " Dit gebeurt 
speciaal bij geremde kinderen. Maar ook het tegendeel, onge
remdheid, кап tot gevolg hebben dat een begin van correctie 
niet wordt doorgezet, omdat het denken door woorden of 
fantasterij onder de voet wordt gelopen: 
Rond ding [Boom] Boom met ronde dingen, dat is kersen. „En 
wat is dat?" Ronde dingen, vlooien (veel plezier). Heb ook een 
vlooispel en ook een kikkerspel enz. enz. (199 M 3; 5). 
6. Vaagheid, onbeslistheid. Het kind houdt een slag om de 
arm, of zegt alleen iets vaags en algemeens, waar misschien 
wel een kiem van correctie in zou kunnen schuilen. 
Dingetje [Lunchr.] Meisje, stoel, meneer. „En dat?" 't Kan 
staan (270 M 4; 3). 
Bloem [Schrijv. ki.] Meisje zit te tekenen. „En dat?" Een rond 
(168 M 5; 10). 
7. Weigering. Er komt geen correctie tot stand, omdat het 
kind in de tweede of derde phase weigert iets te zeggen. Die 
weigering moet men meestal niet opvatten als oorzaak van 
het niet corrigeren, maar als gevolg van het niet kunnen cor
rigeren. Het is een uiting van onvermogen; het kind voelt dat 
er tussen zijn eerste gezegde en het tweede stuk van de plaat 
een tegenstelling bestaat, die het niet vermag op te lossen; dus 
zwijgt het. 
Dit geldt vooral van de weigering om te reageren op het 
nieuwe stuk van de plaat. 
Weigering van de derde reactie echter, komt meestal voort uit 
tekort aan gevoel voor het probleem: 
Een potje [Bloemenvr.] Bloemen, een kindje. „En dat?" Heb 
ik al gezien (265 M 3; 0). 
8. Mislukking. Er wordt reeds bij het eerste plaatje geen 
bruikbaar antwoord gegeven.· 
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PLAAT I. STOEL-TAFEL 

Nadat wij een overzicht gegeven hebben van de verschillende 
gedragsvormen, moeten we het optreden ervan nagaan in 
afhankelijkheid van de bijzondere situatie, die elk van de 
platen afzonderlijk stelt. E>aarbij geven wij eerst (I) een 
analyse van die bijzondere situatie en van de zelfcorrectie, die 
daardoor moet worden opgeroepen. Daarna beschouwen wij 
(II) het leeftijdsverloop der correctie op zichzelf, vervolgens 
(III) de invloed, die de oorspronkelijke interpretatie van het 
eerste stuk, en (IV) die, welke de beschrijving van het tweede 
stuk op de correctie heeft. 

I. Analyse van de plaat en de oordeehcorreciie 

Het kind geeft zijn eerste interpretatie van het middenstuk 
gewoonlijk als vanzelfsprekend. Wat brengt hem ertoe op dat 
eerste oordeel terug te komen en het door een „beter" te 
vervangen? Wij zullen trachten deze vraag voorlopig te beant
woorden door een phenomenologische analyse van het cor
rectieproces in zijn wezenlijke momenten. Vervolgens trachten 
wij van die analyse een empirische bevestiging te geven. 
Voor de correctie is nodig, dat het kind opmerkt, dat een ding 
op het tweede deel van de plaat in vorm gelijk is aan dat 
op het eerste deel. Maar behalve die gelijkheid moet ook een 
verschil opgemerkt worden, het verschil in aard of functie 
tussen dat object op het tweede stuk en de interpretatie, die 
er in het eerste oordeel van gegeven was: het was stoel 
genoemd, maar nu blijkt het de functie van tafel te vervullen 
of omgekeerd. Bovendien moet het kind ertoe komen, de beide 
gedeelten van de plaat als een eenheid te zien; het moet 

De oorspronkelijke plaat was in kleuren, en 18 X 44 cm. groot. De stippel
lijnen waren daarop niet aanwezig; ze zijn hier getekend om aan te geven, 
welk stuk van de plaat bij de eerste opening van de doos werd getoond. 
Zie verder p. 11 van het Voorwoord en p. 124. 
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ontdekken dat de beide objecten naast elkaar op één plaat 
staan, zodat die verschillende interpretaties niet te handhaven 
zijn. Tenslotte moet uit die premissen de conclusie getrokken 
worden, dat dús ook het eerstgeziene object die andere functie 
van het tweede moet hebben en daarom met de naam daarvan 
genoemd moet worden. Speciaal in het trekken, aanvaarden, 
aandurven van deze conclusie komen na de intellectuele ook 
karakterologische momenten naar voren. 
Samenvattend vinden we dus vijf momenten die voor het tot 
stand komen van de zelfcorrectie van wezenlijk belang zijn: 
1) Het zien van de vormgelijkheid, 2) zien en inzien van het 
functieverschil, 3) de plaat-eenheid, 4) het trekken van de 
conclusies, 5) het geven van de andere naam. Kunnen wij de 
rol van die vijf momenten ook empirisch aantonen? 

Het kinderlijk denken is meestal weinig expliciet; daarom 
is het moeilijk alle genoemde momenten positief in de uitingen 
der kinderen aan te wijzen. Maar wel kunnen wij van elk een 
negatieve bevestiging geven door voorbeelden, waarin de cor
rectie uitblijft of onvolmaakt is, als gevolg van het uitvallen 
van telkens een ander moment. 

1. De gelijkheid is waarschijnlijk niet opgemerkt en dienten
gevolge correctie onmogelijk, wanneer bij de beschrijving van 
het tweede gedeelte de eerstgenoemde naam niet voorkomt: 
Vliegtuig [Schrijv. ki.] Kindje, tafel, boek, bloempot. „En dat?" 
Vliegtuig (104 M 4; 9). Het zien van de gelijkheid wordt vooral 
bemoeilijkt, wanneer van het tweede deel van de plaat onmid
dellijk een globale interpretatie gegeven wordt zonder detail
opsomming: 
Tafel, kamer. [Schrijv. ki.] Roodkapje. „En dat?" Tafel 
(242 M 4; 11). 
In het volgende voorbeeld zijn de verschillende functie-
mogelijkheden van het meubelstuk zeker wel bewust geweest 
blijkens de eerste reactie; maar de gelijkheid is bij het vertonen 
van het tweede stuk niet opgemerkt en daardoor blijft ten
slotte de correctie uit: 
Stoeltje.... Tafeltje, tafeltje! [Schrijv. ki.| Er volgt een lange 
beschrijving. „En dat?" Een tafeltje (134 J 6; 8). 

2. De vormgelijkheid en de eenheid tussen de beide plaat
helften wordt wel opgemerkt, maar niet het functieverschil 
in de gevallen welke wij op p. 128 gelijkschakeling hebben 
genoemd. 
Vliegtuig [Lunch.] Twee vliegtuigen, een stoel, een vliegtuig 
enz. „En dat?" Een vliegtuig (228 J 5; 5). 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Een jongetje zit op het tafeltje 
(225 M 4; 9). Het kind ziet wel dat op beide helften een 
.,tafeltje" staat, maar niet dat het op de tweede helft eigenlijk 
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een stoeltje is Jen dus ook op de eerste helft een stoeltje 
moet zijn. 
3. Het uitvallen van het derde moment, de eenheid tussen 
de beide plaathelften, is moeilijk te onderscheiden van het 
eerste, de waarneming der gelijkheid. Men kan soms evengoed 
zeggen dat de gelijkheid niet is opgemerkt, omdat de twee 
gedeelten onverbonden naast elkaar bleven staan, als dat de 
twee delen onverbonden bleven, omdat de gelijkheid niet 
werd opgemerkt. Maar in de voorbeelden die hier volgen is 
ontegenzeggelijk de onverbondenheid der delen de hoofd
oorzaak van het niet corrigeren: 
Paddestoel [Schrijv. ki.J De school. „En dat?" Paddestoel 
(43 M 4; 11). Een paddestoel hoort niet thuis in een school: 
de twee gedeelten zijn niet tot één geheel geworden. Hetzelfde 
geldt van: 

Weet ik niet [Lunchr.] Jongen, man stoel. „En dat?" 
Een W.C. (39 M 4; 10). 
Ook de ongeduldsbetuigingen demonstreren soms duidelijk, 
dat het eerste plaatje als afzonderlijk afgedaan wordt be
schouwd : 
Een vliegtuig [Schrijv. ki.) Bloem, meisje. „En dat?" Vliegtuig! 
lang gezien toch. (138 J 5; 5). 
4. De conclusie wordt niet getrokken, hoewel de gelijkheid 
en de functieverandering wel ziin opgemerkt. Dit is het geval 
met de meeste proefpersonen aie op p. 129 als terugvallers 
zijn samengevat: 
Paddestoeltje [Schrijv. ki] Een stoel bij tafel enz. „En dat?" 
Een st paddestoeltje (125 M 4; 3). 
Ook de vele gevallen waarin na aarzeling tenslotte toch een 

- herhaling van de eerste interpretatie gegeven wordt, horen 
hier thuis. 
5. Benamingsmoeilijkheden doen, als alle andere voorwaar
den vervuld zijn, de correctie niet geheel mislukken, maar zijn 
oorzaak van onvolkomenheden. In het volgend voorbeeld is 
erkenning van de gelijkheid, van de functieverandering en 
van de plaat-eenheid zeker aanwezig, evenals de bereidwillig
heid om zich te corrigeren/ maar het taalvermogen schiet 
tekort: 
W.C. [Lunchr.] Tafel ( = buffet) en stoelen, twee van die 
dingen. „En dat?" Zó'n ding (wijst heen en weer) (264 J 4; 3). 

Wij hebben gezien hoe door het uitvallen van verschillende 
momenten de correctie niet tot stand komt. Ook in hun posi
tieve werking kan men de belangrijkste van die momenten 
aanwijzen, echter niet alle en niet altijd. Want het kind is 
niet gewoon te zeggen hoe het denkt, maar alleen wat het 
resultaat is van zijn denken. Een voorbeeld als het onder-
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staande, waarin verschillende zwenkingen van het denken te 
volgen zijn, is zeer zeldzaam: 

Een tafel (Schrijv. ki.) Ook een tafel (wijst naar het meubel waarop het 
kind zit, ziet dus kennelijk de vormgelijkheid, maar nog niet de functie
verandering), nog een tafelt (de grote tafel). Meisje aan 't tekenen. „En 
dat?" St.... tafel.... stoel. En dat ook! (118 J 4; 11). 

Deze woorden omkleden ongeveer de volgende gedachtengang. 
Door het zien en noemen van het ding op het eerste plaatje 
als tafel, valt bij het tweede gedeelte de aandacht ook onmid
dellijk op de „tafels"; zowel de grote tafel als het kleine 
meubel worden zo genoemd, zonder dat het daarmee strijdige 
gebruik van dat meubel wordt opgemerkt. Daarna verschuift 
de aandacht naar het meisje dat aan 't tekenen is; waar
schijnlijk wordt dat meisje heel vanzelfsprekend als „zittend" 
en het meubel bijgevolg als „stoel" waargenomen, want het 
antwoord op de vraag van den proefleider begint met „st. 
Dat wordt afgebroken door de herinnering, dat het ding zojuist 
tafel genoemd is. Door die botsing wordt de fout helder 
bewust; de zelfcorrectie breekt door en wordt uitdrukkelijk 
gegeven voor elk der beide objecten. Samenvattend : de eenheid 
der twee plaathelften en de vormgelijkheid waren onmid
dellijk werkzaam, maar die gelijkheid overheerste zozeer, dat 
het functieverschil niet doordrong; dan wordt ook het functie-
verschil opgemerkt en volgt na enig weifelen de conclusie, 
dat het eerste oordeel verkeerd was; dus wordt de benaming 
veranderd. 

Van de twee belangrijkste momenten, de vormgelijkheid en 
de functieverandering, moeten wij de kinderlijke beschrijvings-
vorm in enkele voorbeelden demonstreren: , 
a. De gelijkheid van het ding op het eerste en tweede deel 
van de plaat als aanleiding tot correctie wordt op verschillende 
manieren aangeduid. Eén kind zegt uitdrukkelijk dat het 
„hetzelfde" is. Anderen gebruiken „ook" als constatering van 
de gelijkheidsrelatie: 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Meisje zit te Schrijnen, tafeltje, 
stoeltje. Dit is ook een stoeltje (321 J 4; 11). 
In dit voorbeeld is de redenering correct tot uitdrukking ge
bracht. Vaak echter wordt er een schakel weggelaten en „ook 
stoel" gezegd, zonder dat er al van een stoel sprake geweest is : 
Een tafel [Schrijv. ki.] Jongen zit te rekenen. „En wat is dat?" 
Ook een stoel, tmee stoelen (64 M 6; 2). 
Tafel [Schrijv. ki.] Oofc toel! (200 M 3: 8) Men merke op, dat 
de gedachtenweergave zeer onvolledig is, maar de gedachten
gang geheel juist en de correctie volkomen. 
Wanneer het constateren der gelijkheid niet door woorden 
wordt uitgedrukt, gebeurt het vaak toch door een gebaar, dat 
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bij de correctie van het ene object naar het andere terugwijst, 
of door het heen-en-weer gaan van de blik. 
b. De verandering van de functie en dus van de aard van het 
object door de overgang van de eerste naar de tweede plaat 
komt minder vaak afzonderlijk tot uitdrukking. Het beste 
voorbeeld is: 
Een tafel [Schrijv. ki.] . . . .iVou is dU een tafel (wijst op 
de grote) dat een stoel (162 J 6; 1). 
Het oog valt eerst op de heel andere tafel, en dan op het 
zojuist tafel genoemde ding, waar nu iemand op blijkt te 
zitten; die plotselinge verandering wordt ervaren als een 
schok. Een ander voorbeeld: 
Een tafeltje [Schrijv. ki.] Jongetje zit te schrijven. O nee, dit 
is een stoeltje en dat ook (25 M 5; 4). Overigens wordt die 
verandering zelden in woorden weergegeven; wel echter be
merkt men haar vaak in de spreektoon en de gelaatsuitdruk
king. Ze is voor het kind meer een emotionele ervaring dan 
een denkproces, waarvan men zich redenerend rekenschap 
geeft. Maar al wordt de functieoeraradermg zelf niet in woor
den weergegeven, toch geeft het opmerken van de functie vaak 
de stoot tot zelfcorrectie. Daarmee echter komen we tot een 
geheel-andere vraagstelling. 
Tot nu toe hebben wij ons afgevraagd: welke momenten moet 
men in het correctiedenken veronderstellen en kan men die 
momenten ook in de uitingen aanwijzen? Getallen kwamen 
daaraan niet te pas. Van deze phenomenologische momenten
analyse is wel te onderscheiden de quantitatieve factoren
analyse. Deze beperkt zich tot uiterlijke gedragingen, welke 
men onmiddellijk kan waarnemen en tellen, waarvan men dus 
ook het samengaan met andere gedragingen in cijfers kan 
aangeven. Deze factorenanalyse maakt het mogelijk op som
mige punten het gewicht der psychische momenten benade
rend te onderzoeken. Het opmerken der functie(verandering) 
bijvoorbeeld, als moment in de zelfcorrectie, kan men niet 
quantitatief onderzoeken; maar wel kan men tellen hoe vaak 
het noemen der functie in de beschrijving van het tweede 
gedeelte der plaat samengaat met zelfcorrectie. Door de 
quantitatieve analyse van het noemen (uitwendige factor der 
correctie) verkrijgt men een index voor de rol van het opmer
ken (inwendig moment der correctie). Voor dit quantitatief 
onderzoek verwijzen wij naar p. 136 e.v. 

II. Leeftydsverdeling 

Men moet hierbij de twee zijluiken afzonderlijk beschouwen, 
wan^ de proef situatie is in de twee gevallen niet gelijk. Het 
is mogelijk, en inderdaad een feit, dat de stoel-scène vaker 
correctie oproept dan de tafel-scène. 
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Α. De stoel-scène wordt als tweede stuk getoond. 

De verdeling der correctievormen over de leeftijden vertoont 
een duidelijke vooruitgang, al zijn de schommelingen tamelijk 
sterk. Van 3; 0 tot 3; 9 ligt het aantal corrigerenden onder de 
20 %, van 3; 9 tot 4: 3 onder 30 %, daarna blijft het schom
melen rond 60 %, tenslotte komt er een laatste enigszins 
onzekere stijging in het zesde jaar, die in elk geval bewijst 
dat hier niet, zoals bij vorige proeven, een inzinking bestaat 
bij de oudste groepen. 
Opvallend is voorts, dat de onvolmaakte correcties alle liggen 
tussen 3; 9 en 4; 9. Daar beneden overheerst het niet-corrigeren, 
daar boven het goed-corrigeren. 
Deze uitkomsten kunnen wij samenvatten in de volgende 
hypothese: tot 4% jaar is de correctie bij deze proef vooral 
afhankelijk van ontwikkelingsfactoren. Dat hierin de intelli
gentie een belangrijke rol speelt, wordt waarschijnlijk gemaakt 
door het feit dat tot 3 ; 9 meestal niet gecorrigeerd wordt, terwijl 
in de daarop volgende periode het niet-corrigeren herhaaldeliJK 
wordt vervangen door correctie zonder voldoende begrip. 
Vanaf ongeveer 41/£ jaar echter zijn voornamelijk individuele 
verschillen bepalend voor het al of niet corrigeren. Gedurende 
de gehele kleuterleeftijd blijft de proef nog moeilijk, getuige 
het kleine aantal correcties (in totaal 10 % ) en het groot aantal 
kinderen, die zich ondanks suggestie niet corrigeren (47 % ) . 

B. De tafel-scène wordt als tweede stuk getoond. 

De getallen zijn hier kleiner, -omdat het middenstuk slechfs 
zelden onmiddellijk als stoel wordt geïnterpreteerd. Als gevolg 
daarvan zijn de verdelingen over de verschillende gedrags
vormen en leeftijden meer aan het toeval onderhevig en Ыеаел 
de berekeningen weinig zekerheid. Toch komen twee feiten 
naar voren. 
1. De zelfcorrectie heeft een laagtepunt bii 3;0—3;6, een 
hoogtepunt bij 6: 6—7; 0, maar voor de gehele tussenperiode 
schommeling zonder regelmaat. 
2. Bij vergelijking met de stoel-scène constateert men een 
eigenaardige verhouding. 

% corrigerenden'bij Stoel-scène Tafel-scène 
4; 3—6; 6 60%) 3 8 % ) 
3; 6—4; 3 24 % 47 % 50 % 36 % 
3;0—3;6 \2%) 0%) 

De correctie is in het algemeen bij de tafel-scène moeilijker, 
want het totale aantal corrigerenden is 36 % tegenover 47 % 
bij de stoel-scène, bovendien bedraagt het aantal haljTgoede 

155 



correcties 8 % tegenover 3 %. Maar toch schijnt die moeilijke 
correctie speciaal voor de jongere kinderen rond 4 jaar weer 
niet zo moeilijk te zijn. Nog sterker, het schijnt dat ze gemak
kelijker is voor de jongeren (50 % con.) dan voor de ouderen 
(38 % corr.)! De enig mogelijke verklaring voor deze paradox 
schijnt ons de volgende te zijn: Op de taf el-scène zijn de tafels 
beter zichtbaar dan de stoel op de stoel-scène; daarentegen 
is bij de stoel de nadruk op de functie van de stoel als zit
meubel veel sterker. Op de lagere leeftijd schijnt dus de 
vormgeliikheid, die door de betere zichtbaarheid bijzonder 
opvalt, de voornaamste correctiefactor te zijn; op de hogere 
leeftijd daarentegen het inzicht in de functie (zie ook p. 142). 

III. Het eerste oordeel en de correctie 

De gedragsgroepen, waarvan wij in het voorgaande de leef
tijdsverdeling nagingen, zijn alleen in schijn homogeen. Ze 
bevatten immers alleen de uiteindelijke reactie: verschillende 
vormen van corrigeren of niet-corrigeren. Maar het proef-
gedrag als geheel bestaat uit meerdere, meestal drie, gedeelten. 
En het is niet hetzelfde, welke gedragingen daarin aan een 
bepaalde vorm van correctie voorafgaan. Een spontane cor- ч 

rectie is wellicht een grotere prestatie na een bevredigend dan 
na een onzeker eerste oordeel; een grotere prestatie ook na een 
uitvoerig vertelsel over het tweede deel van de plaat dan na 
een realistische opsomming. De invloed van deze voorafgaande 

Sedragingen moeten wij nu onderzoeken, 'en wel eerst die van 
e oorspronkelijke interpretatie. 

De voorstelling op het middenstuk van de plaat is opzettelijk 
voor verschillende uitleg vatbaar; het kan een stoel zijn, maar 
ook een tafel, en in het oog Yan kinderen nog verschillende 
andere dingen. Dat blijkt uit de 44 verschillende namen die 
eraan gegeven worden; het blijkt ook uit enkele gevallen 
waarin reeds correctie plaats heeft vóór de vertoning van het 
tweede stuk. 
Van die 44 namen komen de meeste maar één of enkele malen 
voor; slechts 4 interpretaties worden vaak gegeven: tafel 
(170 X), stoel (28 X), vliegtuig (22 X), paddestoel (21 X). 

Tafel en stoel waren te verwachten, het plaatje was als 
zodanig bedoeld. Vliegtuig is een interessante tijdsreactie, die 
echter een zeer globale of fantaserende waarneming veronder
stelt. Paddestoel is een interpretatie, die in de sprookjes-
periode begrijpelijk is, vooral omdat het blad van de tafel-
stoel rood is. 
De overige reacties vormen een bont mengsel; voor een 
goede analyse is ordening daarvan wenselijk. Om niet in 
willekeur te vervallen, werd bij het opstellen van die ordening 
de hulp ingeroepen van,twee psychologen. Wij vroegen hun, 
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de interpretaties der kinderen te groeperen onder de volgende 
rubrieken: goede, onvolmaakte, slechte, onbepaalde interpre
taties. Er ontstonden zodoende onafhankelijk van elkaar drie 
groeperingen van hetzelfde materiaal door verschillende per
sonen. Deze bleken grotendeels met elkaar overeen te komen. 
Over verschillen werd vervolgens overleg gepleegd en in bijna 
alle gevallen overeenstemming verkregen; waar dat niet 
gelukte, gaf meerderheid van stemmen de doorslag. !) Het 
resultaat was als volgt: 
Goede interpretaties zijn: tafel, stoel, bankje (201 X). 
Half goede interpretaties: paddestoel, voetenbankje, stoelepoot, 
schaal, asbak, kelk, parapluie, lamp, eierdop, taart (37 X). 
Slechte interpretaties: neger, pudding, bloempot, bordje, vlieg
tuig, bloem, glaasje, beker, vaas, bier, kluis, pan, kerseboom, 
boot, kom, nachtkastje, hamer, kraan, W.C., kruisje, goot; 
misschien ook huisje en plankje (53 of 56 X). 
Te weinig bepaalde interpretaties: rondje, plaatje, dingetje, 
van een foto, stokje rond; misschien ook huisje en plankje 
(7 of 10 X). 
Geen reactie (5 X). 

Hoe zijn de zo gegroepeerde eerste interpretaties over de leef
tijden verdeeld? Beantwoording van deze vraag is een nood
zakelijke voorwaarde voor het inzicht in de invloed van de 
eerste interpretatie op de, eveneens van de leeftijd afhanke
lijke, oordeelscorrectie. Omdat dé getallen klein zijn, verdelen 
wij de proefpersonen slechts in twee grote leeftijdsgroepen, 
onder en boven 4; 9. 

Boven 4; 9 Onder 4; 9 Verhouding 
Goede interpr. 78 % 40 % 78 : 40 = 2 
Half goede interpr. 13 % 11 % 13 : 11 = 1,2 
Slechte interpr. 8 % 35 % 8 : 35 = 0,25 
Onbepaalde interpr. 1 % 5 % 1 : 5 = 0,2 

Deze tabel laat zien, dat de betere interpretaties op het hogere 
leeftijdsniveau sterk overheersen, terwijl beneden 4; 9 het 
aantal slechte interpretaties het aantal goede bijna evenaart. 
Vooral het van groep tot groep dalend verhoudingscijfer tussen 
de beide leeftijden demonstreert duidelijk de verslechtering 
der interpretatie. 
Dezelfde verhoudingen hebben wij ook afzonderlijk berekend 

1) Een zuiver statistisch criterium voor de waardering der interpretaties 
(b.v. de frequentie) is niet bruikbaaA Het is a priori onjuist en ook öp ons 
materiaal niet toepasselijk. „Vliegtuig" b.v. wordt om zyn frequentie geen 
juiste, maar hoogstens een kinderlijke en door tijdsomstandigheden ver
klaarbare reactie. 
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voor de vier vaak voorkomende reacties. De uitkomst komt 
geheel overeen met het bovenstaande. De beide goede reacties, 
tafel en stoel, komen veel vaker voor op de hogere leeftijd. 
Bij paddestoel, dat nog een aannemelijke interpretatie is van 
het getekend voorwerp, houden de twee leeftijden elkaar in 
evenwicht. Het slechter geziene vliegtuig wordt bijna alleen 
gezegd door de jongeren. 

De verdeling der zelfcorrectie over de verschillende interpre-
tatiegroepen geeft een indruk van de betekenis van het eerste 
oordeel voor de correctie.1) Wij houden daarbij de twee leef-
tijdsniveau's gescheiden; zodoende wordt de tegenwerping 
voorkomen, dat de veelvuldigheid van correctie bij een be
paalde interpretatie haar oorzaak vindt in het feit, dat die 
interpretatie vaker voorkomt op een hogere, uiteraard meer 
correctie vertonende leeftijd. 

Verdeling der correctie over de eerste interpretaties 
boven 4; 9 (A) 

Spont. Согг. op Onvoll. Geen Ge-2) 
Interpretaties corr. vraag согг. согг. Totaal middelde 
Goede 14% 4 4 % 1% 4 1 % 100% 1,9 
Halfgoede 7 % 35% 4 % 5 4 % 100% 1,4 
Slechte b% 3 4 % 0 6 0 % 100% 1,3 
Onbepaalde 0 50 % 50 % 0 100% 3,0 

Alle cijfers, en speciaal het gemiddelde, doen naar het schijnt 
uitkomen, dat met het betere gehalte van de eerste interpre
tatie een grotere kans op zelfcorrectie samengaat. Alleen de 
onbepaalde interpretaties vallen buiten die lijn: zij geven de 
meeste correctiekans, maar geen goede correctievormen. Dit is 
begrijpelijk, want de onbepaalde interpretaties komen waar
schijnlijk voort uit een gevoel van onvermogen, zodat de later 
aangeboden correctiegelegenheid steeds wordt aangegrepen, 
maar de correctie wat onbeholpen blijft. 
Onder dit zo simpele en overtuigende rijtje cijfers schuilt 
echter een verraderlijke val. Deze wordt zichtbaar, wanneer 

^ Bij het eerste oordeel op zichzelf is splitsing naar de twee zijluiken 
overbodig; het eerst getoonde middenstuk is immers gelijk. Maar wanneer 
men vraagt naar zijn invloed op de zelfcorrectie, zou splitsing wel nodig 
kunnen zijn, want in de correctie is vervat de inwerking van middenstuk 
en zijluik op elkaar. In feite echter bestond er in de resultaten geen 
verschil van betekenis, zodat wij ze ongescheiden behandelen. Hetzelfde 
geldt van plaat II. 
2) Voor de berekening van dit leeftijdsgemiddelde zie Aanhangsel p. 280. 
Op zichzelf is de berekening van zo'n gemiddelde, waarbij de quantitatieve 
verschillen in punten worden omgezet, een onbeduidende manoeuvre; maar 
ze vergemakkelijkt ten zeerste dç vergelijking van proeven en groepen. 
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wij uit de interpretatiegroepen de meest frequente interpreta
ties afzonderlijk naar voren halen, en daarna het overschot 
van elke groep opnieuw berekenen. 

Verdeling der correctie over de eerste interpretaties 
boven 4; 9 (B) 

Frequente 
interpretaties 

Tafel 
Stoel en bankje 
Paddestoel 
Vliegtuig 

De rest: 
Andere goede 
Andere halfgoede 
Andere slechte 
Onbepaalde 

Spont. 
согг. 

1 3 % 
2 2 % 

0 
0 

0 
17% 
9 % 
0 

Согг. op 
vraag 

5 0 % 
13% 
2 8 % 

0 

3 3 % 
4 2 % 
5 5 % 
5 0 % 

Onvol!, 
согг. 

0 
4 % 
0 
0 

3 3 % 
8 % 
0 

5 0 % 

Geen 
согг. 

37% 
6 1 % 
7 2 % 

100% 

3 3 % 
3 3 % 
5 6 % 
0 

Totaal 

100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 

Ge-
middelde 

2.0 
1,3 
0,9 
0 

1.7 
2.0 
2,0 
3,0 

Het verloop van deze lijst ís geheel anders, maar niet minder 
regelmatig dan van de voorafgaande. Beziet men alleen de 
frequente afzonderlijke interpretaties, dan constateert men 
dezelfde 'daling van het correctiegemiddelde als in de vorige 
lijst, maar in nog sterkere mate. Bij de restgroepen echter is 
de verhouding omgekeerd; het percentage der niet-corrigeren-
den ligt steeds onder het totaal percentage van 43 %, het ge
middelde ligt bijna steeds boven het totaalgemiddelde 1,8 en 
stijgt regelmatig. Het blijkt dus, dat de positieve samenhang 
niet zozeer bestaat tussen zelfcorrectie en de qualiteit van de 
eerste interpretatie, maar tussen zelfcorrectie en de frequentie 
van de eerste interpretatie, terwijl tussen correctie en qualiteit 
eerder een negatieve samenhang bestaat; immers hoe slechter 
de eerste interpretatie is in de restgroepen, hoe hoger het 
correctiegemiddelde. 
Een mogelijke verklaring van deze tegenstrijdigheid is de 
volgende. Er zijn hier twee factoren, die in tegengestelde 
richting inwerken op de correctie, namelijk de scherpte van het 
denken-en-waarnemen en het overtuigend karakter van de 
oorspronkelijke interpretatie. Van de ene kant, tot hoe scherper 
waarneming een kind in staat is, hoe meer kans er is op een 
goede correctie; die samenhang komt tot uiting in een stijging 
der correctie van de slechtst geziene vliegmachine tot de best 
geziene tafel. Van de andere kant, hoe meer overtuigend en 
bevredigend de eerste interpretatie, des te minder kans is er 
op correctie; dit heeft tot gevolg dat bij de interpretaties die 
slechts zelden voorkomen en die dus klaarblijkelijk niet zo 
voor de hand liggen, de correctie bijzonder hoog is en stijgt 
met de mate van onbevredigdheid. Het minst bevredigend zijn 
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de onbepaalde antwoorden, die reeds gegeven werden met het 
gevoel, dat er iets niet deugde; deze hebben dan ook het 
hoogste correctiegemiddelde. 
Eén moeilijkheid is nog niet geheel opgelost. Waarom is bij de 
paddestoel en speciaal bij de vliegmachine de correctie het 
allerlaagst? De waarneming is hier inexact, dat maakt wel een 
minder goede correctie begrijpelijk; maar in de restgroepen is 
de waarneming vaak nog slechter en toch de correctie veel 
hoger. De verklaring is wel, dat deze twee interpretaties een 
bijzondere emotionele noot hebben, waardoor ze sterk perse
vereren en niet licht yerdrongen worden; kinderen noemen 
het ding „vliegtuig" niet om de reële vormgelijkheid, maar 
omdat het vliegtuig een bijzonder interesserend en pakkend 
ding is; het oorlogskind is geneigd alle enigszins onzekere 
gedaanten „vliegtuig" te noemen. !) De paddestoel op zijn 
beurt is een van de meest geliefkoosde figuren uit de 
sprookjeswereld. 

De voorlopige conclusie, die we uit het eerste overzicht trokken 
— hoe beter interpretatie, hoe meer kans op correctie — moet 
dus als te algemeen worden afgewezen en vervangen door 
twee andere. 1. Hoe beter het waarnemings- en denkvermogen, 
dat in de oorspronkelijke interpretatie tot uiting komt, noe 
meer kans op correctie. 2. Hoe meer overtuigend en bevredi
gend de feitelijke eerste interpretatie, hoe minder kans op 
correctie. Deze twee invloeden werken meestal tegen elkaar 
in. In de eerste lijst werd de tweede factor geheel door de 
eerste overdekt, omdat de slechte en toch bevredigende inter
pretaties (paddestoel, vliegmachine) daar sterk vertegenwoor
digd waren en een blijvende daling der correctie veroorzaak
ten. In de tweede lijst echter zijn de beide factoren uiteen
gehaald. 
riet bovenstaande geldt tot nu toe alleen voor de leeftijd 
boven 4; 9. De verklaring wordt door de resultaten van de 
lagere leeftijd bevestigd. De verhoudingen zijn er minder 
scherp, wat niet anders te verwachten is, omdat én inter
pretatie én correctie op deze lage leeftijd nog zeer onvolmaakt 
zijn en daarom meer van het toeval afhankelijk. Toch is de 
overeenkomst duidelijk. Wij drukken de gegevens niet uit
voerig af, maar bepalen ons tot samenvattende cijfers. Bij de 
frequente interpretaties daalt het correctiegemiddelde met het-

Eeil der waarneming van 1,0 tot 0,7: hoe slechter interpretatie, 
oe minder correctie. Bij de minder frequente interpretaties 

daarentegen stijgt het correctiegemiddelde met de verslech
tering der waarneming van 0,2 tot 1,2: hoe slechter inter-
1) Een klein experiment, terloops genomen bij kinderen -uit onze omgeving, 
bevestigde dit. 
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Cretatie, hoe meer correctie, dank zij het onbevredigend 
arakter der slechtere waarneming. 

IV. Het tweede oordeel en de correctie 

A. De stoel-scène. De oorspronkelijke interpretatie van het 
middenstuk is voor de correctie alleen een begunstigende of 
remmende voorwaarde; de stoot ertoe echter gaat uit van het 
zijluik en zijn betrekking tot het middenstuk. Van de ver
schillende momenten, die wij in de reactie op het zijluik 
onderscheiden hebben (cfr. p. 131), komt alleen het noemen 
van de stoel-functie voor quantitatieve bewerking in aan
merking. De invloed daarvan demonstreert het volgende 
overzicht. 

Aard der reactie 

Functieverandering uitdrukkelijk geconstateerd 

Functie genoemd: 

•uitdrukkelijk en alleen („zitten": „op stoel") 
uitdrukkelijk met toevoeging („zit te") 
impliciet („aan tafel") 

Functie niet genoemd: 

opsomming met stoel erbij 
benaming der activiteit,(tekenen) 
opsomming zonder stoel 
samenvattende benaming (school) 

De percentages bewijzen duidelijk, dat de beschrijvingen 
waarin de stoel-functie op de voorgrond staat een veel grotere 
kans hebben om zelfcorrectie op te roepen dan de andere. 
En binnen de functiegroep zien we, dat het aantal correcties 
groter is, naarmate de functie meer uitdrukkelijk en onver
mengd tot uitdrukking is gekomen. Bij de overige groepen is 
er slechts één, die meer dan 50 % correcties oplevert, die nl. 
waarin stoel of bankje als onderdeel van een opsomming wordt 

1) Het zou mogelijk zijn, dat in deze percentages de leeftijd een rol speelde, 
inzoverre b.v. de functie-antwoorden vaker zouden voorkomen bij de 
oudere kinderen, zodat het hoge % van goede correcties door de leeftijd 
bepaald zou zijn en slechts schijnbaar door de reactievorm. Dit is echter 
niet het geval, de middenleeftijd ligt bij de verschillende groepen ongeveer 
in hetzelfde trimester en de afwijkingen daarvan vertonen geen samenhang 
met de hoogte der percentages. Dit geldt ook voor de hierna te bespreken 
tafel-scène. 
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genoemd. Deze groep heeft nog bijna twee maal meer cor
recties dan de opsommingen zonder stoel; hierin demonstreert 
zich het opmerken van de gelijkheid als factor van correctie, 
maar met veel minder invloed dan het opmerken van de 
functie. Het percentage correcties is het laagst bij de samen
vattende benamingen, die de gehele situatie van het tweede 
plaatje onmiddellijk als één geheel interpreteren, zodat de 
aandacht niet meer valt op de stoel afzonderlijk. 
Dit alles doet ons voorlopig besluiten, dat de expliciete aan
duiding van de functie de voornaamste factor is, die tot 
correctie brengt, terwijl het noemen van het object de tweede, 
maar aanmerkelijk zwakkere factor is. 

B. De iafel-scène. Ook hier is het de functie van het object, 
die tot correctie moet dwingen. Functie van een tafel is: het 
dragen van taf elgerei en het „aanzitten". Dit blijkt zich minder 
aan het kind op te dringen dan het „er opzitten" bij de 
stoel. Het wordt in onze protocollen niet één keer duidelijk 
naar voren gebracht; het meest expliciet is nog no. 257 (M 4; 8), 
die het dragen aanduidt door: tafel met bier. Het „aanzitten" 
wordt geen enkele keer genoemd. Quantitatieve vergelijking 
met het analoge moment in de andere helft van de plaat is 
dus niet mogelijk. 
Wel kunnen wij de invloed nagaan van het opmerken van het 
gelijke object op de twee plaathelften. Opsommingen waarin 
„tafel" voorkomt, worden in 39 % der gevallen gevolgd door 
zelfcorrectie, de andere reacties slechts in 15 %. Het opnoemen 
van de tafels bij de beschrijving van het tweede gedeelte be
gunstigt dus de correctie. 
Het totale percentage goede correcties is bij de tafel-helft veel 
kleiner dan bij de stoel-helft: 28 % tegenover 52 %. Ook dit 
vindt wel zijn oorzaak hierin, dat bij de tafel het functie-
verschil minder naar voren springt. Aan het opmerken van de 
vormgelijkheid immers kan het niet liggen, daar de tafels op 
de rechterhelft veel duidelijker zichtbaar zijn dan het stoeltje 
op de linkerhelft, zodat de kans om de vormgelijkheid op te 
merken bij de tafel juist groter is. Dit bevestigt onze voor
lopige conclusie (p. 136), dat niet zozeer de uiterlijke vorm
gelijkheid, maar net opmerken en inzien van verschillen in 
de functie — en dus in het wezen -»• der dingen de belang
rijkste intellectuele factor der oordeelscorrectie is. Dit geldt 
tenminste voor de leeftijd waarop de kinderen rijp zijn voor 
het opmerken en inzien van dergelijke functieverschillen. 
Daarbeneden is de vormgelijkheid overheersend. Wij zagen 
dan ook (p. 135), dat op de lagere leeftijden de tafel-scène met 
haar nadrukkelijke visuele gelijkheid, op de hogere leeftijden 
de stoel-scène met haar accent op de functie vaker correctie 
meebrengt. 
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PLAAT II. APPEL - BAL i) 

In tegenstelling tot de behandeling van de voorgaande plaat 
moet hier onmiddellijk onderscheid gemaakt worden tussen de 
twee zijluiken, want hun betrekking tot het middenstuk is 
geheel verschillend. Alleen bij de bespreking van de invloed 
der oorspronkelijke interpretatie (anders III) kunnen wij alle 
proefpersonen tezamen nemen. Wij laten deze daarom vooraf
gaan, vervolgens behandelen wij de beide zijstukken afzon
derlijk. 

(III). Het eerste oordeel en de correctie 

De interpretaties van het middenstuk van de plaat zijn niet 
minder gevarieerd dan bij de stoel-tafel. Op de daar aan-

fegeven wijze hebben wij haar ook hier in groepen verdeeld. 
)e frequentie van die groepen is aangegeven door het getal 

achter de groepsnaam, terwijl bij de namen die herhaaldelijk 
voorkomen de eigen frequentie is aangegeven: 
Goede interpretaties (263): bal (136), rondje (88), maan (26), 
zon (4), appel (5), kers, bol, luchtballon. 
Tamelijk goede interpretaties (33): puntje (9), nul, drukkertje, 
pikkeltje. knopje, rood nummertje, ei, wiel (4), rol (4), cent, 
dubbeltje. 
Half goede interpretaties (11): ster, oog, bloemetje, pukkel, 
plakje, steenbrok. 
Slechte interpretaties (7): vogeltje, rooie trap. Sinterklaas zijn 
muts, van een letter, rozekrant!, mand, bouwhuisje. 
Te weinig bepaalde interpretaties (9) : rood, een rooie, ding (5), 
plaatje. 
De aannemelijke interpretaties zijn meer gevarieerd dan bij de 
vorige plaat, omdat de gedaante minder bepaald is; een rode 

^ Zie het onderschrift bij de afbeelding op p. 130. 
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ronde bol laat veel interpretaties toe, speciaal in het kinderlijk 
waarnemen. Daarom is een eigen groep „tamelijk goede" ge
vormd. De interpretaties die men slecht kan noemen, zijn 
zeldzaam. 
Voor de bestudering der leeftijdsverdeling dezer groepen 
hebben wij ons, evenals bij de vorige plaat, beperkt tot twee 
leeftijdsniveau's, waarvan de grens ligt bij 4; 9. 

Boven 4; 9 Onder 4; 9 Verhouding 

goede interpretaties 86 % 75 % 86 : 75 = 1,2 
tamelijk goede interpr. 10 Ж 11 % 10 : 11 = 0,9 
halfgoede interpr. 2 % 6,7 % 2 : 6,7 = 0,3 
slechte interpr. 1,4 % 3,8 % 1,4 : 3,8 = 0,4 
onbepaalde interpr. 1,4 % 5,8 % 1,4 : 5,8 = 0,2 

De daling van het peil der interpretaties met de leeftijd is 
duidelijk; die daling is echter minder groot dan bij de taf el-
stoel plaat, waar beneden 4; 9 de goede en slechte interpre
taties bijna even talrijk zijn (p. 137). De voorstelling is dan 
ook veel eenvoudiger. 
De verdeling der correctie over deze groepen leert ons de 
invloed der eerste interpretatie op de correctie kennen. 
Omdat de getallen der onvolmaakte groepen afzonderlijk klein 
zijn, worden ze samengevat en zo tegenover de groep der goede 
interpretaties gesteld. Om de verhoudingen niet te vertroe
belen, houden wij de twee leeftijdsniveau's gescheiden. 

Interpretaties 

Boven 4; 9 
Goede 
Andere 

Onder 4; 9 
Goede 
Andere 

Spont 
COÏT. 

19% 
25% 

1% 
7% 

Corr. op 
vraag 

42% 
55% 

14% 
17% 

Onvoll. 
corr. 

6% 
7% 

4 % 
11% 

Geen 
corr. 

33% 
13%, 

81% 
65% 

Totaal 

100% 
100% 

100% 
100% 

Ge
middelde 

2,1 
2,7 

0,53 
0.97 

Op beide niveau's blijkt duidelijk, dat met het dalen van het 
interpretatiepeil de correctiekans stijgt. Wij vinden hier dus 
hetzelfde verloop als in de benedenhelft van de gesplitste 
lijsten bij plaat I (p. 39). De verhoudingen zijn dus minder 
gecompliceerd dan daar, er is hier slechts één factor, die de 
samenhang tussen oorspronkelijk oordeel en correctie beheerst: 
hoe minder juist en bevredigend de eerste interpretatie is, 
des te gemakkelijker laat men deze schieten, om tot correctie 
over te gaan. Dat de verhoudingen eenvoudiger zijn, zodat de 
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bij plaat I gemaakte splitsing overbodig is 1 ), heeft een dubbele 
oorzaak: 1. Er komen niet zo'n bijzonder voor de hand liggende 
(tafel en stoel) of emotioneel-aansprekende (vliegtuig en pad
destoel) interpretaties voor, die bij de vorige plaat door hun 
sterke perseveratietendenz het beeld compliceren. 2. De 
intelligentiefactor (meer kans op een goede correctie, naarmate 
het kind tot scherper denkende waarneming in staat is, cfr. 
p. 140) heeft minder invloed dan bij plaat I, omdat het onge
determineerde uitgangspunt, een rode bol, geen aanknopings
punt biedt voor bijzonder intelligente interpretaties, maar van
self tot globale waarneming voert. 
De resultaten bij plaat II bevestigen ook, wat wij bij I (p. 138) 
opmerkten: de weinig bepaalde oorspronkelijke reacties geven 
aanleiding tot een bijzonder hoog percentage correcties, die 
echter niet van hoog gehalte zijn. 

A. DE FRUITBOOM 

I. Analyse van de plaat en de oordeelscorrectie 

Evenals bij plaat I bestaat hier de betrekking van gelijkheid; 
op het tweede stuk ziet men dezelfde ronde, rode dingen als 
op het eerste, al hebben die dingen een andere aard dan men 
eerst verondersteld had. Maar bovendien bestaat er nog een 
andere relatie, die in plaat I niet aanwezig was, een betrekking 
van bij-elkaar-horen, van deel-uitmaken. Het eerst-geziene 
ding staat niet los van de tweede scène, maar het valt van de 
boom en hoort bij de boom. Zoals een kind onbeholpen, maar 
krachtig zegt: het is „een stuk van de boom". Vooral in zijn 
dynamische vorm, als gebeurtenis, als er-af-vallen, trekt deze 
saamhorigheid sterk de aandacht der kinderen. Dit is een 
groot verschil met plaat I, waar de gelijke dingen alleen samen 
in één ruimte komen te staan, zonder verdere samenhang. 
Overigens zijn de momenten, die voor de correctie veronder
steld worden, dezelfde als bij plaat I. Wij vatten ze nog eens 
samen: 1. De gelijkheid tussen het ronde ding op de eerste 
pn de ronde dingen op de tweede helft. 2. De samenhang in 
de zin van „afvallen" of „deel uitmaken van". 3. Het verschil 
in aard tussen de eerste interpretatie en de aard der dingen 
op de tweede helft. 4. De vereniging van de twee helften tot 
één plaat. 5. Tenslotte moet uit dat alles de conclusie worden 

etrokken, dat het eerst geziene ding dus die andere aard 
eeft en men het daarom 6. een nieuwe naam moet geven. 

Het is niet nodig elk van deze punten te bevestigen door 

1) Wij hebben haar wel gemaakt en de frequente reacties afzonderlijk 
gegroepeerd, maar dit had geen effect op de verdeling van de correctie 
over de interpretatiegroepen; wij drukken de resultaten daarom niet af. 
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gevallen waarin één der momenten uitvalt of speciaal tot uit
drukking komt; dit is bij plaat I gebeurd. Wij geven alleen de 
punten aan, waarin plaat Π daarvan afwijkt. Het voornaamste 
verschil is, dat het denken minder uitvoerig en minder 
duidelijk tot uiting komt. Dit is hieraan te wijten, dat de 
tegenstelling tussen oorspronkelijke en gecorrigeerde reactie 
minder groot is, zodat de waarnemings-verandering minder 
sterk ervaren wordt. Appel, bal en rondje hebben ook in de 
gewone waarneming ongeveer gelijke vorm; maar tafel en stoel 
hebben voor het kind in het gewone leven ?o weinig gelijkenis, 
dat de verandering van tafel in stoel zeer verwonderlijk is. En 
is het niet juist de verwondering, die het denken en ae denk-
uiting op gang brengt? 
Het is daarom begrijpelijk, dat de gelijkenis en de verandering 
die we bij plaat I vaak en op gevarieerde manieren vonden 
uitgedrukt, hier zeldzamer en minder uitgewerkt naar voren 
komen. Er is echter één geval van voor kinderen ongewoon, 
zeer expliciet redegevend verband: 

(weifelend) ik meet.,., rood nummertje. [Boom] Boom 
mei appels, zodoende is dat ook een appel (348 M 5;0). 
Eén moment is van deze algemene onuitdrukkelijkheid uit
gezonderd, en dat is juist de in plaat Γ afwezige betrekking 
van bijeenhoren. Vooral in haar dynamische vorm komt die 
herhaaldelijk (15 X) en breedvoerig in de gezegden der 
kinderen tot uiting: 
Een bal [Boom] En een boom met appels, en er valt een appel 
naar beneden (75 Τ 5; 6). 
Een oog [Boom] Kerseboom, en daar rolt er een oanaf (160 
J 5 ; 6 ) . 
De meer statische vorm van samenhang is zeldzamer (2 X): 
Een balletje [Boom] Appelen; en dat appeltje is uan deze 
boom (254 f 5; 10). 
De maan [Boom] Een boom. „En d a t ? " Een stuk van de 
boom (151 J 6; 0). 

II. LeeftijdsDerdeling 

De zelfcorrectie vertoont een duidelijke stijging in vier niveau's 
met sterke schommelingen. 

tot 4;0 komt correctie zelden (13 %), spontane goede correctie 
nooit voor; 
tot 5; 0 corrigeert zich de kleinste helft (38 % ) ; 
tot 5;6 corrigeert zich de grootste helft (60 %); 
vanaf 5; 6 corrigeert zich 82 % van de kinderen goed, waarvan 
24 % spontaan. 

Zeer duidelijk zijn hier dus ontwikkelingsfactoren werkzaam. 
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al doen individuele verschillen de ontwikkelingslijn schomme
len en soms vervagen. 
Ook het aantal spontane correcties blijft voortdurend stijgen, 
speciaal in de laatste trimesters. Van een bijzondere spontani
teit der vijfjarigen is geen sprake. 
Wanneer men de resultaten vergelijkt met die van plaat 1 
(p. 135), blijkt de correctie aanmerkelijk gemakkelijker te zijn. 
De oorzaak daarvan is wel, dat er een dubbele relatie bestaat 
tussen /de beide helften van de plaat, relatie van vormgelijk-
heid én van dynamisch bijeenhoren. Zodoende wordt de 
samenhang dubbel benadrukt. Die twee relaties te zamen 
bepalen de correctie; wij kunnen nog niet uitmaken welke 
de meeste invloed heeft, maar in elk geval hebben ze samen 
meer kracht dan de gelijkheid alleen bij de eerste plaat. 
De samenhang tussen de oorspronkelijlce interpretatie en de 
zelfcorrectie (III) is reeds besproken op p. 143. Wij kunnen 
daarom overgaan naar: 

IV. Het tweede oordeel en de correctie 

Het is niet nodig Ъіег de twee leeftijdsniveau's afzonderlijk 
te behandelen, omdat de resultaten voor beide overeenkomen. 
Hieronder volgt voor de voornaamste reactievormen het per
centage der kinderen die zich corrigeren. 

Aard der reactie Correctie l > 
Samenhang („afvallen" enz., zie p. 146) 100 % 
Boom met vrucht, vruchtboom 68 % 
Vruchten alleen 67 % 
Boom alleen · 54 Ж 
Slechte combinaties (boom met rondjes enz.) 20 % 
Beschrijvingen zonder boom 16 % 

De constatering van de samenhang staat practisch gelijk met 
correctie; slechts eenmaal blijft de correctie onvolledig, doordat 
het kind moeite heeft bij het vinden van de goede, nieuwe 
naam. Ook is er een zeer duidelijk verschil tussen de reacties 
waarin boom of vrucht genoemd wordt en die waarin dat niet 
of slecht gebeurt; het is echter nog meer de vrucht(boom) dan 
de boom op zichzelf, die tot correctie dwingt. Kort gezegd: 
hoe juister en vollediger de tweede beschrijving uitvalt, hoe / 
groter de kans is, dat ze tot correctie voert. 
Een opvallend feit, dat in bovenstaand lijstje niet tot uit
drukking komt, is nog, dat de constatering van het bijeenhoren 
vaak bij spontane correcties voorkomt (7 van de 15), terwijl 
de constatering van gelijkheid bijna alleen optreedt na een 
suggestievraag. De verklaring daarvan is wel, dat juist bij de 
ontdekking- der saamhorigheid (het afvallen) de plotselinge 
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wisseling ervaren wordt, de gestalteverandering, die het kind 
treft, verbaast en ook amuseert. Eerst was het maar een 
onbetekenend rood· rondje, nu is het een appel die van de 
boom valt! Het constateren van de vormgelijkheid is minder 
emotioneel en komt pas ter sprake, als een vraag van den 
proefleider het nodig maakt. 

B. KIND EN BAL 

I. Analyse van de plaat en de oordeehcorrectie 

Bij de fruitboom speelden twee relaties dooreen: naast de 
relatie van gelijkheid die van bijeenhoren, vooral in de dyna
mische vorm. Die vermenging maakte het onmogelijk de invloed 
van de twee afzonderlijk na te gaan. Maar in de kind-bal 
situatie is de gelijkheid uitgeschakeld en alleen de dynamische 
samenhang gegeven: de bal valt, het kind vangt hem op. 
Het moment, dat tot correctie moet dwingen, is dus minder 
strikt visueel, er is geen overeenkomst in vorm of kleur die 
de aandacht trekt; de eenheid wordt alleen geschapen door 
de ruimtelijke nabijheid en vooral door de houding van het 
kind. 
Voor het overige zijn de momenten dezelfde als bij de vorige 
zijluiken, wij komen er niet op terug. Alleen moeten we 
nagaan, hoe het eigen moment van deze plaat, de dynamische 
samenhang tussen bal en kind, door de proefpersonen tot 
uitdrukking wordt gebracht. Dit gebeurt 24 maal, en vaak 
zeer nadrukkelijk: 
Een rondje [Vang. ki.] Jongetje wil die bal oangen (212 M 6; 6). 
Een rondje [Vang. ki.) Een jongetje. „En dat?" Bal gooien 
(245 M 5; 8). 
Een rondje [Vang. ki.) Jongetje voetballen. „En dat?" De bal 
(213 M 6;?). 
Slechts tweemaal wordt de samenhang statisch weergegeven: 
Een rondje [Vang. ki.] Kindje; o, 't is de bal van net kind 
(76 J 6; 8). 

II. Leeftijdsoerdeling 

Het aantal kinderen die zich corrigeren, stijgt van 0 bij de 
jongste tot 100 % bij de oudste groep. De zelfcorrectie komt 
in het algemeen moeilijker tot stand dan bij de andere helft 
van de plaat: het totale aantal correcties bedraagt 40 % tegen
over 60 %, het algemeen gemiddelde 1,3 tegenover 1,8. Dit is 
begrijpelijk wanneer men bedenkt, dat hier de twee plaat
helften alleen verbonden worden door de relatie van dyna
misch samenhoren, terwijl bij de appel-scène de objecten 
bovendien nog dezelfde vorm hebben. Maar in opvallende 
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tegenstelling daarmee staat, dat het % spontane zelfcorrecties 
bij de bal-scène groter is; op het totaal aantal proefpersonen 
berekend is het verschil niet groot, 19 % tegenover 14 % ; maar 
berekend op het aantal correcties bedraagt het 48 % tegenover 
24 %. Met andere woorden: de onmiddellijke, spontane zelf
correctie komt bij de bal-scène zeker niet moeilijker tot stand ; 
maar wanneer er niet onmiddellijk gecorrigeerd wordt, helpen 
verdere vragen veel minder dan bij de appel-scène. De ver
klaring hiervoor ligt, dunkt ons, in de kinderlijke aanspreek
baarheid voor dynamiek in de voorstelling; de correctie is bij 
de appel-scène gemakkelijker en komt dus uiteindelijk vaker 
tot stand; maar de relatie in de bal-scène trekt door haar 
uiterst dynamisch karakter sterker de aandacht, zodat de 
correctie, als ze optreedt, vaak reeds onmiddellijk en zonder 
suggestie optreedt. Een bevestiging hiervan ligt in het feit, 
dat bij de sterker dynamische bal-scène de spontane denk-
uitingen rijker en meer gevarieerd zijn dan bij het andere 
zijstuk van de plaat (cfr. p. 146). In dezelfde richting wijst 
ook, dat bij het andere zijstuk, waar naast het dynamisch 
moment de vormgelijkheid aanwezig was, de constatering van 
de dynamiek vaker samenging met spontane correctie dan de 
constatering van de vormgelijkheid (cfr. p. 147). 
De oorspronkelijke interpretaties en hun betekenis voor de 
correctie (IH) zijn reeds besproken; wij kunnen daarom over
gaan naar: 

IV. Het tmeede oordeel en de correctie 

Over de invloed, die de verschillende vormen der tweede 
reactie op de correctie uitoefenen, hebben wij slechts 'weinig 
gegevens. Een derde der protocollen bestaat namelijk uit 
onmiddellijke correcties of mislukkingen, waarbij men dus 
geen tweede reactie als afzonderlijk tussenstadium heeft; en 
in de gevallen waarin wel een tweede reactie optreedt, is deze 
weinig gedifferentieerd. Wij kunnen alleen door enkele cijfers 
de invloed demonstreren van de dynamische samenhang. De 
actieve houding van het vangende kind wordt 22 X tot uit
drukking gebracht, in 54 gevallen wordt het kind zonder 
meer genoemd; de verdeling der correcties over die twee 
groepen is: 

Spont. conr. Corr. op vraap Geen corr. Totaal 
Activiteit 30% 15% 55% 100% 
Kind zonder meer 3 % 23 % 74 % 100 % 

Duidelijk blijkt, dat het opmerken van de activiteit groter 
kans op correctie geeft. Van de andere kant is het verwon
derlijk, dat het nog niet meer correctie oplevert; meer dan de 
helft van de proefpersonen uit deze groep corrigeert zich niet, 
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terwijl bij de appel-scène (p. 147) constatering van dynamische 
samenhang altijd correctie opriep. Een verklaring hiervoor 
is te vinden, wanneer men de aard van dit niet-corrigeren 
nagaat; in alle gevallen is het een onmiddellijke fantaserende 
gelijkschakeling 1) van het eerste en tweede stuk van de plaat, 
terwijl de mislukkingen in de andere groep meestal bestaan 
in herhalingen van het eerste oordeel. M.a.w., het opmerken 
van de activiteit in de situatie zal vaak leiden tot verbeterde 
interpretatie van het in die activiteit betrokken object; maar 
er is ook een grote kans; dat meer de fantasie dan het realis
tisch denken in werking wordt gezet. En is dat eenmaal 
gebeurd, dan is de weg tot correctie afgesneden; ook suggestie 
door vragen brengt dan slechts zelden (3 X tegenover 12 X in 
de andere groep) tot correctie. Stellen we daartegenover de 
reacties, die alleen bestaan uit „kind" of iets dergelijks, dan 
vinden we bijna geen spontane correctie, maar meer toeganke
lijkheid voor de suggestievraag; er is nog geen vaste structuur 
gevormd, de mogelijkheid van correctie Dujft open. 

Wij laten hier enkele voorbeelden volgen, waarin het bijeen-
horen duidelijk tot uitdrukking komt, maar geen correctie volgt. 
Een rondje [Vang. ki.] Jongetje. „En dat?' Omhoog. „Ja, en 
dat?" Een rondje (228 J 5 ; 3). 
De ruimtelijk dynamische betrekking is hier vaag aangevoeld, 
maar het denken is niet soepel en helder genoeg om de relatie 
te doordenken en zich van het eerste oordeel los te maken. 
In het volgend voorbeeld gaat het inzicht in de relatie een 
stap verder, maar blijft steken in fantasie: 
Het maantje [Vang. ki.] Poppetje mil 't rood maantje vangen 
(94 M 5; 8). 
De houding van het kind wordt goed waargenomen en be
grepen, evenals "de daarin opgesloten samenhang met het 
zwevende ding; maar het fantaserende, onrealistische denken 
ervaart niet de uit die samenhang voortvloeiende noodzaak 
om het ding anders op te vatten en te noemen. Soms laten 
de uitingen der kinderen zien, hoe die noodzaak ná de samen
hang tot bewustzijn komt. 
De maan [Vang. ki.] Een meisje mil de maan vangen bal, 
meisje mil hallen (222 M 6; 6). 
Zonnetje [Vang. ki.] Popje mil de zon vangen: is een bal! 
(218 J 5; 5). 

PLAAT III. BEKER - VAAS 2) 

Wij beginnen, in afwijking van de voorgaande platen, met de 
analyse der beide zijluiken en hun samenhang met het mid-
1) cfr. p. 128. 
s) Zie net onderschrift bij plaat I op p. 130. 
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denstuk. Die samenhang immers is de reden, waarom deze 

glaat als vervolg op de voorgaande gekozen werd. 
ij de bal-scène van plaat II was een meer dynamische („het 

kind vangt de bal") en een meer statische („de bal van het 
kind") opvatting mogelijk van de samenhang; de statische 
kwam echter slechts tweemaal voor. In deze derde plaat 
hebben wii getracht, die beide opvattingen te splitsen. Op de 
ene helft bestaat de samenhang duidelijk uit een activiteit: 
een vrouw gaat bloemen in een vaas zetten. Op de andere helfl 
maakt de beker deel uit van een ontbijttafel. 
De beide zijluiken worden geheel afzonderlijk behandeld. 
Alleen bij de bespreking der eerste interpretatie op zichzelf 
zou men hen samen kunnen nemen, maar bij de invloed van 
die eerste interpretatie op de zelfcorrectie zou men weer 
moeten splitsen. Daar echter de getallen bij de beker-scène 
геег klein zijn, laten wij de bespreking van de eerste interpre
tatie daar geheel achterwege. Bij de bloemvaas wordt voor 
de bestudering der eerste interpretatie op zichzelf het totale 
aantal proefpersonen gebruikt, voor de bestudering van haar 
invloed op ae zelfcorrectie alleen de proefpersonen, aan wie 
de bloemenvrouw als zijluik werd getoond. 

A. DE BLOEMVAAS 

I. Analyse van de plaat en de oordeehcorrectie 

De vijf momenten der oordeelscorrectie komen hier terug in 
eigen vorm. 1. De vrouw met bloemen en het ding horen bij 
elkaar, en wel in een handelingssamenhang. Er vindt een 

Sebeurtenis plaats, en die gebeurtenis is een handeling van 
e vrouw met het ding op het eerst geziene plaatje. Dit 

dynamisch aspect is in deze plaat veel meer geaccentueerd 
dan bij het vangende kind. Daar was een bal in de lucht 
en het kind staat erheen gericht, de goede waarnemer ziet. 

151 



dat het klaar staat om op te vangen; maar het pakt noch 
grijpt, het is meer in houding dan in handeling. De vrouw 
daarentegen doet iets, door haar gebaar brengt ze bloemen 
en ding bij elkaar, ze betrekt het ding in een handeling, waarin 
het 2. verandert en tot vaas wordt. Natuurlijk is dit alleen 
mogelijk wanneer 3. niet door een af andere remming de 
éénwording der beide plaathelften wordt tegengehouden; 
maar dit gebeurt hier, wanneer de handeling eenmaal opge
merkt is, geen enkele keer; daartoe is de werking van net 
dynamisch moment te sterk. 4. Het constateren van de han-
delingssamenhang „bloemen erin zetten" is echter nog niet 

enoeg voor een volledige correctie; tenslotte kan men overal 
loemen in zetten, ook in bekers en kof f iekop jes ; er is boven

dien een conclusie nodig. Het ding moet voor het kind ver
anderen in iets, dat bestemd is om er bloemen in te zetten; 
het moet veranderen niet slechts in zijn toevallig gebruik, 
maar in zijn wezen. 5. En als het dan een vaas wordt, moet 
het ook vaas genoemd worden. 

Van deze momenten moeten wij die, welke aan deze plaat 
eigen zijn, door voorbeelden demonstreren. 

1. De handelingsdynamiek komt 29 X in de gezegden der 
kinderen tot uitdrukking, waarvan 27 X goed gezien en gefor
muleerd. 
Een gfos. „Waarvoor?" 1) Voor te drinken [Bloemenvr.) O, 
juffrouw doet in de vaaa bloemen (328 J 6; 3). 
Een kraan [Bloemenvr.) Meisje met bloemen. „En dat?" In 
die vaas zetten, bloemenvaas (243 M 5; 1). 
Als tegenhanger een voorbeeld, waarin het tekort aan inzicht 
in het handelingsverband oorzaak is van niet-corrigeren, 
ondanks de samenvatting der beide plaathelften tot één geheel: 
Een kom [Bloemenvr.l Kindje. „En wat nog meer?" Bloemen. 
„En dat?" Bed (367 M 4; 7). 
De twee gedeelten van de plaat worden als één geheel gezien, 
getuige de interpretatie van het tafelvlak met de vaas als 
bed voor het kindje. Maar de handeling is slecht waar
genomen en de samenhang niet begrepen. 
Een grote groep van reacties, waarin ae handelingssamen hang 
niet gezien wordt en de correctie als gevolg daarvan onvol
maakt blijft, vormen de pure vormcorrecties. Er wordt wel 
een correctie gegeven, maar die berust uitsluitend op een 
scherpere waarneming van de vorm, zonder inzicht in de 

. samenhang. 

^ Bij sommige eerste interpretaties bleef het twijfelachtig, welke van de 
beide zijluiken moest worden opengetrokken; een glas kan om te drinken 
zijn, maar ook om bloemen in te zetten. In zulke gevallen werd door den 
proefleider gevraagd: „waarvoor?" 
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Een fles [Bloemenvr.j Bloemen. „En dat?" Ff....beker 
(148 M 5; 0). 

Een kerk [Bloemenvr.] Juffrouw. „En dat?" Schaal 
(231 M 4; 0). 
De handeling wordt hier niet opgemerkt; maar wel ziet het 
kind, wanneer door de vraag zijn aandacht weer gericht wordt 
op het eerste ding, dat de oorspronkelijke naam niet goed 
bij de vorm past. Deze alleen door de vorm bepaalde correcties 
liggen meestal beneden 5;0 (75 %). Daarentegen liggen van 
de gevallen, waarin de handeling tot uitdrukking wordt 
gebracht, er slechts weinig beneden 5;0 (24 %). Daaruit mag 
men echter niet concluderen tot een verzwakking van de aan
dacht voor de vorm na 5;0. De formulering moet positief 
luiden: vanaf 5 jaar krijgen de kinderen meer oog voor de 
handelingssamenhang, waardoor vanzelf de pure vormcor-
recties, die bij deze plaat slechts onvolmaakt zijn, verminderen. 
Er zijn aanwijzingen, dat bij de oudsten onder onze proef
personen de vorm zich weer opdringt, maar dan op een hoger 
niveau van critische waarneming, die zich door de handeling 
niet meer laat meeslepen, doch nuchter de mogelijkheden van 
de vorm afweegt: overwinning van het globale stadium in een 
exces van detail-realisme. 

Melkbeker (Bloemenvr.] Meoroum met bL·emen. ,.Εη dat?" 
Melkbeker, kan ook een oaas zijn, lijkt meer op een beker 
(159 J 6; 11). 
Het aantal der bijna zevenjarigen onder onze proefpersonen 
is te klein, om hier meer dan een vermoeden uit te spreken. 

2. De overgang van het enkel constateren van samenhang 
naar het inzicht in de daaruit voortkomende wezensverande
ring is bij deze plaat een belangrijk correctiemoment. Dat 
blijkt, wanneer ze als eigen etappe tot uitdrukking komt: 
Kom.... Beker! (voorafgaande vormcorrectie) [Bloemenvr.] 
Vrouw zet er bloemen in.... i n . . . . m die vaas (12 M 6; 0). 
Kop [Bloemenvr.] Mevrouw met bloemen „Ert dat?" 5/op de 
bloemen in de kop.... vaas! (64 M 6; 2). 
Het belang van die overgang blijkt ook uit de vele gevallen, 
waarin de correctie niet tot stand komt of onvolledig blijft 
door het uitblijven van juist deze stap, waar m.a.w. de hanae-
ling wel, maar de wezensverandering niet wordt opgemerkt. 
Een kommetje [Bloemenvr.] Vrouw „En?" Bloemen brengen. 
„En wat is dat?" Kommetje (245 M 5; 8). 
Kachel [Bloemenvr.] Bloemen, juf. „En dat?" Kachel, doet 
bloemen in kachel zetten (230 M 4; 0). 

3. De naamgeving als correctiemoment komt bij deze plaat 
sterker naar voren, en schijnt meer moeilijkheden op te 
leveren, dan bij een der andere. Een kind van vier jaar spreekt 
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van „bloemding" (4; 3), een ander van,Jîloemkommetje" (4; 1). 
Herhaaldelijk ook ontbreekt de nieuwe naam geheel, en vindt 
de correctie zodoende geen afsluiting, hoewel het begrip „ding 
voor bloemen" wel gevormd is: 
Een kom. [Bloemenvr.] Je zet er bloemen in (43 M 4; 11). 
Kan „Waarvoor?" Drinken [Bloemenvr.] Die теогоит heeft 
bloemen, wil ze in dit zetten (42 J 4; 9). 
De oorzaak van deze veelvuldige onvoltooidheid der correctie 
is, dat het begrip en woord „vaas" aan kinderen minder eigen 
is dan bal, appel, tafel, stoel. 

TI. Leeftijdsoerdeling 

Het leeftijdsverloop toont ontwikkeling, maar met sterke 
schommelingen, sterker dan bij de voorgaande platen. Geheel 
duidelijk is alleen het dieptepunt onder 3; 9 (8 % corrigeren-
den) en het hoogtepunt vanaf 6;0 (68 %). Daartussen liggen 
ruim twee jaar, waarin de ontwikkelingslijn onzichtbaar is. 
Dat niet.alleen, er is zelfs binnen die tijd een inzinking te 
bespeuren. Met 3;9 en 4;0 stijgt het aantal corrigerenden tot 
45 %, maar daarna blijft het gedurende vijf trimesters tussen 
38 en 25 %. 1) Eén enkel trimester van stijging of daling ware 
door toeval te verklaren; nu de stijging zo duidelijk in twee, 
en de inzinking daarna in vijf achtereenvolgende trimesters 
optreedt, is een bijzondere oorzaak waarschijnlijk. Het ligt 
voor de hand daarbij te denken aan het speciale moment van 
dit zijluik, en de verklaring te zoeken in een periode van 
bijzondere aanspreekbaarheid voor handelingsdynamiek. Om 
deze veronderstelling te toetsen, hebben wij nagegaan hoe de 
29 gezegden, waarin de handeling uitdrukkelijk ter sprake 
werd georacht, over de leeftijden verdeeld waren; inderdaad 
is ook hier een toppunt in dezelfde twee trimesters aanwezig, 
zoals onderstaand lijstje duidelijk demonstreert : 

van 3;9 tot 4; 3 wordt door'l2 % der kinderen de handeling 
genoemd; 

van 4; 3 tot 5; 6 slechts door 6 % der kinderen; 

van 5; 6 tot 7; 0 weer door 18 %. 

De conclusie is dus wel gerechtvaardigd, dat wij in onze 
proefpersonen tussen 3; 9 en 4; 3 een groep getroffen hebben, 
die bijzondere aandacht heeft voor handelingssamenhangen. 
In hoeverre dit een algemeen leeftijdsverschijnsel is, zou door 
breder en meer gespecialiseerd onderzoek moeten worden 
onderzocht. __ 
1) Zie het verloop in de lijst op p. 165. 
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III. Het eerste oordeel en de correctie 

De groepering der interpretaties volgens de op p. 136 uiteen
gezette methode gaf het volgende resultaat. De niet door een 
cijfer gevolgde interpretaties komen minder dan 4 X voor. 
1. Goede interpretaties. Beker (72 X), kopje (68 X), emmer 
(36 X) , vaas (29 X) , glas (23 X) , pot (15 X) , bloempot 
(13 X) , kan (4 X) , vaaspot, mandje. Te zamen 262 X. 
2. Halfgoede interpretaties. Pan (9 X) , (was)bakje (4 X), 
flesje (4 X) , schaal, bord, zak kolen. Te zamen 22 X. f 

3. Slechte interpretaties. Kachel, kerk, bed, W.C., bel, stoel, 
huisje (5 X) . Te zamen 15 X. 
4. onbepaalde interpretaties. Benaming naar de inhoud: 
(voor) water (4 X), melk, koffie. Ding. Te zamen 11 X. 
Voor de leeftijdsverdeling bepalen wij ons tot twee niveau's; 
de grens loopt bij 5 ; 0, omdat van daaraf de verhouding tussen 
de frequenties der interpretatiegroepen verandert. 

Boven 5;0 
Goede interpretaties " 9 2 % 
Halfgoede interpretaties ébb % 
Slechte interpretaties 3 % 
Onbepaalde interpretaties Y2 % 

Het is duidelijk, dat de interpretatie met lagere leeftijd 
slechter wordt. 
De invloed der verschillende interpretatiegroepen op de cor
rectie geven wij voor de twee leeftijden afzonderlijk. 

Onder 5; 0 
74 % 
U % 
7V2% 
7У2 % 

Verhouding 
1,2 
0,4 
0,4 
0.07 

Booen 5; 0 

Interpretaties 
Goede 
Halfgoede 
Slechte 

Onder 5,0 
Goede 
Halfgoede 
Slechte 
Onbepaalde 

Spont/ 
согг. 
14% 
13% 
6 6 % 

3 % 
0 

1 0 % 
0 

Согг. op 
vraag 
18% 
2 5 % 
17% 

16% 
3 1 % 
2 0 % 

0 

Onvoll. 
СОГГ. 

13% 
2 5 % 
17% 

8 % 
17% 
2 0 % 
3 0 % 

Geen 
согг. 
5 5 % 
37% 
0 

7 3 % 
6 2 % 
5 0 % 
7 0 % 

Totaal 
100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 

Ge
middelde 

1.4 
1.8 
3.6 

'0,7 
1.1 
1.3 
0,4 

Op beide leeftijden geldt de regel, die wij reeds bij de vorige 
plaat vonden (cfr. p. 144): hoe slechter en minder houdbaar 
de oorspronkelijke interpretatie, des te groter kans op cor
rectie, speciaal op de hogere leeftijd, maar ook, hoewel minder 
uitgesproken, op de lagere. Er is slechts één groep, die op deze 
regel een uitzondering maakt, de onbepaalde interpretatie? 
beneden 5 ; 0, die een laag correctiepeil vertonen. De oorzaak 
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hiervan is, dat de onbepaalde reactie bij deze plaat een eigen 
karakter heeft, dat haar minder onbevredigend maakt. Bij de 
voorgaande platen bestond ze meestal uit antwoorden als 
„ding, plaat, niets", welke gegeven werden met een gevoel van 
onbenagen, omdat het kind geen beter antwoord wist. Hier 
echter is ze bij de jongste kinderen in 7 van de 9 gevallen 
een algemene, maar in zichzelf juiste doelomschrijving, 
waarmee het kind volkomen tevreden kan zijn: .,voor water, 
melk" enz. 

IV. Het tmeede oordeel en de correctie 

In de verdeling der zelfcorrectie over de voornaamste vormen 
van reactie op het zijluik is weinig verschil. Het enige, wat 
duidelijk naar voren komt, is dat het opmerken van de han-
delingssamenhang de correctie zeer begunstigt, al blijft die 
correctie vaak onvolledig: 

Spont. Onvoll. Geen Ge-
согг. согг. corr. midd. 

De handeling wordt genoemd 46 % 41 % 15 % 2,7 
De handeling wordt niet genoemd 25 % 12 % 63 % 1,1 

Op p. 154 hebben wij reeds geconstateerd, dat bij deze plaat 
vaker dan bij een der andere de correctie onvolledig blijft ; als 
mogelijke verklaring werd aangeduid, dat het begrip en de 
naam „vaas" minder kinderlijk zijn dan bal, appel, enz. Hier 
echter vinden wij nog een andere verklaringsmogelijkheid; de 
onvolledige correctie is opvallend hoog bij kinderen die de 
handeling beschrijven, 41 %, tegenover 12 % bij de andere 
groepen; dit is des te meer opvallend, daar het grootste deel 
van deze onvolledige correcties boven 5 ; 0 valt, een leeftijd 
waarop men de kinderen tot volledige correctie in staat mag 
achten. Het schijnt, dat het opmerken van de onverwachte 
handelingssamennang de kinderen zozeer boeit, dat velen aan 
voltooiing van de correctie door een nieuwe naam niet toe
komen. Deze oorzaak sluit de eerstgenoemde trouwens niet 
uit, maar vult haar aan; de correctie blijft vaker dan anders 
onvolledig 1. omdat de kleuters het begrip en het woord „vaas" 
niet zo gemakkelijk ter beschikking hebben — dit geldt 
speciaal voor de jongeren — 2. omdat het ontdekken van de 
handelingssamennang de spanning verbreekt, zodat het kind 
aan verdere correctie geen behoefte gevoelt — dit geldt ook 
voor de ouderen. 

B. ONTBIJTTAFEL MET BEKER 

De bedoeling van Δϋ drieluik was, als prikkel tot correctie 
een samenhang te geven, die vrij was van het moment der 
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vormgelijkheid. Τη de eerste scène had die samenhang een 
dynamisch, nu heeft ze een statisch karakter; de beker hoort 
bij het bordje en het overige eetgerei. Dit is niet alleen een 
ruimtelijke samenhang door nabijheid, maar een echte eenheid 
door saamhorigheid; beker en bordje maken samen deel uit 
van één „ontbijtstel"; eten en drinken horen aan de maaltijd 
bij elkaar. 
De plaat was in zoverre geen succes, dat de vaas-interpretatie 
voor het middenstuk slechts zelden als eerste oordeel werd 
gegeven, zodat er weinig gelegenheid was om de ontbijttafel 
als tweede gedeelte aan te bieden. Het aantal (53) is te klein 
om ons veel over de statische samenhang als uitgangspunt voor 
correctie te leren. Wij beperken ons daarom tot de meest 
algemene en opvallende aanwijzingen. 
De eerste is, dat het ontwikkelingsverloop zeer regelmatig is: 

6; 0—7;0" aantal correcties 50 %, meestal volledig, maar na 
suggestie; 

5; 0—6; 0 „ ., 21 %, meestal onvolledig; 
4;0—5;0 „ „ i0%, alle onvolledig: 
3;0—4;0 „ „ 0 

Dit lijstje laat tevens zien, dat de zelfcorrectie bij deze scène 
veel moeilijker is dan bij alle voorgaande. Het totaal percen
tage corrigerenden is slechts 20 %, nog niet de helft van dat 
der andere platen. Spontane correctie komt éénmaal voor, vol
ledige correctie na suggestie viermaal, alle gelegen boven 5; 3. 
De oorzaak hiervan kan niet liggen in de afgebeelde dingen; 
deze zijn eenvoudig genoeg en worden ook door de kinderen 
zonder moeite juist genoemd. Men moet daarom wel aan
nemen, dat de vormgelijkheid en de handelingssamenhang dei-
andere platen meer de opmerkzaamheid van het kind trekken 
dan deze statische samenhang, met het gevolg dat zij vaker 
en sterker tot correctie prikkelen. Het schijnt ons echter, dat 
deze meerdere opvallendheid nog niet voldoende verklaring is. 
Men zou daardoor wel een algemene vermindering van het 
aantal correcties kunnen verklaren, maar niet een zo regel
matig ontwikkelingsverloop, niet het bijna ontbreken van 
goede correcties en het geheel uitvallen van de correctie 
beneden 4; 9. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat hier 
behalve de opmerkzaamheidsfactor een intelligentiefactor 
werkzaam is: de betrekking van statisch bijeenhoren is moei
lijker te begrijpen en wordt pas later voor het kind toegan-
gankelijk dan de handelingssamenhang en de relatie van 
vormgelijkheid, die in de andere platen aan de correctie ten 
grondslag liggen. 

Een andere aanwijzing hiervoor is te vinden in het feit, dat 
alle 4 gevallen, waarin bij de andere platen een handelings-
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samenhang meer statisch werd opgevat of weergegeven, op 
hogere leeftijd liggen: 5; 10, 6; 0, 6; 0 en 6; 8 (zie p. 146 en 149). 
Dit aantal is te klein om als bewijs te dienen, maar daar er 
niet één uitzondering tegenover staat, mag het zeker gelden 
als bevestiging. 

PLAAT IV. AAP MET STAART 

I. Analyse van de plaat en de oordeelscorrectie 

De tot nu toe besproken platen zijn voor de jongere kleuter
schoolkinderen te moeilijk; beneden vijf jaar komt meestal 
per trimester nog niet de helft der kinderen tot correctie. Wij 
hebben daarom gezocht naar een gemakkelijker variant. 
In de vorige platen bestond het moment, dat tot correctie 
moest dwingen, steeds in een relatie tussen twee zelfstandige 
objecten. Veel eenvoudiger en dwingender is echter de relatie 
tussen twee stukken die samen één object uitmaken. Waar
schijnlijk is het daarbij gemakkelijker, wanneer het eerste stuk 
een onderdeel is van net als tweede verschijnend geheel, dan 
wanneer beide stukken gelijkwaardige delen zijn. 
De eenheid van onderdelen is nergens zo sterk als bij levende 
wezens; dat is een waarheid, die niet alleen voor de wijs
begeerte, maar ook voor de waarneming geldt, en speciaal 
voor de kinderlijke waarneming. Daarom werd als voorstelling 
een dier gekozen. 
Het eerst gedemonstreerde onderdeel moest vooral aan twee 
voorwaarden voldoen: het moest bij eerste vertoning meer-
zinnig zijn en toch interessant en zelfstandig genoeg om ook 
bij het zien van de gehele plaat nog de aandacht te trekken. 
De staart is het enige lichaamsdeel, dat aan beide eisen vol-
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doet; speciaal een heel lange apenstaart. Het was niet nodig 
aan de plaat twéé zijstukken te geven; een vooronderzoek 
bewees, dat slechts weinig kinderen op het eerste deel al met 
„staart" reageerden. 

Het fundament van de correctie bij deze plaat was dus gelegen 
in de relatie van onderdeel tot geheel, beter gezegd in net 
onverwacht voor de ogen ontstaan van die relatie; want bij 
geen der,andere platen was de veranderingservaring en daar
door de verbazing zo sterk als bij deze. Dit is mede te wijten 
aan het feit, dat er geen tussenstadium is, waarin men eerst 
een nieuwe, afzonderlijke voorstelling bekijkt, die daarna tot 
een eenheid met de eerste samensmelt. Integendeel, de over
gang is onmiddellijk ; de doos schuift verder open en de streep 
of tak groeit en zet zich voort i n . . . . een aap ! 
Springtoum [Aap] Aap 't is zijn staart geworden! (6 J 5;3). 
Fouten komen meestal niet voort uit het feit, dat er geen 
relatie gezien is, maar dat die verkeerd begrepen wordt: 
Streep [Aap] met een olifant. „En dat?" Streep ooor te trekken 
(279 M 4; 4). 
Rond ding [Aap] dat heeft hij vast (47 M 4; 6). 
Boom [Aap] Zit een oume touerheks op de boom (109 M 5; 6). 
In deze gevallen was er een slecht gezien en begrepen, maar 
toch zinvol verband, in de volgende alleen zinloze samen-
koppeling: 
Lange rii [Aap] Apie; lange rij met een apie eraan (184 M 5; 1)., 
Streep [Aap] Streep met een leeuw, aan de leeuw zit een 
slang (188 J 4:0). 

Verdere analyse van de momenten, die in de correctie werk
zaam moeten worden, is overbodig. Het zijn dezelfde als bij 
de vorige platen, maar stuk voor stuk gemakkelijker. De 
relatie is uiterst simpel, de eenheid door een direct zichtbare 
verbinding gegeven, de verandering van ding-op-zich in onder
deel groot en verbazingwekkend, het begrip en woord „staart" 
aan kinderen boven drie jaar goed bekend. Dat enkele 
kinderen geen aap kenden, was slechts een klein bezwaar; 
want ook wanneer het dier als hond of leeuw opgevat wordt, 
blijft de lange streep een staart. 

II. Leeftijdsoerdeling 

De zelfcorrectie is op lagere leeftijd mogelijk dan bij een 
der andere platen. Vanaf 3;0 corrigeert zich 50%, vanaf 
5 ; 6 100 % der proefpersonen. Ook zijn bijna alle correcties 
volledig goed, slechts zesmaal komt onvolledige correctie voor. 
Het verloop toont een duidelijke ontwikkeling zonder sterke 
schommelingen. 
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III. Het eerste oordeel en de correctie 

De eerste reactie is zeer gevarieerd. Er kwamen 57 verschil
lende benamingen voor, daaronder diernamen, dingnamen, 
meer algemene vormaanduidingen (lange ding, rechte enz.), 
„natuurbeschrijvingen" (golfjes van water, gras, streep van 
een boot enz.). 
Vaak werd de naam nogal aarzelend gegeven, wat bij de 
onbepaaldheid van de afbeelding geen wonder is. Slechts twee 
interpretaties komen vaak voor: streep (71 X) en slang (37 X). 
Een indeling der overige reacties in groepen, die duidelijk 
verschillende correctieverhoudingen vertonen, gelukt niet. 
Daardoor is over de samenhang tussen de eerste interpretatie 
en de correctie niet veel te zeggen. Alleen is het interessant 
dat de beide frequente reacties aanmerkelijk minder correctie 
opleveren dan de andere: 

streep wordt in 73 % der gevallen gecorrigeerd, 
slang „ „ 78 % „ 
overige antwoorden in 88 % „ „ „ 

Bij de verklaring moeten we in het oog houden, dat hier niet, 
zoals bij sommige andere platen, de meest frequente inter
pretaties ook de meest juiste zijn. Bij tafel, stoel, beker enz. 
is dit wel het geval; maar men kan geen enkele reden aan
voeren, waarom streep en slang betere interpretaties van de 
eerste afbeelding zijn dan lijn, reep, touw, pier, paling enz. 
Wij hebben hier dus het voordeel, dat de psychische achter
grond van de frequentie minder samengesteld is dan bij de 
andere platen; ze wordt niet gecompliceerd door het feit. dat 
degenen die de meer frequente antwoorden gaven ook ge
middeld de meer intelligente proefpersonen waren en dus 
beter tot correctie in staat. De frequentie betekent hier niets 
anders, dan dat een bepaalde interpretatie door de voorstelling 
gemakkelijker gewekt wordt en meer aannemelijk is dan een 
andere. De lage correctie bij deze frequente interpretaties 
bewijst dus de reeds vroeger opgestelde hypothese (p. 144 en 
155): hoe meer overtuigend de eerste interpretatie, hoe minder 
ruimte voor zelfcorrectie. 

IV. Het troeede oordeel en de correctie 

Ongeveer de helft van de kinderen geeft aan het tweede 
plaatje de juiste naam „aap". Daarnaast komen allerlei andere 
diernamen voor: olifant, leeuw, beer, wolf, poes, kikker, muis, 
hond, koei, paard, „een ouwe verken", ooievaar, vogeltje. Som
mige kinderen scheppen ook een nieuwe naam voor het beest: 
Is dat een poester? vraagt 252 (M 4; 7). Een kind van 4; 10 
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vindt het beest een olieaap, een van 3; 5 noemt het olioaar 
Ook komen mens-interpretaties voor: vrouw, menneke, jongen, 
meisje, duiveltje, 'n ouwe toverheks. Zoals te verwachten was, 
stijgt het aantal juiste aap-reacties met de leeftijd, terwijl de 
andere interpretaties afnemer. 
De verdeling van de zelfcorrectie over de interpretaties demon
streert de samenhang tussen waarneming en correctie: 

na „aap" corrigeert zich 95 %,. m 
na „beest" zonder nadere bepaling 100 %, 
na een andere bepaalde diernaam 65 %, 
na een mens-aanduiding 56 %. 

Hoe slechter dus de waarneming wordt, hoe zeldzamer de 
correctie. Dit is ongeveer het tegendeel van de stelling, die 
wij op de vorige bladzijde formuleerden met betrekking tot 
de interpretatie van de „staart". Toch is dit geen tegenspraak. 
Men moet in 't oog houden, dat de samenhang tussen waar
neming en correctie bij de reactie op het tweede deel van de 
plaat een andere zin heeft dan bij die op het eerste. De eerste 
interpretatie heeft een directe samenhang met de correctie 
inzoverre ze ongedaan moet wprden gemaakt, wat bij de ene 
interpretatie gemakkelijker gaat dan bij de andere; daarnaast 
heeft ze een indirecte samenhang, inzoverre ze een aanwijzing 
kan zijn van factoren, die op de correctie invloed hebben 
b.v. van de intelligentiegraad. De tweede reactie heeft dezelfde 
indirecte aanwijzende samenhang, maar een geheel andere 
directe : ze moet nl. het fundament leveren voor de verandering 
der oorspronkelijke interpretatie. Bij de eerste reactie werken 
directe en indirecte invloed min of meer tegen elkaar in; van 
de ene kant verhoogt de goede qualiteit van de interpretatie 
de waarschijnlijkheid, dat het kind ermee tevreden is en 
vermindert dus de waarschijnlijkheid, dat ze gecorrigeerd 
wordt; van de andere kant wijst de hogere qualiteit op hogere 
intelligentie en verhoogt daarom de waarschijnlijkheid, dat er 
gecorrigeerd wordt. Bij de tweede reactie werken beide in 
dezelfde richting; de goede qualiteit van de tweede interpre
tatie is een aanwijzing voor goede intelligentie en bevordert 
ook direct het goed begrip der samenhang tussen de twee 
helften van de plaat. 

VERGELIJKING EN SAMENVATTING 

Nadat wij dè correctie bij elk der platen hebben nagegaan, 
moeten wij de resultaten met elkaar vergelijken en door die 
vergelijking zo mogelijk aanvullen en preciseren. 

I. De moeilijkheidsgraad der oordeelscorrectie is bij de platen 
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verschillend, zoals wij herhaaldelijk aanstipten. Dit komt tot 
uiting in het volgend overzicht, waarin naast het percentage 
correcties ook het correctiegemiddelde is afgedrukt, omdat 
daarin de qualiteit der correcties verwerkt is (cfr. 280). 

% corrigerenden gemiddelde 
Aap - staart 83 2,6 
Boom - appel 60 1,8 

• Zittend kind - stoel 53 1,6 
Vangend kind - bal 41 1,3 
Lunchroom - tafel 42 1,2 
Vrouw met bloemen - vaas 4t 1,2 
Ontbijttafel - beker 21 0,5 

Het verschil tussen 21 % en 83 %, tussen 0,5 en 2,6 op een 
maximum van 4, is overtuigend. Er zijn drie mogelijke oor
zaken voor dit verschil in correctiemoeilijkheid : 1. Het te 
corrigeren begrip of de uitbeelding daarvan, die min of meer 
kinderlijk kunnen zijn. 2. De relatie tussen de twee gedeelten 
van de plaat als correctiefundament, dat min of meer gecom
pliceerd kan zijn. 3. De door dat correctiefundament ver
oorzaakte verandering in het oorspronkelijk object, die min 
of meer opvallend kan zijn. 

1. Dat het begrip minder kinderlijk is, kan alleen gezegd 
worden van de bloemvaas, vooral in verband met de handeling 
waarin ze betrokken wordt: bloemen in een vaas zetten is 
voor een kind geen dagelijkse en geen levensbelangrijke 
gebeurtenis. Dit is wellicht een der oorzaken, waarom de 
correctie bij deze scène moeilijker is dan bij sommige andere. 
Bij de overige correcties zijn de begrippen alle eenvoudig 
genoeg, maar de tafel-stoel is in haar uitbeelding voor de 
kinderen wat onwennig; een ronde tafel en een pianokrukje 
komen niet in elk huisgezin voor. Toch schijnt dit niet door
slaggevend te zijn, gezien het tamelijk groot aantal gevallen, 
waarin tafel of stoel als oorspronkelijke interpretatie van de 
voorstelling gegeven worden; waarschijnlijk is de eerste indruk 
bijna altijd die van een meubelstuk en volgt dan de specificatie 
tot tafel of stoel vanzelf. 

2. De relatie tussen eerste en tweede gedeelte van de plaat 
hebben wij telkens uitvoerig geanalyseerd ; wij geven daarvan 
hier slechts een samenvatting. De relatie kan min of meer 
eenvoudig zijn, wat vooral bepaald wordt door de sterkte van 
haar waarnemingsgrondslag. De meest simpele betrekking is 
die van lichaamsdeel en geheel bij den aap, die samen een 
gesloten waarnemingseenheid vormen. Daarna volgt de vorm-
gelijkheid (appel, stoel en tafel), waar voor de waarneming 
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twee of meer volkomen identieke objecten gegeven zijn. Bij 
de overige platen zijn de twee objecten geheel zelfstandig en 
verschillend; hun betrekking bestaat hierin, dat ze elkaar 
opeisen als onderdelen van één situatie, die men niet kan zien 
tenzij men haar inziet; de waarneming levert alleen het uit
gangspunt, de samenhang moet daaruit worden opgemaakt. 
Soms echter is in de waarneming nog een visueel-kinaesthetisch 
verbindingsmoment gegeven — een richting, houding, gebaar 
— dat van het ene object naar het andere wijst. Deze dyna
mische samenhang is het zwakst bij de vallende appel, sterker 
bij de bal en de vaas. Bij de beker ontbreekt ze geheel en is er 
alleen een statische samenhang van bijeenbehorende dingen. 
Schematisch weergegeven: 

. , ^Onderdeel- geheel: aap 

< in de waarneming gegeven < . . . . . . . , f , , 

\gelijkneid: appel, stoel, tafel 
. , , /handeling: bal, vaas 

, , , / dynamische samenhang < , , . , 
geconcludeerd^ ^gebeurtenis: appel 

x statische samenhang: beker 
Wanneer men deze volgorde vergelijkt met die van de cor
rectieresultaten, ziet men dat ze grotendeels overeenkomen. 
Dat de náást elkaar staande scènes uit het schema in de cor
rectievolgorde ná elkaar komen, is door de volgende secundaire 
oorzaken verklaarbaar. De appel-scène staat tweemaal in het 
schema, zij heeft een dubbele relatie als correctiefundament; 
het is daarom begrijpelijk, dat zij gemakkelijker te corrigeren 
is dan stoel en tafel. De vaas-scène is, zoals gezegd, minder 
kinderlijk; dat maakt haar moeilijker dan de andere hande-
lingssamenhang. Zodoende is alleen het correctieverschil van 
de stoel en de tafel nog niet verklaard. 
1. De verandering, die met het eerste object plaats heeft door 
de ontdekking van zijn relatie met het tweede, kan min of 
meer opvallend zijn. Men kan in dit opzicht echter geen alge
mene volgorde der platen opstellen, omdat het eerste object 
steeds zeer gevarieerde interpretaties krijgt en de verandering 
vooral van die interpretatie afhangt: het is niets bijzonders 
dat een rondje, maar wel dat een vogeltje in een bal ver
andert. Toch zijn er enkele algemene feiten die naar voren 
komen. Bijzonder opvallend en sensationeel is de verandering 
bij de staart van den aap ; de afstand van levenloos geheel naar 
levend onderdeel is veel groter dan die bij de andere platen; 
dat is een reden temeer waarom de correctie hier zo gemak
kelijk is. Ook tussen de stoel-scène en de tafel-scène is er 
onderscheid in dit opzicht; bij de stoel is de verandering meer 
opvallend, doordat de veranderde functie, die het object krijgt 

163 



in de nieuwe relatie, meer geaccentueerd is; het kind zit zeer 
nadrukkelijk op de „stoel", terwijl aan de andere kant de 
tafel-idee zich minder sterk opdringt (cfr. p. 136). Dit is wel 
de oorzaak, waarom de correctie bij de stoel-scène gemakke
lijker is dan bij de tafel, hoewel de relatie in beide gevallen 
van dezelfde aard is. 
Men zou kunnen denken, dat de grotere afstand tussen de 
oorspronkelijke en de tweede „juiste" interpretatie een belem
mering is voor de correctie. Dit is echter een logische, geen 
psychologische en zeker geen kinderpsychologische gedachten-
gang. Hoe groter de afstand, hoe sterker het contrast; en het 
is vooral dit contrast, dat het denken wakker schudt en zo 
de correctie"op gang brengt. In de veronderstelling tenminste. 
dát de relatie het denkvermogen niet te boven gaat. Samen
gevat: de sterkste verandering op grond van de simpelste 
relatie brengt het gemakkelijkst tot correctie. 
Wij plaatsen nu nogmaals de plaatscènes in hun leeftijds
volgorde met de momenten, die als verklaring van die volgorde 
kunnen dienen. 

Aap: eenvoudigste relatie; sterkste veranderingservaring. 
Appel: dubbele relatie. 
Stoel: eenvoudige vormgelijkheid; sterke nadruk op de vorm
verandering. 
Bal: dynamische samenhang. 
Tafel: eenvoudige vormgelijkheid, maar zwakke nadruk op 
de functieverandering. 
Vaas: dynamische samenhang; minder kinderlijk begrip en 
woord. 
Beker: statische samenhang. 

Samenvattend mogen we concluderen: de mogelijkheid en 
moeilijkheid van de oordeelscorrectie wordt op de eerste plaats 
bepaald door de denkmoeilijkheid, die gelegen is in het zien 
en begrijpen van de betrekking tussen het verkeerd beoor
deelde object en het daarmee strijdige andere objecf of 
situatiegeheel. Op de tweede plaats is ze afhankelijk van de 
opvallendheid der door die betrekking opgeroepen veran
dering. Verondersteld is daarbij, dat het te beoordelen object, 
zowel in zijn oorspronkelijke als in zijn juiste interpretatie, 
naar begrip en voorstelling voldoende kinderlijk is; zo niet, 
dan betekent dit een bemoeilijking, speciaal van de volmaakt
heid en volledigheid van de correctie (cfr. p. 154). Ook heeft 
het onderzoek geleerd, dat de eenvoudigheid van een relatie 
voor het kind vooral bestaat in de nadrukkelijkheid en vol
ledigheid, waarmee haar abstractiegrondslag reeds in de waar
neming zelf gegeven is. Een verder onderzoek hiervan buiten 
het verband der correctieproeven is gewenst. 
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II. De ontmikkeling der oordeehcorrectie. Reeds vanaf 3; O 
komt oordeelscorrectie voor bij de drie gemakkelijkste scènes. 
Bij den aap vormt ze op die leeftijd zelfs 50 % der gevallen. 
Vanaf 4; 0 bedraagt het aantal volledig goede correcties 50 % 
bij den aap, vanaf 4; 3 eveneens bij de stoel. Dat bij de 
andere platen de correctie pas later optreedt, ligt niet aan 
het vermogen tot oordeelscorrectie als zodanig, maar aan de 
bovengenoemde bemoeilijkende momenten. Er is zelfs reden 
om aan te nemen, dat ook nog jeugdigere kinderen tot verbete
ring van hun oordeel in staat zouden blijken, wanneer wij 
erin slaagden nog simpeler en vooral meer in het leven inge
bouwde proeven te ontwerpen. 
De regelmaat in de ontwikkeling is bij de scènes verschillend. 
De meest eenvoudige en werkelijkheidsgetrouwe demonstratie 
hiervan verkrijgt men door na te gaan, hoe breed men de 
leeftijdsperioden moet nemen om de stijging wel regelmatig 
te maken (cfr. p. 222). In het volgend overzicht zijn de trimes
tergemiddelden weergegeven en daarachter die samenvatting, 
welke juist in staat is de inzinkingen weg te nemen. 1) 
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1) De nieuwe half jaars- of negenraaandspemiddelden zijn natuurlijk niet 
berekend uit de trimestergemiddelden, maar door nieuwe samenstelling 
en deling van de correctieresultaten der grotere periode. 
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De scènes zijn geplaatst in de volgorde van klimmende 
onregelmatigheid. Bij appel en stoel is samenvatting van tel
kens twee groepen voldoende om een ontwikkelingslijn zonder 
inzinkingen te verkrijgen, al blijft die bij de stoel dan nog 
gedurende drie halfjaren zonder stijging verlopen. Bal, aap 
en tafel eisen koppeling van telkens drie trimesters; de daar
door ontstane lijn stijgt bij de eerste twee voortdurend, bij de 
tafel blijft ze van 4; 0 tot 6; 3 bijna op gelijk niveau. De resul
taten van de tafel-scène hebben we reeds onmiddellijk vanwege 
het kleine aantal tot vier groepen samengevat. Bij de vaas 
is elke poging om de ontwikkelingslijn recht te trekken zinloos, 
daar deze in het midden een vijf-trimesters-lange inzinking 
vertoont. 

Wat kunnen de oorzaken zijn van dit verschil Ρ Eén oorzaak 
staat a priori vast: het verschillend aantal proefpersonen. Hoe 
minder proefpersonen, hoe groter kans dat de individuele ver
schillen naar voren komen, zodat de leeftijdsverschillen en de 
ontwikkelingslijn verdoezeld worden. Dat is wel de reden, 
waarom appel en stoel een duidelijkere ontwikkelingslijn ver
tonen dan Ъаі, tafel en beker. Blijft te verklaren, waarom 
aap en vaas buiten deze lijn vallen. De oorzaak bij den aap 
is wel, dat bii deze plaat zoveel gemakkelijker correctie wordt 
opgeroepen aan bij de andere. Doordat reeds vanaf 3; 0 het 
grootste deel der kinderen tot deze correctie in staat is, wordt 
het al of niet corrigeren minder een kwestie van kunnen dan 

' van neiging, minder van intelligentie dan van karakter, minder 
van leeftijd dan van individuele verschillen. Bij de vaas ligt 
de zaak anders; de verschillen zijn hier zo groot en over zo η 
brede leeftijd uitgebreid, dat een speciale periode-factor werk
zaam moet zijn. Op p. 154 hebben wij reeds waarschijnlijk 
Semaakt, dat dit een bijzondere aanspreekbaarheid voor han-

elingsdynamiek rond vier jaar moet zijn. Voortgezet onder
zoek is nodig om dit te bevestigen. 

Zijn er nog andere speciale periode-verschijnselen op te merken? 
Op p. 136 en 142 is reeds aangegeven, dat de jongere kleuters 
meer opmerkzaam schijnen te zijn voor de visuele vorm, de 
oudere meer voor de functie en aard van de dingen. Er is 
nog een ander opvallend feit: het ontbreken van de periode 
van spontaniteit rond vijf jaar, die bij de vroeger besproken 
handelingsproeven voor de zelfcritiek altijd en voor de zelf
correctie soms naar voren kwam. Omdat de oordeelscorrectie 
als correctie-in-taalvorm het dichtst bij de zelfcritiek staat, zou 
men juist ook hier dezelfde periode verwachten. Het tegendeel 
is echter het geval. Uit de lijst op voorgaande bladzijde blijkt 
dat het peil van de zelfcorrectie in het algemeen niet zakt bij 
de zesjarigen. Voor de spontane correctie in het bijzonder 
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wordt dit bevestigd door onderstaande berekening van het 
percentage bij de vijf- en zesjarigen. 
Ter illustratie is het percentage van de spontane correctie en 
zelfcritiek bij het nabouwen eraan toegevoegd: 

Nabouwen 
Cor-

Stoel Tafel Appel Bal Vaas Beker Aap rectie Critiek 
6; 0-7:0 15% 33% 28% 73% 25% 10% 25% 48% 19% 
5;0-6;0 9% 20% 16 % 16 % 9% 0 26% 57% 41% 

Behalve bij den aap vertoont het percentage in het laatste jaar 
overal nog een aanmerkelijke stijging, in tegenstelling met de 
handelingsproeven. Men moet dus wel aannemen, dat de spon
taniteit der uiting bij deze vorm van oordeelscorrectie geen 
belangrijke rol speelt. De reden daarvan is wellicht, dat bij 
de platen spreken voor het kind heel vanzelfsprekend was. 
Een oordeel werd altijd gegeven; en een nieuw verbeterd 
oordeel stelt aan de spontaniteit nauwelijks hogere eisen dan 
een herhaling van het verkeerde. Het voortschrijdend verstan
delijk correctievermogen kan zich dus ook in de spontane 
correcties (d.i. correcties, die geen suggestiehulp nodig hebben) 
onbelemmerd doen gelden. Daarentegen heeft het spreken bij 
de zelfcritiek veel meer het karakter van persoonlijke uiting. 
Wanneer men aanwijzingen voor verminderde spontaniteit in 
de oordeelscorrectie wil vinden, moet men die niet zoeken in 
de benodigde suggestie, maar in de tekenen van geremdheid 
of voorzichtigheid, waarmee het oorspronkelijke of verbeterde 
oordeel gegeven wordt. Wij hebben deze verzameld en van 
alle platen samengeteld. De leeftijdsverdeling vertoont drie 
perioden, die we samenvattend weergeven: 

5; 9—7; 0: 12 % der ppn geven tekens van geremdheid of voor
zichtigheid, 
4; 6—5; 9: 8 % der ppn geven tekens van geremdheid onvoor
zichtigheid, 
3; 0—4; 6: 18 % der ppn geven tekens van geremdheid of voor
zichtigheid. 

Hier is een vermeerderde spontaniteit der reactie in de 
middenperiode duidelijk zichtbaar. Men moet daarbij beden
ken, dat de aard der remming in de vroegere en latere periode 
verschillend is. Bij de jongere kinderen bestaat ze meestal uil 
„weet niet", weigering iets te zeggen of andere uitingen van 
onvermogen of verlegenheid. Bij de ouderen bestaat ze uit 
langzaam reageren, verbeteringen reeds van het eerste oordeel, 
voorzichtigheidsuitingen: „Misschien Dat zal ik wel 
niet raden Dat weet ik niet precies" enz. 
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III. Het eerste oordeel en zijn inoloed op de zelfcorrectie is 
bij elke plaat uitvoerig behandeld; wij vatten hier de resul
taten samen. Bij alle platen constateerden wij met het stijgen 
van de leeftijd een ontwikkeling van het eerste oordeel, in de 
zin van een juistere en objectievere interpretatie, steunend op 
een scherpere en meer realistische waarneming en een ver
mindering van het globale en fantaserende moment. 
De afhankelijkheid der correctie ten opzichte van dit eerste 
oordeel is enigszins gecompliceerd. Het eerste oordeel oefent 
van de ene kant een directe invloed uit: hoe meer bevredigend 
het is en met hoe meer zekerheid het gegeven wordt, des te 

' moeilijker is de correctie. Dat bevredigend karakter kan zowel 
zijn grond vinden in- objectieve juistheid als in affectieve 
aspecten (paddestoel, vliegmachine enz.). De objectieve juist
heid van het eerste oordeel, d.w.z. de aangepastheid aan het 
oorspronkelijk waarnemingsgegeven, is een correctieremming 
vooral bij de oudere, de aïfectieve aspecten vooral bij de 
jongere kleuters. Van de andere kant heeft het eerste oordeel 
ook een indirecte betekenis voor de correctie, inzoverre de 
juistheid ervan een indicatie is van het algemeen intelligentie-

Eeil, dat ook van invloed is op de correctie. Deze tweede factor 
eeft zijn werking vooral bij de „moeilijke" afbeeldingen, 

waarvan men een min of meer intelligente interpretatie kán 
geven (de tafel-stoel), niet bij de onbepaalde afbeeldingen, 
waarvoor bijna elke naam goed· is (de appel-bal en de staart). 
Daarom komt bij deze laatsten de directe invloed van het 
bevredigend karakter der interpretatie zeer duidelijk tot 
uiting. Bij de stoel-taf el daarentegen ontstaat een gecompli
ceerd beeld, vooral op het hogere leeftijdsniveau, omdat daar 
de remmende invloed der door juistheid bevredigende inter
prestaties ingaat tegen de begunstigende invloed van het intel
lect, dat zich in de juistheid van diezelfde interpretaties 
openbaart. 
IV. De beschrijving Dan het tmeede gedeelte der plaat en haar 
invloed op de zelfcorrectie. De eigen geaardheid, die de tweede 
reactie bij elke plaat ontleent aan de telkens verschillende 
relaties tussen middenstuk en zijstuk, is bij de correctie-
moeilijkheid reeds ter sprake gekomen. Maar er zijn ook enkele 
voor alle platen geldende wetmatigheden. Hoe meer het eigen 
karakteristieke moment van het tweede gedeelte der plaat 
wordt opgemerkt en weergegeven, des te groter is de Kans 
op correctie; zo bij plaat I de stoel of de tafels en speciaal 
hun functie als zit- of draagmeubel ; bij de boom het karakter 
van vrucht-boom; bij het vangende kind en de vrouw met 
bloemen de aanduiding van activiteit in de houding. Dit laatste 
dynamisch moment heeft echter ook de gevaarlijke neiging 
om meer de verbeelding dan het denken te prikkelen, waar-
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door fantaserende combinaties ontstaan i.p.v. corrigerende 
oordelen. Dit voert ons tot een andere algemene stelling: 
wanneer in de tweede reactie eenmaal een niet-corrigerend 
verband tussen de beide voorstellingen is gelegd, is dit een 
sterke belemmering voor de latere correctie, die meestal ook 
door suggestieve vragen niet meer te verbreken is. Onver
bondenheid der beide yoorstellingen is minder belemmerend 
voor de invloed van denk-suggesties dan een valse verbinding. 
Dat betekent, vertaald uit •de taal der proefresultaten in die 
der daarachter liggende psychische structuren: nog sluime
rende opmerkzaamheid is een gunstigere bodem voor denk-
didactiek dan een oncritische, fantaserende denkactiviteit, die 
geen grenzen ziet tussen verbeelding en werkelijkheid. 

V. Gezamenlijke correctiescore. Voor de vergelijking met 
andere proeven is het nodig, een gezamenlijke correctiescore 
te ontwerpen voor alle platen te zamen. Daarbij mag men niet 
aan iedere plaat dezelfde waarde toekennen; blijkens de resul
taten is zelfcorrectie bij den aap veel gemakkelijker dan bij 
de stoel enz. Daarom nebben wii, uitgaand van het totale 
correctiegemiddelde,1) aan elke. plaat een moeilijkheidscijfer 
toegekend. De verschillende vormen van correctie hebben wij 
reeds vroeger (zie p. 138) elk met een punt gewaardeerd. 
Door vermenigvuldiging van het moeilijkheidscijfer van de 
plaat met het volmaaktheidspunt der correctie, Icunnen wij 
dus elke afzonderlijke correctie waarderen. Optelling der bij 
de verschillende platen behaalde resultaten geeft dan de totale 
correctieprestatie van een proefpersoon. Een moeilijkheid is 
daarbij echter nog, dat niet alle proefpersonen dezelfde 
proeven hebben afgelegd. De meeste platen zijn immers 
dubbelplaten, de proefpersoon zelf bepaalt door zijn begin-
reactie welke van de twee helften hij als correctieproef aflegt ; 
de een kan daardoor moeilijkere proeven krijgen dan de ander. 
Om dit bezwaar te ondervangen hebben wij de proefpersonen 
die bij optelling der moeilijkheidscijfers hetzelfde moeilijkheids-
totaal opleverden, samengenomen tot een groep. Binnen zo'n 
groep zijn de individuele prestaties met elkaar vergelijkbaar. 
Wanneer men nu elk van deze moeilijkheidsgroepen verdeelt 
in decielen, d.i. in tien niveau's opklimmend van de 10 % 
slechtsten tot de 10 % besten, kunnen wij deze decielen van 
groep tot groep aan elkaar gelijkstellen en zijn alle proef
personen in één waarderingssysteem ondergebracht. 
1) Wij konden niet, zoals bij de later te bespreken intelligentietests, de 
leeftijd waarop 50 % der proefpersonen de gevraagde prestatie levert, als 
uitgangspunt nemen voor de vergelijking, omdat de leeftijdsschommelingen 
veel sterker zijn dan bij de intelligentieproeven. De 50 % wordt vaak op 
een jongere leeftijd wel en later niet bereikt. Voor de details van de 
berekening zie Aanhangsel p. 280. 
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De verdeling der proefpersonen naar dit waarderingssysteem 
vertoont een regelmatig leeftijdsverloop. De middenleeftijd der 
decielen stijgt van het eerste tot het tiende deciel met slechte 
één kleine inzinking. 

§8. WANDPLATEN 

Bij de meerdelige platen speelt het intellectuele moment een 
grote rol. Het kind moet actief denkend te werk gaan; het 
moet de twee plaatstukken tot één 'geheel samenvatten, betrek
kingen ontdekken en ze redenerend trachten te begrijpen. 
Daardoor is de mogelijkheid tot correctie afhankelijk gemaakt 
van de mogelijkheid om de voorbereidende denkactiviteit te 
volbrengen. De proef zou eenvoudiger, minder intellectualis
tisch en meer kinderlijk worden, wanneer we erin slaagden 
deze intellectuele voorarbeid te verlichten. Dit nu is alleen 
mogelijk door het voortschrijdend denken te beperken, m.a.w. 
door minder denkstappen nodig te maken. Natuurlijk kunnen 
we niet alle overgangen wegnemen, want de correctie zelf 
veronderstelt opeenvolging, ze is een stap van het ene oordeel 
naar het andere; maar de intellectuele tussenstadia moeten 
tot het minimum worden teruggebracht. 
Het middel hiertoe is de tweeledigheid van de plaat op te 
heffen. Voorvallen in de alledaagse waarneming wijzen hier
heen de weg: bij objectief gelijkblijvend waarnemingsgegeven 
kan men opeens heel andere dingen zien en daardoor 
gedwongen zijn tot correctie van zijn oordeel. Dit gebeurt 
vooral, wanneer men van plaats verandert: ik kom dichterbij 
en zie dat het Jansen niet is, maar Pietersen. Het gebeurt ook 
wanneer onze belangstelling gewekt wordt: ik zie vluchtig 
iemand passeren, meen aan het lopen Jansen te herkennen, 
kijk eens goed en onderdruk snel mijn groet, het is Jansen 
helemaal niet. Wij hebben getracht deze situatie te imiteren. 
Aan de wand van het onderzoekskamertje hangen enige 
platen. Sommige kinderen zijn daarin spontaan geïnteresseerd, 
de belangstelling van de anderen is gemakkelijk te wekken. 
Die platen zijn zo getekend, dat zij op enige afstand en op 
het eerste gezicht iets andere voorstellen dan bij nader toezien. 
Terwijl het kind midden in de kamer aan zijn tafeltje zit, 
wijst men op een van de wandplaten en vraagt: „Kijk eens 
wat een mooie plaat. Wat staat daarop?" Na het antwoord 
neemt men het Kind, als het nog klein genoeg daarvoor is, 
op de arm en zegt: „Zullen we eens gaan kijken?" Als het 
kind daarvoor te groot is, zegt men: „Je mag de plaat wel 
eens gaan kijken.' Desnoods spoort men het kind nog eens 
aan van zijn stoel op te staan en naar de plaat toe te lopen. 
Zonder verdere suggesties of aansporingen registreert men dan 
de reacties. 
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Het ontwerpen en uitvoeren van de platen was een moeilijke 
opgave. Allereerst moest de voorstelling op grotere en kleinere 
afstand tot een geheel verschillende interpretatie dwingen. 
Bovendien moesten de platen zowel in begin- als in eindwaar-
neming voor kleine kinaeren begrijpelijk en aantrekkelijk zijn. 
Na een reeks voorproeven hebben we drie platen behouden: 
1. Boom-mens. 2. Zonnebloem-meisje. 3. Huis-kerk. De eerste en 
de derde voldeden zeer goed aan het doel ; de tweede was iets 
te fantastisch, maar gaf daardoor de gelegenheid om de invloed 
van de fantasie nauwkeuriger na te gaan. 
Vóór wij de platen afzonderlijk behandelen, geven wij een 
analyse van de proef en een overzicht van de zelfcorrectie 
in het algemeen. 

Analyse 

De gevraagde correctie is in wezen dezelfde als bij de drie
luiken : verbetering van een oordeel op grond van betere waar
neming. Maar de manier waarop die betere waarneming tot 
stand komt, is een geheel andere. Ze bestaat niet in een uit
breiding van het waargenomene en in het ontdekken van een 
samenhang tussen de oorspronkelijke en de uitgebreide waar
neming, maar in een nauwkeuriger waarnemen van hetzelfde 
object. Dat heeft verschillende voordelen: 1. Er behoeft geen 
eenheid gesticht te worden tussen twee afbeeldingen, de een
heid is gegeven. 2. De verandering gebeurt niet primair in 
het denken en vervolgens in de waarneming, maar primair in 
de visuele waarneming zelf; ze gebeurt a!n.w. zienderogen, 
dringt zich daardoor veel sterker op, wekt meer verwondering 
en is daardoor geschikt om het denken te prikkelen. 3. Wel 
is ook bij deze platen ontdekking van een relatie de nood
zakelijke grondslag voor correctie, maar die relatie veronder
stelt niet dat men bij het zien van de tweede voorstelling de 
eerste nog present heeft of van de een naar de andere neen 
en weer kijkt. Het gaat altijd om de relatie binnen één voor
stelling, nl. die van verschillende onderdelen ten opzichte van 
het geheel. Dit is dezelfde meest eenvoudige relatievorm, die 
ook bij den aap werd gebruikt. Omdat zodoende de intellec
tuele moeilijkheid is verminderd, zullen de correctieresultaten 
minder toe te schrijven zijn aan het correctievermogen dan 
aan de karakterologische bereidheid en geneigdheid tot cor
rectie. 

Een verder verschil met de drieluiken is, dat in de wandplaten 
de fantasie meer speelruimte krijgt. Dat is onvermijdelijk, 
wanneer men twee verschillende interpretaties van één ge-

f even mogelijk wil maken. Het is een nadeel, inzoverre de 
antasie, zoals wij op p. 169 zagen, een belemmering kan 

vormen voor de correctie. Daartegenover staat, dat wij de gele-
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genheid krijgen de eigenaardige, voor de kleuterleeftijd ken
merkende vorm van fantaserend denken te bestuderen, in 
zichzelf en in zijn werking op de correctie. 

De zelfcorrectie in het algemeen 

De correctievormen zíjn grotendeels dezelfde als bij de vorige 
platen. Om niet in herhaling te vallen, beperken wij ons tot 
de punten van verschil. Van de op p. 125 e.v. behandelde 

f roepen valt er één bijna geheel weg: de correctie op de vraag 
)e voornaamste reden, waarom de suggestievraag bij de drie

luiken gesteld werd, was om de aandacht van het kind terug 
te voeren naar het eerder getoonde deel van de plaat en zo de 
relatie te doen zien; hier echter is dat overbodig: alles speelt 
zich af binnen één voorstelling. Wij konden daarom de tussen
komst van den proefleider beperken en het denken overlaten 
aan zijn eigen verloop. Een vraag werd alleen gesteld in 
gevallen van twijfelachtige correctie, om zekerheid te krijgen 
over de bedoeling van het kind. 
Bij de wandplaten treden twee groepen van reacties op, die 
bij de drieluiken niet of nauwelijks voorkomen en die daarom 
eeii afzonderlijke bespreking verdienen: juiste oordelen bij 
de eerste waarneming en combinerende interpretaties. 

1. Juiste oordelen bij de eerste waarneming waren bij de 
drieluiken uiteraard niet mogelijk; de proef was immers zo 
ingericht, dat het oorspronkelijk oordeel altijd tot fout kon 
worden gemaakt. Hier echter vormen ze een talrijke groep, 
die alle Kinderen omvat, welke reeds op het eerste gezicht 
zagen,wat de plaat eigenlijk moest voorstellen, zodat nader 
toezien overbodig was. In vele gevallen is dit een superieure 
reactievorm, die een goede waarneming of intelligentie ver
raadt. Noodzakelijk is dit echter niet, want de oorzaak kan 
ook meer uitwendig zijn; het onderzoek werd gedaan op ver
schillende scholen en in verschillende kamers, de afstand en 
de belichting van de platen aan de wand waren zodoende wis
selend, ook de weersgesteldheid en het uur hadden onver
mijdelijk invloed op de belichting. Voorts heeft het éne kind 
scherper ogen dan het andere enz. Wanneer onze proef als 
waarnemingsexperiment bedoeld was, zouden al deze factoren 
fataal zijn. Nu was voor ons de natuurlijkheid van de proef-
situatie belangrijker en moesten we deze complicaties op de 
koop toe te nemen; het enige wat we konden doen was, deze 
gevallen bij berekening van percentages en gemiddelden niet 
mee te tellen. 

2. Combinerende interpretaties. Bij de drieluiken troffen we 
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enkele gevallen aan, waarin de eerste en tweede interpretatie 
niet scherp tegenover elkaar stonden, maar de eerste geheel 
of gedeeltelijk in de uiteindelijke beschrijving was opgenomen. 
We spraken dan van gelijkschakeling of versmelting (p. 128) 
en constateerden, dat deze reacties als niet-correctie moesten 
opgevat worden. Bij de wandplaten komen zulke combi
nerende reacties vaak voor, vooral bij de boom en de zonne
bloem; ze hebben een geheel andere betekenis en verdienen 
een andere waardering. Het fantaserend, combinerend denken 
immers is hier zo voor de hand liggend, dat het niet zonder meer 
als een afdwaling beschouwd kan worden. Dit ligt niet alleen 
aan het fantastisch karakter van deze platen, maar ook aan 
het feit, dat de verandering aan één en hetzelfde ding plaats 
vindt, dat in feite onveranderd blijft; wat eerst een bloem was, 
ontpopt zich nu opeens als een juffrouw. Het is begrijpelijk, 
dat de eerste interpretatie dan niet zonder meer wordt los
gelaten, vooral wanneer ook objectieve elementen ац die 
eerste interpretatie blijven bestaan. Dit laatste is de reden, 
waarom de combinerende reacties het meest voorkomen bij 
de zonnebloem; daar zijn immers onderdelen aanwezig, die 
in werkelijkheid niet anders dan als bloemelementen kunnen 
worden opgevat; bij de boom-man en vooral bij de kerk 
kunnen door scherpe waarneming tenslotte alle elementen 
zich oplossen in de uiteindelijke interpretatie. 
De reacties der kinderen op de wandplaten leveren geschikt 
materiaal voor een studie over de kinderlijke fantasie, die 
echter te ver buiten ons bestek zou voeren. Wij beperken on« 
daarom tot een kleine reeks voorbeelden, die laten zien, dat 
in deze combinaties werkelijk van fantasie sprake is, gaande 
van een ordeloze vermenging der beide interpretaties tot de 
schepping van nieuwe fantasiegestalten. 

Voorbeelden 1 ) Boom: 

Bloempot. — Db — 'η Bloem en 'n meneer en verder niks meer 
079 J 4; 2). 
'n Boom. — Db — Boom, die hei een gezicht (333 J 6; 4). 
Boom. — Db — Boom. Man, die heeft blaadjes opgegeten 
(254 J 5; 10). 
Bfoemen, in een vaas. — Db — Bloemen in vaas. „Wat is dat?" 
Een meneer hé, met bloemen in zijn haren (249 J 4; 11). 
Boom. — Db — Boom, met een jas aan (74 M 4; 0). 
1) Voorbeelden worden als volgt gegeven. Voorop staat de reactie bij de 
eerste waarneming. Dan wordt door — Db — aangeduid dat het kind 
dichterbij is gaan kijken. Daarna volgt de tweede reactie. Eventuele 
vragen van den proefleider staan tussen aanhalingstekens. 
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Voorbeelden Zonnebloem: 

Bal. — Db — Handen eeeh arm; 'n maan en blaadjes en 
ogen en de hoofd en de mond (274 J 4; 5). 
Bloem — Db — en hij hét ogen en handen en geen neus. Hij 
kan ook vliegen. O nee, zeker niet (236 J 4; 7). 
'n Meneer — Db — die is een ster, 
die meneer moet in de lucht (156 
J 5; 10). 

Het scheppende moment komt vooral 
tot uiting in de nieuwe, zelfgemaakte 
namen: bloemenoog, bloem juf f rouw, 
bloemgezicht, boommannetje, tak-
mannetje, gezichtsboom, boompieter
man. 

Dit alles geldt van de boom en de 
zonnebloem. Bij de kerk heeft de 
combinatie geen fantaserend, maar 
meer een nevenschikkend karakter; 
naast het huis worden ook kerk-
onderdelen genoemd, maar tot een 
positieve eenheid komt het niet: 
Boom, huis, boom. — Db — Huis, 
toren, toren, boom, huis (209 J 5; 3). 
Een boom met een huisje — Db — 
Nog een toren op het huisje (217 M 
5; 5). * 

Het is soms moeilijk uit te maken, 
of een combinerende reactie een zelf
correctie is of niet, omdat ze juist 
tussen de beide interpretaties in ligt. 
Als correctie is ze gewaardeerd, 
wanneer ofwel de kern van de com
binatie in tegenstelling was met de 
oorspronkelijke interpretatie, ofwel 
het accent en andere uitdrukkings
verschijnselen het correctiebewust-
zijn verrieden. Wanneer die beide 
momenten ontbraken, werd geen 
correctie verondersteld. Daartussen 
bleef een aantal onvolledige, soms 
ook onzekere correcties over. Op de 
leeftijdsverdelingen komen wij bij 
de afzonderlijke platen terug.' 

De oorspronkelijke plaat 
was 40 X 60 cm. groot, ge
schilderd in waterverf, het 
gearceerde croen, het overige 
bruin; de stippellijnen geven 
aan wat in de kleuren zo 
zwak was aangegeven, dat 
het alleen van dichtbij de 

waarneming bepaalde. 

174 



PLAAT V. BOOM 

Na de algemene uiteenzetting over de verschillen tussen de 
drieluiken en wandplaten op p. 171 kan de analyse van de 
afzonderlijke platen kort zijn. Fundament van de correctie 
is de betrekking tussen het globale geheel van vorm-en-kleur 
en enkele onderdelen, die zich bij nader toezien binnen dat 
geheel duidelijker aftekenen en daardoor aan de voorstelling 
een andere gestalte geven: de boomkroon wordt een gezicht, 
de stam een menselijk lichaam in lang gewaad met armen 
en handen. De betrekking tussen geheel en onderdelen is 
dezelfde als bij den aap; maar de rol welke beide spelen in 
de correctie is verschillend. Bij den aap dwingt de waarneming 
van het geheel tot een andere beoordeling van het onderdeel; 
bij de boom zijn het de onderdelen, die nopen tot een andere 
beoordeling van het geheel. 

Leeftijdsoerdeling 

Het leeftijdsverloop toont een duidelijke ontwikkeling. Het 
percentage corrigerenden stijgt van 18 % in de jongste groep 
met lichte schommelingen tot 81 % in de oudste. Behalve de 
correctie neemt ook het aantal der onmiddelliJK goede inter
pretaties met de leeftijd toe; tot 4; 0 komen ze slechts spora
disch voor, van 4; 0 tot 6; 0 vormen ze 9 %, daarna 19 % der 
reacties ; dit is een aanwijzing voor de verscherping der waar
nemingshouding en de groeiende voorzichtigheid. 
Wanneer men de resultaten vergelijkt met die der drieluiks
platen (p. 165), blijkt dat de correctie bij de boom (gemiddelde 
1,9) aanmerkelijk lager is dan bij den aap (gemiddelde 2,6), 
maar iets hoger dan bij de appel (gemiddelde 1,8). Dat de 
correctie bij den aap gemakkelijk is, heeft zijn oorzaak in het 
bovenaangeduide verschil: het nieuwe geheel kan gemakke
lijker een onderdeel in zich opnemen en veranderen dan dat 
onderdelen aan het geheel een ander aanzien geven. Dit is 
een gestaltepsychologische waarnemingswet, die aan het cor
rigerend denken haar grenzen stelt. Men kan haar ook als 
volgt formuleren : het feit dat de voorstelling reeds een globale 
interpretatie ontvangen heeft, belemmert de waarneming der 
daarmee strijdige details; doordat het kind de plaat eenmaal 
als boom gezien heeft, is zijn kans om de neus en de handen 
op te merken veel kleiner geworden. 

Dat het correctiegemiddelde lager is dan bij den aap was te 
verwachten: dat net niet of nauwelijks hoger schijnt dan bij 
de appel-scène heeft verschillende oorzaken. 1. De groep der 
onmiddellijk goede correcties komt alleen bij de wandplaten 
voor en wordt daar buiten de berekening gehouden; men mag 
echter veronderstellen dat deze proefpersonen zich meestal 
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goed zouden gecorrigeerd hebben. 2. Er worden bij de wand
platen geen suggestie-vragen gesteld; men moet dus het 
gezamenlijk aantal correcties hier eigenlijk vergelijken met 
dat der spontane correcties bij de appel; net verschil is dan 
veel groter, 46 % tegenover 14 %. 3. Maar zelfs wanneer men 
hiervan afziet en het totaal aantal goede correcties (spontane 
correcties + correcties op vraag) van de appel samenneemt, 
blijkt bij nauwkeuriger bestudering der leeftijdsverdeling, dat 
de wandplaat gemakkelijker is dan de totaal-percentages doen 
vermoeden. Het onderstaande lijstje plaatst het percentage 
goede correcties der beide platen naast elkaar, samengevat in 
vijf leef tijdsniveau's. De procenten zijn berekend op het aantal 
proefpersonen, dat op elke leeftijd en bij beide platen ver
schillend is. 

Goede correcties 

6;3—7;0 
5 ; 6 Η - 6 ; 3 

4; 9 - 5 ; 6 
4; 0—4; 9 
3 ; 0 - 4 ; 0 
Totaal 

Spon
taan 

14 
11 
9 
1 
0 

35 

bij Appel 
na 

-f- vraag = goed 

+ 21 = 35 
+ 41 = 52 
+ 21 = 30 
+ 10 = 11 
+ 2 = 2 

+ 95 = 130 

= 
^= 
= 
= 
= 

= 

77 % 
70 % 
43 % 
25 % 

7 % 

60 % 

bij Boom 

33 = 62 % 
42 = 55% 
37 = 42% 
19 = 28 % 
6 = 15% 

138 = 52% 

Het totaalpercentage is bij de appel groter, maar vindt zijn 
oorzaak vooral in een sterk overwicht van de hogere leeftijden. 
Tot 4; 9 is het percentage aanmerkelijk lager en bestaat dan 
nog bijna alleen uit correcties na suggestie. De jongere kin
deren corrigeren zich dus vaker bij de boom, zodat men mag 
concluderen dat de correctie daarvan gemakkelijker is. Met 
5; 6 slaat de verhouding om, waarschijnlijk omdat het rede
nerend denken, dat door de drieluiksplaat geëist wordt, oudere 
kinderen beter ligt dan het meer fantaserend denken der 
wandplaten. Anders gezegd: de wandplaat is gemakkelijker, 
maar toont minder steile ontwikkeling, waarschijnlijk omdat 
het intellectuele moment in de correctie niet zo benadrukt 
wordt. 

Combinatie en zelfcorrectie 

De verdeling van de combinerende interpretaties over de leef
tijden wordt hieronder weergegeven in een samenvatting van 
de trimesters tot vijf perioden, die in de getallen naar voren 
kwamen: 
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6; О—7; О bij 19 % der proefpersonen komt combinatie voor, 
5; 6—6;0 bij 20 % der proefpersonen komt combinatie voor, 
4; 9—5; 6 bij 28 % der proefpersonen komt combinatie voor, 
4; 0—4; 9 bij 23 % der proefpersonen komt combinatie voor, 
3;0—4; 0 bij 5 % der proefpersonen komt combinatie voor. 

Het hoogtepunt ligt onmiskenbaar in het midden. Vóór 4; 0 is 
de neiging tot fantaserend combineren bij deze plaat nog 
gering; vanaf 5; 6 neemt ze weer af. Men zou kunnen denken, 
dat het zeer lage % bij de driejarigen te wijten is aan een 
waarnemingstekort, waardoor ze de details, die tot combinatie 
aanleiding geven, nog niet zouden opmerken of begrijpen. Dit 
is echter zeker niet de enige verklaring, want in dezelfde 
periode is het % der correctie, die ook waarneming der details 
veronderstelt, aanmerkelijk hoger (15 %). Het gaat dus bij de 
driejarigen werkelijk om een zwakkere neiging tot combi
nerende interpretatie als zodanig. 
In het volgende overzicht van de samenhang tussen combinatie 
en zelfcorrectie zijn de correctie-resultaten der combinerende 
proefpersonen gesteld tegenover die van de overige proef
personen. Leeftijdsindeling was overbodig, daar ze geen be
langrijke verschillen opleverde. 

Volledige Onvolledige Geen 
corr. corr. corr. 

Combinerende interpretaties 49 % 21 % 30 % 
Overige proefpersonen 45 % 2 % 53 % 

Het percentage volledig goede correcties blijft ongeveer gelijk, 
maar de combinatie heeft een grote verschuiving van niet-
corrigeren naar onvolledige correctie tengevolge. Betekent dit, 
dat de combinatie en de fantasie dus een gunstige invloed heb
ben op de correctie? Neen, want men moet bedenken, dat de 
combinerende interpretatie veronderstelt, dat er tenminste iets 
van de tweede mogelijkheid is waargenomen, zodat de correctie 
al begunstigd is. Bij de andere kinderen zijn er vele, die in 
hun tweede waarneming helemaal niets nieuws hebben gezien 
en daarom hun eerste interpretatie zonder meer herhalen 
(62 % der niet-correcties bestaat uit eenvoudige herhalingen). 
Men moet de samenhang dus zo formuleren: hoemei de proef
personen, die een combinerende reactie geven, de tot correctie 
dwingende details hebben opgemerkt, blijft nog 21 % ervan 
staan bij een onvolledige correctie en corrigeert zelfs 30 % 
zich in het geheel niet. Natuurlijk kan men dit resultaat niet 
aanhalen als een bewijs voor de correctie-remmende invloed 
der fantaserende combinatie, maar in elk geval kan het ook 
niet dienen als bewijs daartegen. 
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Eerste oordeel en correctie 

Vergeleken met de drieluiken is de eerste interpretatie weinig 
gevarieerd; alleen de volgende antwoorden komen voor: boom 
(215 X); bloem en dergelijke (71 X), mens en dergelijke 
(29 X), beest, koei, huis, groen ding. blauw, iets. Daarvan 
zijn de menselijke interpretaties ongetwijfeld de meest juiste, 
boom is ook goed, de overige zijn minder juist. De samenhang 
van deze groepen met de leeftijd toont dan ook, dat mens en 
boom overheersen boven 4; 9, de andere interpretaties daar-
beneden. De scherpte van het denkend waarnemen neemt met 
de leeftijd toe. 
Bij de berekening van de invloed der eerste interpretatie 
hebben wij die beide leeftijdsniveau's afzonderlijk gehouden, 
om de leeftijdsfactor zoveel mogelijk uit te schakelen. De groep 
der mens-interpretaties valt weg, omdat daarop geen correctie 
behoeft te volgen. 

Goede 
Booen 4; 9 corr. 

Boom 55 % 
Overige interpr. 74 % 

Onder 4; 9 

Boom 22 % 
Overige interpr. 22 % 

Onvoll. 
corr. 

3 % 
22%. 

0 
18% * 

Geen 
corr. 

42% 
4 % 

78% 
60% 

Gemid
delde 

2,3 
3,4 

0,8 
1,2 

Op beide leeftijden bestaat een sterk overwicht van de cor
rectie in de groep der overige minder goede interpretaties. Dit 
bevestigt wat wij ook bij de voorgaande platen telkens con
stateerden: hoe minder houdbaar de eerste waarneming, hoe 
meer kans op correctie. Het sterkst geldt dit voor de hogere 
leeftijd; op de lagere wordt de werking van de onbevredigende 
interpretatie gecompenseerd door die van de zwakke intelli
gentie, welke er vaak mee samengaat. In dit verband moeten 
we nog eens bijzonder het percentage der onvolledige correcties 
bezien; hier is de overheersing der minder goede interpretaties 
nog veel sterker dan bij de volledige correcties ; hier ook wordt 
ze op de lagere leeftijd niet zwakker, integendeel. Wij mogen 
concluderen: bij de vijf- en zesjarigen geeft een slechtere eerste 
waarneming zeer grote kans op correctie, die echter niet altijd 
volledig is; bij de vierjarigen geeft een slechte eerste waar
neming iets meer kans op correctie dan een goede eerste waar
neming, maar die correctie blijft meestal in onvolledigheid 
steken. 
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PLAAT VI. ZONNEBLOEM η 

Deze plaat en de door haar gevraagde zelfcorrectie zijn in de 
belangrijkste punten gelijk aan die van de boom. Alleen is 
hier de prikkeling van de fantasie nog sterker. Niet alle gege
vens die bepalend zijn voor de bloem-interpretatie, kunnen 
helemaal opgenomen worden in een werkelijkheidsgetrouw 
meisjesbeeld; juist voor den goeden waarnemer blijft een 
zekere tweeslachtigheid bestaan. Maar ook daarvan afgezien, 
prikkelt de afbeelding de fantasie door haar kleurigheid, door 
het bloemmotief, door de menselijke gedaante, die veel spre
kender is dan bij de boord, doordat het gezicht den toeschouwer 
aanziet enz. 

LeefiijdsDerdeling 

In tegenstelling tot de boom is het verloop hier zeer onregel
matig, erger dan bij een der vorige platen. Dat geldt zowel 
van ae volledige als van de onvolledige correcties en van de 
niet-corrigerenden. Het komt zeer duidelijk tot uiting, wan
neer men volgens de op p. 165 gebruikte methode de schomme

lingen uit de leeftijdscurve 
tracht weg te werken. Bij de 
boom gelukt dat door telkens 
twee trimesters samen te 
nemen; maar bij de zonne
bloem moet men de hele pe
riode beneden 4; 9 samen
vatten en tegenover die boven 
4; 9 stellen om een duidelijk 
ontwikkelingsverschil te krij
gen. 

Ook de onmiddellijk goede 
reacties, die bij de boom in 
de hogere leeftijden toe
nemen, zijn hier zonder regel
maat verdeeld; en zelfs de 
onvolledige correcties, die 
zich anders altijd rond het 
midden groeperen, zijn ver
spreid over alle leeftijden. 
De verklaring van dit alles 
moet waarschijnlijk gezocht 
worden in het meer fantas
tisch karakter van de plaat. 

1) Zie de opmerkingen bij de plaat op p. 174. 
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Om die veronderstelling te toetsen is het nodig de combineren
de reacties nader te onderzoeken. 

Combinatie en zelfcorrectie 

Het aantal combinerende interpretaties bedraagt 84 tegenover 
67 bij de boom. Dat verschil schijnt niet groot, maar men moet 
bedenken, dat de groep der onmiddellijk goede reacties, die 
zelden combinatorisch zijn, bij de zonnebloem veel groter is. 
Wanneer men* deze groep buiten de berekening laat, is de 
verhouding 31 % tegenover 20 % ; inderdaad een aanwijzing 
dat de zonnebloem sterker tot fantaserende interpretaties 
prikkelt. 
De verdeling der combinaties over de leeftijden is als volgt: 

6;0—7;0 29 % van het aantal ppn. 
5; 6—6;0 42% „ „ 
4; 9 - 5 ; 6 30% „ „ 
4; 0 - 4 ; 9 26% „ „ 
3;0—4;0 10% „ „ 

Deze verdeling komt hierin overeen met· die van de voor
gaande plaat, dat het hoogtepunt niet bij de oudste kinderen, 
maar in het midden ligt. De samenhang tussen combinatie en 
zelfcorrectie komt tot uitdrukking in de volgende cijfers: 

Volledige Onvolledige Geen 
corr. corr. corr. 

Combinerende interpretatie 39 % Yb % AB % 
Andere „ 52 % 5 % 43 % 

De combinerende interpretatie belemmert de correctie. Dit 
wordt vooral duidelijk wanneer men deze getallen vergelijkt 
met die bij de boom (p. 177). Hier evenals daar is vooral bij 
de onvolledige correcties het aandeel der combinerende inter
pretaties opvallend; de fantasie maakt dat het denken 
onscherp blijft. Maar terwijl bij de boom dat groter aantal 
onvolledige correcties in mindering komt van de niet-corri-
gerenden, vermindert het bij de zonnebloem vooral het aantal 
volledige correcties. Met andere woorden, het correctiepeil der 
combinerende reacties is bij de meer fantastische zonnebloem 
aanmerkelijk lager dan het gemiddelde, terwijl het bij de boom 
iets hoger ligt. De fantastische inslag van de zonnebloem heeft 
dus niet alleen tot gevolg, dat het aantal combinerende reacties 
groter is, maar ook dat de kinderen daarbij moeilijker tot cor
rectie komen; zij blijven in de fantasie gevangen. 
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Eersie oorâeel en correctie 

De oorspronkelijke interpretatie van de zonnebloem wint het 
in variatie van de boom, wat uit het meer fantastisch karakter 
van de plaat begrijpelijk is. Zij blijft echter ten achter bij de 
drieluiken. De reden waarom de beide grotere platen zoveel 
minder gevarieerde benamingen oproepen is wel, dat de voor
stelling van een levend wezen uiteraard meer bepaald is dan 
het opzettelijk tweeslachtige „ding" van de drieluiken. De 
gegeven benamingen zijn: Meisje, juffrouw, kind, jongen, 
man(netje), mevrouw, mens, gezicht, papa, kerel, boerin, pop
petje, indiaan, neger, pieterman, sinterklaas, kerstmannetje, 
engel, duivel, mannetje in de maan (tezamen 1Í6 X). 
Bloem, met verschillende nadere bepalingen (tezamen 90 X). 
Boom, met verschillende nadere bepalingen (tezamen 20 X). 
Maan, zon, ster (tezamen 45 X). 
Overige interpretaties: beer, hond, wolf, kippen, kuiken, stert, 
peer, tol, bal, horloge, molen, randje, ronde, rondje, kleuren, 
groen (tezamen 29.X). 
De verdeling van deze groepen over de leeftijd demonstreert 
het volgend overzicht: 

V 

Mens 
Bloem 
Boom 
Hemellichaam 
Overige interpr. 
Mislukt 

Boven 4;9 

42% 
50% 
7% 

16% 
5% 
0 

Onder 4; 9 

29% 
27% 
6% 

11 % 
18% 
9% 

Verhouding 
4 2 : 2 9 = 1 , 4 
50 : 27 = 1,1 
7 : 6 = 1 , 2 

16 : 11 = 1,4 
5 : 18 = 0,5 

Ook hier valt weer op, dat het leeftijdsverschil bij deze plaat 
zo klein is. Alleen de slechtste groep der overige interpretaties 
toont een noemenswaardig overwicht van de lagere leeftijd; 
bij de betere interpretaties ligt de verhouding telkens dicht 
bij 1, terwijl de andere platen verhoudingscijfers hebben van 
5 of 4. De zonnebloem schijnt inderdaad alle leeftijdsverschil
len te vervagen. 
De verdeling van de correctie over de oorspronkelijke inter
pretatie leert weinig nieuws. Het enige opvallende is, dat de 
hemellichamen — zon, maan, ster — aanmerkelijk minder 
gecorrigeerd worden dan de andere groepen, zowel op hogere 
als lagere leeftijd. Bij de hemellichamen volgt slechts in 42 % 
der gevallen correctie, bij de overige interpretaties in 58 %. 
Oorzaak daarvan is wel dat de anthropomorphe opvatting der 
hemellichamen aan kinderen zo vertrouwd is, dat ze er geen 
bezwaar in zien een rond ding met een gezicht „zon ' of 
„maan" te noemen. Zelfcorrectie is dus overbodig: het ding 
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leek eerst een ronde, geelrode maan, en dat komt goed uit, 
want het heeft een gezicht ook. 
Weet ik niet zon — Db — Is 'i niet zo? de zon.. 7-. met 
een gezicht (111 M 4; 10). 
Maan — Db — Armen, schouder. „Wat is ' t?" (ongeduldig) De 
Maan! (100 J 4; 8). 
De oorzaak van net niet-oorrigeren ligt dus in de bijzondere 

Elaats van zon, maan en sterren in de fantasiewereld van 
et kind; het zien ervan prikkelt niet tot realistisch waar

nemen en denken, en dus niet tot corrigeren. Dit wordt beves
tigd door de bijzondere frequentie van de hemellichamen als 
onderdeel van combinerende interpretaties; ze komen voor in 
25 % van de combinaties en slechts in 14 % van het totaal der 
reacties. 

PLAAT VIL K E R K i ) 

De resultaten van de beide voorgaande platen, vooral die 
der zonnebloem, toonden verschillende afwijkingen van de 
resultaten der drieluiken, die wij voorlopig uitgelegd hebben 
als kenmerk voor de invloed van de fantasie: de combinerende 
reacties, het — in verhouding tot de intellectuele gemakkelijk
heid — lage correctiepeil, de sterke correctie op lagere leeftijd, 
de minder regel- L γ V и matige ontwikke-
Imgslijn e n z . . . . 

Men kan zich ech
ter afvragen, of 
deze verklaring 
niet te ver gezocht 
is; de mogelijkheid 
is nog open, dat 
die afwijkingen 
eenvoudig te wij
ten zijn aan de ver
schillen in proef-
situatie van wand
platen en drielui
ken. Om dit te 
toetsen is een 
wandplaat ont
worpen, waarin de 
fantastische mo
menten zoveel mo
gelijk vermeden 

1) Zie de opmerkingen bij de plaat op p. 174. 
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worden, zodat ze niet sterker zijn dan bij de drieluiken. Op de 
eerste plaats hebben we een voorstelling genomen, die in geen 
r a n beide interpretaties een levend wezen en nog minder een 
mens kan zijn, maar een gebouw, zodat aan de anthropomorphe 
opvatting de grondslag is ontnomen. Op de tweede plaats zijn 
alle details van de plaat volkomen en zonder veel moeite in 
de uiteindelijke goede interpretatie op te nemen, zodat er 
voor een kind dat goed kijkt geen tweeslachtigheid overblijft. 
Ten derde gebeurt de verandering niet in het waargenomen 
object, maar door toevoeging daaraan: als men dichterbij komt, 
blijkt er naast het gebouw een toren te staan met een kruisje, 
die het tot kerk stempelt; de gedaanteverandering is daardoor 
minimaal en helemaal niet schokkend of toveracntig, zoals bij 
de boom-mens en het bloem-meisje. In beide interpretaties 
gaat het om een gebouw; alleen was het eerste een gewoon 
klein gebouw (huis of boerderij) later een groter gebouw van 
bijzondere aard (kapel, kerk of klooster). Tenslotte komt de 
verandering op de meest natuurlijke wijze tot stand; de toren 
is half verscholen achter bomen en steekt door zijn kleur sterk 
af tegen de achtergrond; als men dichterbij komt wordt hij 
beter zichtbaar en blijkt het gebouwtje dus een kapel te zijn; 
men had de toren al eerder kunnen zien, maar heeft niet goed 
gekeken. Dat is een gebeurtenis, <lie op elke wandeling kan 
voorkomen. 

Naar zijn structuur gelijkt het correctie-fundament het meest 
op dat van plaat IV, de aap. De relatie is immers die van een 
aaneengesloten, niet zoals bij de boom en de zonnebloem 
ingesloten, onderdeel tot zijn geheel. Een verschil is echter, 
dat bij den aap het nieuwgeziene geheel dwingt tot correctie 
van het onderdeel, bij de kerk het later geziene onderdeel tot 
correctie van het geheel. Men moet erop rekenen, dat de cor
rectie in dit laatste geval moeilijker is, omdat het geheel een 
sterkere bepalende kracht bezit in de waarneming. Nog in een 
ander opzicht is deze plaat moeilijker dan de aap en de drie
luikplaten in het algemeen: het detail dat tot corectie moet 
dwingen is niet opvallend, maar zelfs tamelijk moeilijk waar
neembaar. Bemoeilijkend in vergelijking met de beide andere 
wandplaten is ook, dat de correctie door een conclusie als slot 
van een redenering tot stand moet komen: er staat een toren 
bij, dus is het een кегк. Dat concluderende denken komt her
haaldelijk op kinderlijke manier tot uitdrukking, iets wat bij 
de twee andere wandplaten niet gebeurt. 

Huis met bomen — Db — Vogeltje, kerk, kun je goed aan 
'/ kruisje zien, enz. (100 J 4; 8). 

Lecftijdsuerdeling 

De ontwikkeling verloopt in bijna onafgebroken stijging tot 
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5; 6; die regelmatigheid van de stijging is veel groter dan bij 
de zonnebloem; de daar geconstateerde schommelingen zijn 
dus niet te wijten aan de vorm van de proef, maar aan de 
bijzondere aard van de plaat. Met 5; 6 wordt echter een ont
wikkelingsplateau bereikt, het correctiegemiddelde blijft 
schommelen. Waacaan is deze stilstand in dé ontwikkeling, aie 
we bij de andere platen niet zo sterk vonden, te wijten? 
Aanwijzingen voor een antwoord op deze vraag vinden we 
door een vergelijking van de verschillende vormen der niet-
correctie in hun verdeling over de leeftijden. 

Leeftgd 

6.6-7-0 
6.3-6-6 
6.0-6.3 
5.9-6.0 
5.6-5.9 
5.3-5.6 
5.0-5.3 
4.9 5.0 
4.6-4.9 
4.3-4.6 
4.0-4.3 
3.9-4-0 
3-6-3-9 
3.0-3.6 

Aantal 
niet» 

cotng. 

8 
5 
5 
8 
8 

14 
12 
16 
13 

' 17 
19 
10 
16 

9 

160 

VORMEN VAN NIET-CORRIGEEREN 

mislukking 

1 

1 

1 

3 
1 
6 

13 

herhaling 

1 

1 

2 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
8 
3 

33 

toevoeging 

2) 

i l · 2 
4 
6 
5 
7 
7 
9 

10 
3 
4 

51 

61 

combin. 
toevoeging 

5 
4 
4 
5 

18 

4 
5 
5 
6 
3 
4 
4 
1 
3 

ν « 

31 

53 

Op de laagste leeftijden bestaan de niet-correcties grotendeels 
uit totale mislukkingen en eenvoudige herhalingen, die eigen
lijk ook mislukkingen zijn. Vanaf 4; 0 worden de totale mis
lukkingen zeldzaam; de herhalingen blijven ongeveer even 
talrijk; daarentegen nemen de toevoegingen sterk in aantal 
toe. 1) Tot 5; 6 zijn de eenvoudige toevoegingen talrijker dan 
de combinerende toevoegingen; met 5; 6 zijn ze gelijk, en 
1) Onder toevoegingen verstaan wij die tweede waarnemingen, welke alleen 
een bijpassend detail aan de eerste waarneming toevoegen („Huis 
deur"). Wanneer het detail niet bij de eerste interpretatie past, spreken 
we van combinerende toevoeging („Huis toren"). 
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daarna overheerst de tweede groep; gewone herhalingen 
komen bijna' niet meer voor. 
Vanaf 5; 6 bestaat dus de meerderheid der niet-corrigerenden 
uit kinderen, die wel elementen van de kerk hebben opge
merkt, maar daaruit niet concluderen, dat het gebouw een kerk 
is. Enkele voorbeelden: 
Kabouter, 'n huis — Db — De toren! „En dat?" Twee huizen 
aan mekaar (223 J 6; 5). 
Tmee bomen, 'n huis — Db — Vogeltjes, 'n beestje mat op de 
kerk zit. „En dat?" 'n Huisje (240 M 5; 7). 
Het tekort ligt dus bij de 5- en 6-jarigen niet in de eigenlijke 
waarneming of in het opmerken, maar in het denken. De ver
schillende momenten die beslissen over correctie en niet-
correctie laten zich hier empirisch analyseren in vier ontwik-
kelings-lagen: 

1. De opdracht wordt niet aanvaard of begrepen (veel 
3-jarigen). 
2. De hernieuwde waarneming heeft geen effect, de eerste 
beschrijving wordt zonder meer herhaald (vooral 3- en 
4-jar igen). 
3. De elementen die tot correctie moeten brengen worden 
niet opgemerkt of niet herkend, de 2e waarneming brengt 
daarom alleen onbelangrijke toevoegingen (vanaf 3:6 op alle 
leeftijden, overheersend bij de 4-jarigen). 
4. De elementen worden wel herkend en opgemerkt, maar 
de betrekking wordt niet gezien of niet begrepen of er wordt 
geen correctie-conclusie uit getrokken (vanaf 3 ; 6 op alle leef r 
tijden, maar overheersend bij de 5- en 6-jarigen). 

Detail en correctie 

De invloed van het eerste oordeel op de correctie is van weinig 
betekenis, omdat er bijna geen differentiatie in aanwezig is; 
bijna in alle gevallen wordt huis of kerk als voornaamste of 
één der voornaamste objecten genoemd. Er is echter een ander 
aspect, dat zowel in de eerste als in de tweede beschrijving 
naar voren komt en invloed kan hebben op de correctie: de 
detailopsomming. Sommige kinderen gaan in beide ant
woorden direct op de hoofdzaken af. Andere geven een gede
tailleerde opsomming of beschrijving, soms al bij de eerste 
waarneming, meestal pas bij de tweede. Heeft dit detaillisme 
invloed op het al of niet corrigeren? 
Men kan deze vraag niet eenvoudigweg beantwoorden door 
te tellen, hoe vaak de detailopsommers en hoe vaak de andere 
kinderen zich corrigeren. Want ook wanneer blijkt, dat detail
lering en niet-corrigeren vaak samengaan, staan er nog twee 
mogelijkheden open: het detailleren kan de oorzaak zijn van 
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niet-corrigeren, maar ook het gevolg ervan. Dit laatste is zeer 
goed denkbaar. Wanneer een kind ziet* dat de plaat geen huis 
maar een kerk voorstelt, vindt het de constatering daarvan zo 
gewichtig, dat verdere details onbelangrijk zijn; met de cor
rectie wordt de bedoeling van de proef als vervuld en de plaat 
als afgedaan besfchouwd. Maar wanneer de verandering niet 
wordt opgemerkt, ligt de zin van de tweede waarneming voor 
veel kinderen juist in de detaillering. Men weet niet, wat men 
in een bepaald geval moet zeggen: er heeft geen correctie 
plaats, omdat er teveel naar de details gekeken wordt, of: er 
wordt naar de details gekeken, omdat er geen correctie heeft 
plaats gehad. Deze moeilijkheid geldt echter niet, wanneer 
de detaillering in de eerste reactie of dadelijk in het begin van 
de tweede reactie ligt; dan mag men terecht aannemen, dat 
de detailopsomming oorzaak is van het al of niet corrigeren. 
Wij beperken ons daarom tot deze niet-twijfelachtige ge
vallen: 

detailopsomming: 77 ppn, correctie bij ЪЪ % ; 
alleen hoofdzaken: 182 „ „ „ 5Ъ %. 

Men mag besluiten, dat het opnoemen van veel onderdelen de 
kans op correctie kleiner maakt, waarschijnlijk omdat het de 
blik op de plaat als geheel belemmert. 

SAMENVATTING 

De wandplatenproef weïd ontworpen met de bedoeling om 
de verstandelijke moeilijkheden, die bij de drieluiken de zelf
correctie belemmerden, zoveel mogelijk te verminderen. Weg
nemen kan men die moeilijkheden niet, want het gaat om 
oordeelscorrectie; oordelen is uiteraard een verstandelijke act, 
de correctie ervan een verstandelijk probleem. Maar wel kan 
men trachten de complicaties, die ·αβ correctie omgeven, te 
verminderen, zodat de moeilijkheid zuiverder geconcentreerd 
wordt in de correctiedaad. Hoe we dit nagestreefd hebben is 
op p. 170 uiteengezet. De resultaten tonen inderdaad ver
schillen met de drieluikenproef, die echter enigszins anders 
van aard zijn dan oorspronkelijk verwacht was. De correctie 
is immers niet hoger, ondanks de vergemakkelijking; het 
correctie-gemiddelde ligt ongeveer gelijk met de appel-scène, 
die op één na de gemakkelijkste is van de drieluiken. De ver
schillen waren echter de volgende: 

1. De ontwikkelingsstijging is minder groot, d.w.z. op lagere 
leeftijd ligt de correctie hoger dan bij de appel-scène, maar 
op hogere leeftijd lager. De correctie is dus wel gemakkelijker, 
want ze is eerder mogelijk; maar ze wordt door een speciale 
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factor belemmerd, die gedurende de gehele kleuterperiode 
werkzaam is. 
2. Dit wordt bevestigd door een tweede verschil: de schom
melingen in het ontwikkelingsverloop zijn sterker. Wanneer 
men de boom en de zonnebloem hun plaats aanwijst in de 
reeks op p. 162, dan komt de boom op de derde, de zonnebloem 
op de laatste plaats, ondanks het groter aantal proefpersonen, 
dat meer regelmaat waarschijnlijk maakt. 
3. Er treedt een nieuwe groep van reacties op, de com
binerende interpretaties, die gewoonlijk een sterke fantasie
inslag hebben, en die betrekkelijk zelden met correctie 
samengaan. Dit maakt het waarschijnlijk, dat de factor, die 
oorzaak is van bovengenoemde belemmering der oordeels-
correctie, gelegen is in de fantaserende waarnemingshouding 
die door dieze platen wordt uitgelokt, in tegenstelling tot de 
meer realistische en redenerende interpretatie der drieluiken. 

Om deze hypothese te toetsen hebben wij een derde plaat, de 
kerk, gebruikt, waarin bij gelijkblijvende instructie en proef-
situatie de fantastische momenten waren vermeden. Inder
daad bleven hier de bovengenoemde eigenaardigheden achter
wege. Maar van de andere kant was het correctiepeil ook nu 
niet hoger; het gemiddelde was 1,7 tegenover 1,9 bij de boom 
en de zonnebloem. Dit is begrijpelijk, want wanneer men de 
fantastische twee-gedaanten-in-één vermijden wil, moet men 
onherroepelijk overgaan tot plaatsing van de correctiedwang 
in een onderdeel van de plaat, zodat de intellectuele moei
lijkheid van de verbinding der twee gedeelten weer binnen
sluipt. Bovendien wordt de correctie bij deze plaat niet, zoals 
bij de meeste andere, begunstigd door opvallende contrast
werking en verrassing. 
Wij concluderen: de realistisch-waarnemende en denkende 
houding tegenover de waarnemingsgegevens is gunstiger voor 
het optreden vap oordeelscorrectie dan de fantaserende 
houding. Eerstgenoemde echter wordt gewoonlijk opgeroepen 
door meer ingewikkelde gegevens dan de laatste. Als gevolg 
daarvan zijn de gemiddelde resultaten in beide gevallen onge
veer gelijk, maar is de verdeling rond dat gemiddelde ver
schillend, omdat bij de realistische en denkende houding de 
leeftijdsverschillen, bij de fantaserende houding de individuele 
verschillen sterker naar voren komen. In de eerste openbaart 
zich de gestadige voortschrijdende intelligentie-ontwikkeling, 
in de tweede de kinderlijke geesteshouding, die bij de oudsten 
onder onze kleuters haar toppunt reeds overschreaen heeft. 
In het bovenstaande hebben wij telkens „realistisch" en 
„denkend" tegenover „fantaserend" gesteld. Men kan zich 
afvragen of deze termen niet te „volwassen" zijn om gebruikt 
te worden voor het kinderlijk denken, en of wij niet beter 
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zouden doen hen te vervangen door de meer in de mode zijnde 
termen „analytisch" en „globaliserend". Wij menen van niet, 
omdat dit termen-paar andere nuances aangeeft dan het door 
ons gebruikte, en op ons materiaal minder goed toepasselijk 
is. Men mag niet zeggen, dat de analytische waarneming de 
oordeelscorrectie begunstigt, want het detailbsme heeft juist 
een remmende invloed, zoals de kerk-plaat bewijst en ook bij 
de drieluiken herhaaldelijk blijkt (cfr. p. 185). Maar juist de 
zakelijke, op realiteitswaarneming en realiteitsbegrip gerichte 
houding begunstigt wel de correctie, zoals wij telkens zagen. 
Ook is een globale en een fantaserende waarneming niet 
hetzelfde, al hebben ze verwantschap met elkaar; de fantasie 
is al een overwinning van het globale,' een overwinning, die 
men in de uitingen van onze proefpersonen volgen kan. Het 
is hier niet de plaats dit te demonstreren; maar vast staat, dat 
de hierboven bestudeerde combinaties niet zozeer globale in
drukken zijn, maar pogingen om dat wat eerst en wat later 
gezien werd te verbinden tot een misschien onwerkelijke, maar 
bevredigende waarnemingsinterpretatie. 

Tenslotte moeten terwille van de hierna volgende vergelijking 
der proeven de resultaten der drie platen worden samengevat 
tot één correctiepunt. De daartoe gevolgde methode is analoog 
aan die, welke.op p. 169 voor de drieluiken beschreven werd. 
De verdeling der zo verkregen scores over de leeftijden is 
normaal, stijgend met niet al te grote schommelingen. 
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VIJFDE HOOFDSTUK 

SAMENVATTENDE VERGELIJKING DER 
PROEFRESULTATEN 

Nadat elk van de proeven afzonderlijk is bestudeerd, moeten 
wij de resultaten met elkaar confronteren. Het gaat daarbij 
niet om een samenvattende herhaling van wat reeds gezegd is, 
maar om het opsporen van die nieuwe wetmatigheden, welke 
de vergelijking en correlering der proeven ons kunnen leren. 
Daarom zullen wij slechts zelden op de oordeelscorrectie terug
komen; wij hebben daarover reeds op p. 161 en 186 een samen
vattende beschouwing gegeven. Eerst verzamelen en verge
lijken wij de zelfcorrectie-gegevens, dan die der zelfcritiek; 
vervolgens worden zelfcorrectie en zelfcritiek met elkaar en 
met de intelligentie in verband gebracht; daarna worden de 
gegevens verzameld, die kunnen dienen om de kleutertijd in 
zijn ontwikkelingsperioden te schetsen. 

§ 1. ZELFCORRECTIE 

Een algemene roaarderingsschaal 

Bij elk van de proeven afzonderlijk hebben wij het systeem 
der correctiewaardering laten groeien uit de eigen aard der 
resultaten. Vóór wij echter de proeven met elkaar confron
teren, is het nodig deze verschillende waarderingen te her
leiden tot één algemene correctieschaal. 
Die uniformering der gedragingen stuit echter op verschil
lende moeilijkheden. 1. De reactievormen, ook die welke 
dezelfde naam dragen, zijn bij de afzonderlijke proeven zeer 
verschillend; wat bij de geheugenplaat spontane correctie 
heet, is niet hetzelfde als de spontane correctie bij de dier
helften. Spontane correctie betekent in beide gevallen 
afwezigheia van directe suggestie van de kant van den proef 
leider. Maar er bestaat ook een indirecte suggestie, welke ligt 
opgesloten in de proef situatie; deze is bij de geheugenplaat 
slechts zwak, terwijl ze bij de dierhelften en het vormbord 
bijna tot dwang wordt. 2. De intellectuele moeilijkheidsgraad 
en het aandeel van de intellectuele momenten in de zelf
correctie is bij de proeven verschillend. 3. Er bestaan tussen 
de proeven grote technische verschillen; de ene bestaat uit 
meerdere onderdelen, de andere niet; bij de ene wordt een 
quantitatieve waardering gegeven, bij de andere een qualitieve 
enz. 4. Bij proeven met een zeer uitgesproken en regelmatig 
leeftijdsverloop is de leeftijd een gemakkelijke vergelijkings
basis: prestaties, die vanaf dezelfne leeftijd door een bepaald 
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% worden verricht, kunnen beschouwd worden als even 
moeilijk. Dit is een gebruikelijke maatstaf bij intelligentie-
proeven ; maar voor de zelfcorrectie is ze niet bruikbaar, omdat 
hier het leeftijdsverloop vaak onregelmatig is. Het komt zelfs 
voor, dat de betere oplossing een lager leeftijdsgemiddelde 
heeft dan de minder goede. 
Wij hebben daarom een andere weg gekozen, aansluitend bij 
de percentileringsmethode van Claparède. 1) Veronderstel, 
dat dezelfde groep kinderen twee proeven heeft afgelegd, met 
de volgende resultaten: 

Proef I 
Proef II 

Goed 
20% 
40Ж 

Half goed 
60% 
50% 

Slecht 
20% 
10% 

Het is duidelijk, dat proef II gemakkeliiker is; maar hoeveel 
is zij gemakkelijker, en hoe staan in het bijzonder de goede en 
halfgoede oplossingen tegenover elkaar? Een antwoord daarop 
geven de procentsafstanden, d.w.z. de plaatsen, die de percen
tages innemen op het totaal der 100 %. Op één procentlijn 
afgetekend zijn die plaatsen als volgt: 
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Bij proef I zijn het juist de middelste 60 % die de halfgoede 
oplossing geven; op een aantal van 100 punten kan men die 
oplossing daarom waarderen met 50, dat midden tussen 20 en 
80 ligt. Evenzo kan men de goede oplossing waarderen door 
90, dat midden tussen 80 en 100 ligt. Bij proef II is de goede 
oplossing te waarderen met 80, de halfgoede met 35. Maar de 
slechte oplossing, moet men die niet in beide gevallen met 0 
waarderen? Neen, want niet alle slechte oplossingen zijn aan
wijzingen voor hetzelfde niveau van aanleg. Het is een teken 
van grotere domheid te falen bij een gemakkelijke opgave dan 
bij een moeilijke. Bij de beoordeling van een op zichzelf 
staande proef moet mislukking als 0 gewaardeerd worden. 
Maar in net raam van een reeks proeven van verschillende 
moeilijkheidsgraad heeft ook elke mislukking haar eigen 
zwaarte. De slechte oplossing bij proef I is dus te waarderen 
met 10, dat midden tussen 0 en 20 ligt, die bij proef II met 5. 
Op dezelfde manier kunnen nu ook verdere proeven met deze 
beide in vergelijking gebracht worden, altijd op voorwaarde 

1) Claparède, E., Comment diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers3, 
Parus 1940, p. 65 av. 
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dat de resultaten van dezelfde groep personen afkomstig zijn. 
Een andere voorwaarde is, dat de volgorde van waardering aei 
correctievormen binnen elke proef op zichzelf onbetwistbaar 
is. Wanneer deze voorwaarden niet vervuld zijn, valt de basis 
van de redenering weg. 
Als punt, waarmee elke oplossingsvorm wordt gewaardeerd, 
nemen we dus het middenpunt van de ruimte, die de groep 
inneemt binnen een geheel van 100 proefpersonen. Op deze 
wijze is het mogelijk de correctiemoeilijkheid van twee zeer 
verschillende gedragingen met elkaar te vergelijken. Bij de 
drieluiken was 9 een punt, dat behaald werd door optelling 
van correctieprestaties bij vier verschillende platen; bij het 
nabouwen betekende 6, dat de proefpersoon zich spontaan 
corrigeerde na het voorbeeld opnieuw gezien te hebben. Dat 
zijn twee zeer verschillende zaken, maar ze worden beide 
gepresteerd door de groep van kinderen die rond 90 ligt in de 
opklimmende procentreeks; in dat opzicht liggen ze op gelijk 
niveau; we mogen dus zeggen dat ze als zelfcorrectie even 
moeilijk zijn. 
Nadat zo de waarderingen der correctie tot één schaal zijn 
teruggebracht, is het eenvoudig een algemeen correctiepunt te 
berekenen. De verdeling dier punten over de leeftijd vertoont 
een regelmatige opklimming met enkele schommelingen. De 
leeftijdsgemiddelden zijn afgedrukt in de samenvattende lijst 
opp . 212. 

Optreden oan zelfcorrectie 

De mening, dat zelfcorrectie in de vroege jeugd niet of nau
welijks voorkomt, wordt door de proeven weerlegd. De voor
beelden uit literatuur en ervaring, die wij in het eerste Deel 
verzameld hebben, blijken dus geen uitzonderlijke gevallen 
te zijn. Alle zelfcorrectievormen, die uit de inventaris van p. 38 
werden gekozen voor nader onderzoek, konden bij kleuters 
experimenteel worden opgeroepen. De lijst op p. 192 demon
streert dat nog eens duidelijk. 
Voor de oudsten bedraagt het % oorrigerenden steeds meer 
dan 80, behalve bij enkele onderdelen van de beide plaat-tests. 
Voor de jongsten is het bijna steeds boven 0 en gaat in één geval 
zelfs tot 73 %. Zelfcorrectie komt dus niet alleen in uit
zonderlijke gevallen bij uitzonderlijke kinderen voor, maar in 
vele vormen bij bijna alle oudere kleuters en bij een aan
merkelijk deel van de jongsten. Bij de eenvoudigste zelf
correctievormen (vormbord, nabouwen, de aap) is het percen
tage op de laagste leeftd reeds zo hoog, dat men moet aan
nemen, dat ze ook beneden drie jaar al mogelijk zijn. Dit 
wordt bevestigd door de observatie bij die proeven, waarbij het 
kind gedurende enige tijd aan zichzelf overgelaten wordt; 
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Overzicht van het optreden der zelfcorrectie 

Dierhelften 
Vormbord 
Mannetje 
Nabouwen 
Natekenen 
Geheugenplaat 
Drieluiken 
Wandplaten 

pet. corrigerenden in oudste en 
jongste groep 

6-0 - 7-0 

97 pet. 
100 pet. 

90 pet. 
98 pet: 
80 pet. 
89 pet. 

100-50 pet. 
7 9 - 5 9 pet. 

J-O - J-6 

Opct. 
73 pet. 

9 pet. 
55 peí. 
18 pet. 
27 pet. 

50- Opct. 
25-18 pet. 

pet. spontaan 
corrigerenden 

in totaal 

24 pet. 
45 pet. 
74 pet. 
45 pet. 
58 pet. 
44 pet. 

19- 2 pet. 
55-47 pet. 

Afgedrukt is het percentage proefpersonen van de oudste en de jongste 
groep die zich corrigeerden. Als oudste groep is çenomen 6; 0—7; 0 en niet 
6; 6—7;0, omdat in net laatste halfjaar vaak juist een inzinking intreedt. 
In de laatste kolom vindt men het % van alle proefpersonen in net totaal 
dat zich spontaan corrigeerde. Bij de twee laatste proeven, die uit diverse 
delen bestaan, is het % aangegeven van het onderdeel met het hoogste en 
van dat met het laagste resultaat. 

daarbij werden zelfcorrectievormen geconstateerd, die reeds 
vanaf 3; 0 bij alle kinderen optreden. Bij de vormbordproef is 
dit afzonderlijk uitgewerkt (zie p. 78). 
Als laatste kolom hebben wij aan de lijst het totaal percentage 
spontane corredties toegevoegd, om de opwerping te voor
komen, dat de zelfcorrectie eigenlijk die naam nauwelijks 
verdient, daar ze meestal door den proefleider wordt gesug
gereerd. Dit is niet het geval; sommige proeven waren zo 
ingericht, dat de zelfcorrectie uiteraard spontaan was (man
netje leggen, natekenen, wandplaten); ook bij de andere 
corrigeert een aanmerkelijk deel der proefpersonen zich zonder 
hulp of suggestie. -

De ontmikkeling der zelfcorrectie 

Bestaat er een ontwikkeling van de zelfcorrectie in het alge
meen, die zich demonstreert doordat op bepaalde tijdstippeu 
in alle correctieproeven een markante vooruitgang optreedt? 
Of ontwikkelen de verschillende vormen van de zelfcorrectie 
zich onafhankelijk van elkaar? Een aanwijzing voor de eerste 
mening zou men kunnen vinden in het feit, dat de meeste 
proeven een opvallende stijging der zelfcorrectie vertonen in 
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het midden van het vijfde jaar. Bij dierhelften, natekenen, 
geheugenplaat, drieluiken en wandplaten stijgt het gemiddelde 
in de periode 4; 6—4; 9 sterker dan in een der andere perioden. 
Bij het nabouwen gebeurt datzelfde in de periode van 4; 3— 
4; 6. Alleen bij het mannetje en het vormbord is een dergelijke 
sprong niet aanwezig. 
Mogen we daaruit concluderen dat de tweede helft van het 
vijfde levensjaar een bijzonder keerpunt is in de ontwikkeling 
der zelfcorrectie? Het schijnt one van niet. Men vindt namelijk 
dezelfde sterkere stijging terug in de intelligentiepunten: bij 
dierhelften en mannetje met 4; 9, bij nabouwen en natekenen 
met 4; 6. Het verschil is alleen, dat de intelligentie ook op 
latere leeftijd soms nog zulke sprongen maakt. 
De opvallende stijging is dus niet specifiek voor de zelfcor
rectie, maar staat in nauwe samenhang met de intellectuele 
beheersing der proefsituaties. Onze proeven waren meestal 
zo geconstrueerd, dat in het midden van de kleuterleeftijd 
ofwel ongeveer alle kinderen (vormbord, nabouwen, mannetje) 
ofwel meer dan de helft ervan (dierhelften, geheugenplaat, 
natekenen) het intellectueel probleem voldoende beheersten 
om tot correctie in staat te zijn. De opvallende stijging zegt 
dus niets over de zelfcorrectie in het bijzonder, maar is alleen 
een aanwijzing, dat de ontwikkeling in het algemeen niet 
geleidelijk verloopt. 
Het sprongsgewijze verloop der ontwikkeling komt nog duide
lijker naar voren, wanneer men niet de gemiddelden, maar de 
concrete gedragsvormen beziet. Bij de bespreking der afzon
derlijke proeven hebben we herhaaldelijk aangegeven, dat de 
resultaten niet regelmatig van leeftijd tot leeftijd stijgen, maar 
telkens plateau's vormen. Na een sterke stijging blijft de cor
rectie gedurende enige tijd schommelen op hetzelfde peil, om 
dan weer een sprong omhoog te maken, waarop een nieuw 
plateau volgt enz. Ter demonstratie drukken wij het volledige 
leeftijdsverloop der zelfcorrectie bij het vormbord en het na
bouwen op de volgende pagina bovenaan af. 

De ontwikkelingsplateau's zijn hier duidelijk zichtbaar. 
Gedurende een reeks van achtereenvolgende leeftijden heeft 
een bepaalde kolom zijn hoogste frequentie, die dan plotseling 
daalt, terwijl de volgende kolom de overhand neemt enz. Die 
momenten van stijging vallen echter bij de twee proeven niet 
samen. Ook gaat de stijging bij het vormbord door tot in de 
spontane correcties, terwijl bij het nabouwen de kolom der 
spontane correcties buiten het schema valt. Dit laatste ver
schijnsel treedt ook bij verschillende andere proeven op. 

De ontwikkeling verloopt dus sprongsgewijze in deze zin, dat 
elke gedragsvorm een bepaalde leeftijd heeft, waarop ze 
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Vormbord Nabouwen 

% der proefpersonen die zich % der proefpersonen die zich 

Leeftijd 

6; 6—7; 0 
6; 5-6; 6 
6;0—6;3 
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De reactievormen zijn tot hoofdgroepen samengevat. Alle cijfers zijn % van 
het aantal proefpersonen der leeftijdsgroep; de horizontale lijn bedraagt 
dus telkens te zamen 100 % bij elk der twee proeven afzonderlijk. De 
plateaus zijn door haken samengevat. 

mogelijk wordt of naar voren dringt, terwijl het daarna weer 
een tijd duurt vóór een volmaaktere vorm aan de orde komt. 
Niet alle gedragsvormen vertonen echter dezelfde regelmatige 
ontwikkeling. Zo is het spontaan of niet-spontaan corrigeren, 
na een eerste beginontwikkeling, meestal weinig van de leeftijd 
afhankelijk, maar de mate van suggestie, benodigd om iemand 
die zich spontaan niet verbetert tot correctie te brengen, wordt 
grotendeels door de leeftijd bepaald. 
Wij hebben dus ontwikkelingsniveau's gevonden bij de ver
schillende proeven, maar geen algemene ontwikkelings
niveau's van de zelfcorrectie als zodanig. Daarom moeten wij 
ons wenden naar de gespecificeerde vormen van zelfcorrectie. 

Vormen Dan zelfcorrectie in hun ontmikkelingssamenhang 

De proeven behoren tot drie hoofdgroepen uit het overzicht 
der correctievormen (zie p. 38. Naar dit overzicht wordt in 
het vervolg verwezen door Romeinse cijfers). 
A. Geheugenplaat, drieluiken en wandplaten onderzoeken de 
oordeelscorrectie (groep IX). 
B. Nabouwen en natekenen onderzoeken de zelfcorrectie van 
een handelingsproduct (groep VI, 3). 
C. Ook de drie andere proeven vormen samen één groep, die 
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echter moeilijker te omschrijven is. Op het eerste gezicht is 
men allicht geneigd ook hier te spreken van correctie van een 
handelingsresultaat, want het kind heeft iets tot stand gebracht 
(twee dierhelften aan elkaar gelegd b.v.), wat daarna onge
daan gemaakt moet worden. Toch is dat slechts de buitenkant 
en niet de kern van de correctie. Want wat het kind als fout 
ervaart en wat het tot correctie drijft, is niet zozeer een onvol
maaktheid in het handelingsproduct (b.v. het neergelegde 
eendje of het vierkant in de te grote opening), maar de mis
lukking van de handeling als geheel, doordat ze op het einde 
vastloopt. Een van de deelhandelingen (neerleggen) móét ver
keerd, geweest zijn, want de totaal-handeling (probleem 
oplossen) is zo niet voltooibaar. De zelfcorrectie bevat dus 
elementen van verschillende groepen: uit de mislukking van 
de oplossing als geheel (IV) blijkt dat minstens een der deel
handelingen onjuist geweest moet zijn (VII) en dat daarom 
het product van een der deelhandelingen ongedaan moet wor
den gemaakt (VI). Het beslissende punt hierin is het inzicht 
in de onjuistheid, want dat maakt pas de correctie mogelijk. 
Daarom behoort de zelfcorrectie van deze proeven in groep 
VII, maar met een eigen nuance: zelfverbetering van een 
onjuiste handeling, die indirect onjuist is, omdat ze de berei
king van het uiteindelijk doel onmogelijk maakt. De onjuist
heid vindt haar grond primair niet in de handeling zelf, maar 
in een uitwendig moment, het einddoel, waartoe ook deze 
handeling een stap moet zijn. 

Binnen de drie hoofdgroepen heeft elke proef haar nuances, 
die wij ter plaatse hebben geanalyseerd. Daarnaast staan nog 
de door observatie gewonnen vormen van zelfcorrectie (p. 78). 
In de lijst OD p. 196 wordt nagegaan hoe deze gedragsvormen 
in de ontwikkeling op elkaar volgen. Als criterium voor de 
volgorde is genomen: de leeftijd waarboven steeds meer dan 
50 % der proefpersonen zich corrigeert; wanneer deze leeftijd 
voor twee proeven gelijk is, wordt de opeenvolging zo mogelijk 
bepaald door een secundair criterium. De proeven waarbij 
deze maat reeds door de jongste groep is overschreden, zijn 
geplaatst in de volgorde van het percentage dat met 3 ; 0 werd 
behaald. . 

De ontwikkelingsreeks, welke in deze lijst naar voren komt, 
volgt grotendeels de lijn, waarlangs wij in Deel I de gevallen 
van zelfcorrectie geordend hebben. De afwijkingen zijn te 
wijten aan verrijkingen, welke door de experimentele gegevens 
aan de daar gemaakte inventaris worden toegevoeed. Het zijn 
hoofdzakelijk nadere differentiaties van groep VII, 1, zelf
correctie van onjuiste handelingen. Deze vraagt verdere onder
verdeling, omdat de correctiedwang, die van mislukking 
uitgaat, verschillende graden kan hebben, a) De te corrigeren' 
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Volgorde van ontwikkeling der zelfcorrectie in de verschillende proeven 

Proef 

1 Observatie vormbord 

2 Observatie vormbord 

3 Observatie vormbord 

4 Observatie vormbord 

5 Vormbordproef 

6 Nabouwen 

7 Observatie vormbord 

8 Mannetje maken 

9 Mannetje maken 

10 Drieluiken 

11 Geheugenplaat 

12 Wandplaten 

13 Tekenen 

14 Dierhelften 

De gevraagde reactie is een' verbetering van: 

houding (instinctief of aandachtig) 
mislukte (onmogelijke) handeling; correctie door 

herhaling 
mislukte (onmogelijke) handeling; correctie door 

verandering van opening 
mislukte (onmogelijke) handeling; correctie door 

verandering van stand 
onjuiste handeling; volledige, indirecte mislukking 

handelingsproduct op voorbeeld; elementen gegeven 

onjuiste handelingsaanloop; moet mislukken 
onjuiste handeling; niet volledige mislukking; zin-

tuigelijke norm 
onjuiste handelingsaanloop; niet volledige misluk

king; zintuigelijke norm 
oordeel; door denkende verwerking van breder 

waarneming 
oordeel; door hernieuwde waarneming (slechte proef-

. condities); meer intellectueel 
oordeel; waarneming van dichterbij; meer fanta

serend 
handelingsproduct op voorbeeld; geen elementen 

gegeven; spontaan 
onjuiste handeling; niet volledige, indirecte misluk

king: meer verstandelijke norm 

Groep 
(cfr. p. 38) 

II 

III 

IV (VII 1 a) 

IV (VII 1 a) 
VII l b 

VI 

VII В 1 a 

VII l e 

VII В1 с 

IX 

IX 

IX 

VI 

v ì i i b 

Leeftijd 

vanaf 3;0 100·/. 

vanaf 3; 0 100 ·/. 

vanaf 3; 0 100 ·/. 

vanaf 3;0 64·/. 
vanaf 3; 0 > 50 ·/, 

vanaf 4; 3 100 ·/. 
vanaf 3; 0 > 50 ·/. 

vanaf 5; 9 100·/. 
vanaf 3; 6 > 50 ·/. 

slechts enkele gevallen 

vanaf 3:9 >50·/ . 

vanaf 4; 0 MO·/. 

vanaf 4; 6 >·50·/. 

vanaf 4; 9 > - 5 0 % ^ щ к 

vanaf 4:9 > ' .50o/. n i v e a u 

vanaf 4: 9 > 50 ·/. 
met 3; 0 0 ·/. 



handeling in zichzelf kan niet anders dan mislukken (ruit in 
een ronde opening leggen). In dit geval vloeien groep IV en 
groep VII in elkaar; een onmogelijke, dus onjuiste, handeling 
wordt ten einde gevoerd en wordt zodoende een mislukte 
handeling. De correctie wordt direct afgedwongen door mis
lukking, b) De handeling in zichzelf kan slagen, maar is 
onjuist omdat ze het handelingscomplex, waarvan ze een 
onderdeel is, onuitvoerbaar maakt (klein vierkant in te grote 
opening). De correctie wordt indirect afgedwongen door mis
lukking, c) en d) Er is geen volkomen mislukking, de hande
ling kan tot een einde gevoerd worden, maar tot een einde 
dat aan bepaalde normen niet voldoet en daarom de handeling 
als onjuist stempelt. Die norm kan meer zintuigelijk zijn 
(mannetje leggen) of meer intellectueel (dierhelften). Ook kan 
de handeling, evenals bij de strikte mislukking, op zichzelf 
onjuist zijn (mannetje leggen) of alleen indirect onjuist omdat 
ze een verdere handeling onmogelijk maakt (dierhelften). De 
vier genoemde gedragsvormen hebben in bovenstaande lijst 
inderdaad deze ontwikkelingsvolgorde (no. 3 en 4, no. 5, no. 8, 
no. 14). 

De differentiatie binnen de correctie van een onjuiste hande
ling moet nog verdubbeld worden met een parallelserie: de 
zelfverbetering van een onjuiste aanloop tot handelen (VII В). 
In Deel I hebben we wel de correctie van eigen plan bespro
ken. Maar tussen het plan en de handeling ligt de handelings
aanloop: een handeling is in gang gezet, maar wordt afge
broken, omdat men ziet dat ze onjuist zal zijn. Verdere nuan
ceringen ontstaan weer analoog aan de bovenstaande naar de 
aard van de onjuistheid: de handeling-in-aanloop kán niet tot 

* een resultaat voeren (no. 7); ze zal tot een resultaat voeren 
dat aan een bepaalde norm niet beantwoordt (no. 9). Dat de 
correctie van de handelingsaanloop pas later mogelijk wordt 
dan. de overeenkomstige correctie van de volledige handeling 
(no. 7 na 4, no. 9 na 7) is begrijpelijk, omdat er nóg geen mis-
lukkihg heeft plaats gevonden die tot correctie dwingt. 
Hiermee is van de ontwikkelingsvolgorde grotendeels een 
verklaring gegeven. Dat de zelfcorrectie van houding (II) en 
de zelfcorrectie door herhaling (III) het eerst mogelijk worden, 
ligt voor de hand; eveneens dat de expliciete oordeelscorrectie 
(IX) na de handelingscorrecties komt. 
De plaats van de beide correcties van een handelingsproduct 
vraagt nog commentaar. Het is begrijpelijk, dat de gemakke
lijkste daarvan (no. 6) later komt dan de verschillende cor-
rectievormen waarin mislukking een rol speelt; bij een 
product gaat het immers gewoonlijk om verbetering van iets 
wat gedeeltelijk gelukt is. Dat de correctie bij het natekenen 
zoveel later komt dan bij het nabouwen, vindt zijn oorzaak 
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hierin, dat bij het bouwen de elementen gegeven zijn, terwijl 
bij het tekenen alles eigen productie is; goed natekenen is 
daarom veel moeilijker aan goed nabouwen. Bovendien werd 
bit het bouwen desnoods tot correctie aangespoord, bij het 
іекепеп niet. 

Dit overzicht maakt duidelijk, dat men zich die ontwik
keling van de zelfcorrectie niet mag denken als een enkele 
strakke lijn. De zelfcorrectie is een gecompliceerd verschijnsel, 
waarin talrijke ontwikkelingslijnen elkaar ontmoeten. Voor 
de elementaire functies, die in de vroegste levensperiode 
tot ontwikkeling komen, kan men betrekkelijk eenvoudige 
ontwikkelingsreeksen opstellen; voor de zelfcorrectie, zeker 
in de kleuterperiode, niet meer. Uit het bovenstaande overzicht 
van de experimentele resultaten komen reeds de volgende 
reeksen naar voren: 

1. De algemene gedragsvormen, waarop de correctie betrek
king heeft (beweging, handeling, oordeel enz.). 
2. De bijzondere gedragsvormen, waarop de correctie betrek
king heeft (b.v. nabouwen, natekenen enz.). 
3. De psychische niveau's, waarop de correctie kan plaats 
vinden (automatisch, aandachtig enz.). 
4. De gedragsvormen, waardoor de correctie tot stand komt 
{herhaling, verandering enz.). 
5. De vormen van verkeerdheid, welke tot correctie dwingen : 
a. mislukking; onjuistheid die tot mislukking voert; onjuist
heid alleen; 
b. meer zintuigelijke norm; meer verstandelijke norm. 
6. De intellectuele moeilijkheden, die voortkomen uit het 
object, waarop de fout betrekking heeft (b.v. de moeilijkheids
graad der platen). 
7. De mate van beïnvloeding door de volwassenen (spontane 
correctie; correctie op suggestie). 
8. De door de proefsituatie gewekte geesteshouding (b.v. meer 
fantaserend of meer denkend). 

Al deze reeksen kunnen in een concrete zelfcorrectievorm 
werkzaam zijn en het tijdstip waarop ze mogelijk wordt mede 
bepalen. Wij komen in hfdst. VI samenvattend hierop terug. 

Zelfcorrectie als eigenschap 

Tot nu toe hebben wij de zelfcorrectie alleen beschouwd als 
voorbijgaande gedraging. De vraag dringt zich op, of het in 
verband met de zelfcorrectie zinvol en nodig is te spreken van 
een eigenschap. 
De moderne psychologie heeft het probleem van de eigen
schappen nog niet opgelost. De karakterologen die het begrip 
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„eigenschap" gebruiken, nemen het meestal te gemakkelijk 
over uit het populaire spraakgebruik; vele Behavioristen 
daarentegen ontkennen even gemakkelijk dat eigenschappen 
bestaan. Wij kunnen uiteraard het eigenschapsprobleem in dit 
bestek niet ex professo behandelen. Maar wel moeten wij, vóór 
we onze eigen resultaten geven, de mening bespreken van 
May en Hartshorne, die op grond van soortgelijke gegevens tot 
een conclusie komen, die wezenlijk van de onze afwijkt.1) 
De auteurs van „Studies in Deceit" menen, dat „the virtues 
themselves are not psychological entities with any real 
existence" (I p. 378). Wat men een eigenschap noemt, bestaat 
uit een serie gedragingen en houdingen, waarop bepaalde 
beschrijvende termen betrekking hebben. De regelmaat, waar
mee die gedragingen optreden, is een functie van de situaties, 
in zoverre deze situaties gemeenschappelijke elementen heb
ben en het subject deze situaties heeft leren kennen als 
gelegenheid tot dit soort gedragingen. De situaties verklaren 
dus het gedrag, eigenschappen zijn overbodig. — Voor deze 
stelling worden uit het statistisch materiaal drie argumenten 
naar voren gebracht. 1. De correlaties tussen de oneerlijkheids-
proeven dalen naarmate de proefsituaties minder op elkaar 
gelijken, zodat men mag besluiten dat „the correlation 
between two deception-tests depends on the common elements 
between the two situations". 2. „If honesty were a consistent 
virtue and dishonesty a consistent vice, the amount of cheating 
in different situations would be about the same." Het tegen
deel is echter Ket geval. 3. „If honesty is a unified trait, men 
a child is either honest or dishonest on all situations." Het 
gevolg daarvan zou zijn, dat de resultaten der proeven een 
frequentiecurve opleverden met twee toppen aan de uiteinden 
en een inzinking in het midden. In feite echter vormen de 
resultaten een normale ééntoppige curve. (II p. 219-221; 
I p. 385-386). 

In het antwoord op deze argumenten beginnen wij bij het 
laatste, omdat dit het gemakkelijkst te weerleggen is. May en 
Hartshorne vallen hier een stelling aan, die door niemand 
verdedigd wordt. Geen denkend mens beweert, dat een eigen
schap een ondeelbaar, onveranderlijk ding is, bijvoorbeeld dat 
men ofwel helemaal eerlijk of totaal oneerlijk moet zijn. Maar 
alleen tegen deze grove opvatting van het begrip eigenschap 
geldt het derde argument. Alleen wanneer een eigenschap 
een ding is dat men óf heeft óf niet heeft, zonder mogelijke 
middenweg, ontstaat een curve met twee toppen aan de 
uiteinden. De schrijvers geven zelf toe, dat de feitelijk gecon
stateerde normale frequentieverdeling ook verklaard zon 

*) M. A. May en H. Hartshorne, Studies in Decit. New York 1928. 
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kunnen worden doordat „all possess a trait of honesty, but 
in varying degree", en dat deze interpretatie van de curve 
zich zelfs voordoet „at first thought". Maar zij trachten deze 
voor de hand liggende verklaring weg te redeneren door het 
argument dat „such varying degree of a trait would not result 
in a unimodal distribution unless the testsituation can be 
scaled" (II p. 221; I p. 386), en dat is bij de eerlijkheidsproeven 
niet het geval. Maar dit „unless" houdt geen steek. Wel is het 
waar, dat bij proeven die een gegradeerde schaal vormen, 
uiteraard een ééntoppige curve ontstiiat. Maar daaruit volgt 
niet, dat wanneer er zonder gegradeerde schaal toch een 
ééntoppige curve ontstaat, er dus geen gemeenschappelijke 
factor in het individu aanwezig kan ziin. De enige gerecht
vaardigde conclusie is, dat zonder gegradeerde schaal de inter
pretatie der ééntoppige curve door een in graden variërende 
eigenschap niet bewezen is; maar er is geen enkele reden om 
te zeggen dat ze dus onjuist is.1) 

Hetzelfde geldt ook van het tweede argument. Dat bij het 
onderzoek van een eigenschap de resultaten in alle proeven 
gelijk moeten zijn, is alleen waar, wanneer men de eigenschap 
opvat als een ding dat onveranderlijk in de ene persoon wel 
en in de andere niet aanwezig en werkzaam ie. Tegen een 
dergelijke opvatting, die zelfs als volksgeloof verouderd is, 
heeft men goedkoop argumenteren. 

Het eerste argument echter is van meer belang, vooral ook 
omdat het ons een aanwijzing geeft voor de oplossing van het 
probleem. De mate van correlatie tussen verschillende proeven 
gaat gelijk op met de mate van gelijkenis der verschillende 
proef situaties : er is hogere onderlinge correlatie tussen twee 
proeven genomen met schoolwerk of tussen twee proeven 
genomen met huiswerk dan tussen een proef genomen met 
schoolwerk en een met huiswerk enz. Daaruit blijkt, dat het 
gedrag bepaald wordt door de situatie, een grondwet voor 
eiken psycholoog. Maar volgt er ook uit, dat het gedrag door 
niets anders bepaald wordt dan door de situatie en dat een 
bepaling van-binnen-uit niet bestaat? Het schijnt ons, dat de 
auteurs hier een metaphysica der situatie in de plaats stellen 
voor de geminachte metaphysica van het subject. 
Uitgangspunt van de gedragspsychologie is, dat situatie en 

Ïedrag gegeven zijn als een in werkelijkheid ongebroken een-
eid. Dat is het materiaal waarmee de empirische psycholoog 

1) Een goed gegradeerde intelligentieschaal geeft bij een voldoende aantal 
proefpersonen een fraaie frequentie-curve. Maar ook een groep tamelijk 
willekeurig bijeengezette intelligentietests zal meestal nog een curve 
opleveren, die een normale benadert. Alleen zal ze minder gelijkmatig 
zijn. In feite zijn de verdelingen die de schrijvers meedelen (II p. 220) niet 
zo bijzonder fraai. 
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te werken heeft: eenheden van situatie en gedrag. Voor de 
psychologie als wetenschap is het noodzakelijk, uit die eenheid 
van situatie-en-gedrag, de situatie en het gedrag te abstraheren 
en afzonderlijk te beschouwen; maar voor dezelfde weten
schap is het noodlottig een van beide te verabsoluteren en 
als dé verklaring van de andere component te beschouwen. 
Het Behaviorisme heeft die noodlottige neiging: de situatie 
bepaalt het gedrag, het gedrag is alleen een spiegeling van de 
situatie. Achter die spiegel behoeft men dus niets te zoeken; 
dat doen kleine kinderen die nog niet beter weten. Psychologie 
bestaat dan hierin, dat men tracht de situatie zo nauwkeurig 
en uitvoerig mogelijk te beschrijven; daardoor kan men van 
alle variaties in het gedrag rekenschap geven en heeft men 
het gedrag verklaard. Wanneer men zich soms laat verleiden 
om ook achter het gedrag nog verklarende factoren te zoeken, 
dan spreekt men bij voorkeur van „attitudes", die echter even 
specifiek zijn als de gedragingen zelf, vooral geen „unified 
traits"; zij hebben realiteit, maar geen „consistency". 

Het begrip eigenschap moet, om voor den empirischen psycho
loog aanvaardbaar te zijn, kunnen afgeleid worden uit het 
Esychologisch uitgangspunt. Als zodanig noemden we hier-

oven de eenheid van situatie-en-gedrag. Deze aanduiding is 
juist, maar als omschrijving is ze onvolledig. In elk feit, dat 
men als psycholoog bestudeert, is gegeven: een in een bepaalde 
situatie op een bepaalde wijze zich gedragend subject. Er is 
een situatie; er is een subject; er is een gedraging die beide 
verbindt; dat is het ei waaruit de hele psychologie geboren 
wordt. Ontbreekt een van deze drie, dan is psychologie 
onmogelijk of overbodig. Een objectieve feitelijkheid wordt 
pas tot psychologische situatie, doordat een subject er tegen
over komt te staan en er op reageert, eventueel door niet te 
reageren. Een subject wordt pas tot voorwerp van empirische 
psychologie, doordat het tegenover een situatie komt te staan 
en zich in die situatie op een of andere wijze gedraagt. En een 
gedraging hangt niet zomaar in de lucht of loopt los over 
straat, maar is een antwoord van een subject op een situatie. 
Schrapt men de situatie, dan vervalt ook het gedrag. Schrapt 
men het subject, dan wordt het gedrag een zuivere functie 
van de situatie, en er blijft alleen een wetenschap der situaties 
over, die beter sociologie, physiologie enz. kan heten dan 

Esychologie. Een volledige psychologie daarentegen bestudeert 
et gedrag als knooppunt tussen subject en situatie. Vanuit 

dat knooppunt moet men in beide richtingen zoeken: in hoe
verre is de situatie verantwoordelijk voor het gedrag, in hoe
verre het subject? De moeilijkheid ontstaat echter, doordat het 
onderzoek in beide richtingen niet op dezelfde manier kan 
gebeuren. De buitenwereld van de situaties is onmiddellijk 
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objectief kenbaar. Maar de binnenwereld van het subject is 
niet onmiddellijk kenbaar, en dat is de reden waarom men 
van de ene kant zijn onderzoek niet naar die mysterieuze 
richting wil uitstrekken, maar tevens de reden waarom de 
gedragingen zo interessant voor ons zijn. Wij hebben immers 
de hoop, dat die innerlijke wereld van het subject ons door 
de uiterlijke gedragingen kenbaar worden zal. 
Maar, zeggen de auteurs van „Studies in Deceit", wij hebben 
die binnenwereld niet nodig; de situaties bepalen en verklaren 
het gedrag, want met een wijziging in de situaties gaat steeds 
een vermindering van de correlatie tussen de gedragingen 
gepaard. — Het schijnt ons dat zij hier, uit vreugde over de 
vermindering der correlatie, het feit van de blijvende positieve 
correlatie in nagenoeg alle eerlijkheidsproeven vergeten. Posi
tieve correlatie immers betekent, dat de ene proefpersoon bij 
twee verschillende situaties geneigd is op dezelfde wijze te 
reageren, terwijl een andere proefpersoon op een weliswaar 
andere, maar eveneens voor de beide situaties gelijke wijze 
reageert. Met andere woorden: de situatie specificeert niet 
volkomen het gedrag, want het ene subject reageert er zus, 
het andere zo op; maar het subject heeft ook een bepalende 
invloed, want die verschillende manier van reageren is voor 
elk van beide subjecten ten overstaan van verwante situaties 
min of meer constant. 

Er bestaat dus geen dilemma: óf de situatie, óf de aard van 
het subject bepaalt het gedrag. De situatie lokt een gedrag uit, 
dat, omdat het een reactie is op de situatie, natuurlijk zinvol 
met die situatie samenhangt, maar dat toch bij verschillende 
subjecten min of meer constant in een bepaalde richting ver
schillend is, en dus iets eigens aan het subject ontleent. Of we 
dit eigene een „eigenschap" noemen, doet weinig ter zake. 
Situatie én object bepalen de gedraging in een verband dat 
kenmerkend is voor net individu. Juist dat verband, die 
bijzondere aanspreekbaarheid voor bijzondere situaties is het 
werkelijk bestaande en in de gedragingen zichtbare kenmerk 
van het individu, dat men desgewenst met een zeer geschikte 
naam „eigenschap" noemt, en dat ook wij kortheidshalve 
voortaan zo zullen noemen. 
In deze zin en geen andere kan en moet de empirische psycho
loog aannemen dat eigenschappen bestaan. Daardoor komt hij 
niet in strijd met de door de Behavioristen uitgewerkte 
empirische gegevens van de situatie-gebondenheid, de deel
baarheid en de veranderlijkheid van de eigenschap. Integen
deel, deze zijn opgesloten in het aldus uit het psychologisch 
grondfeit ontwikkelde eigenschapsbegrip. De eigenschap is 
dan immers geen losstaande entiteit, maar behoudt vanzelf met 
de buitenwereld het verband waaruit ze is afgeleid, als een 
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selectieve aanspreekbaarheid ten opzichte van bepaalde 
situaties en een tendenz om op de aldus geselecteerde situaties 
met een bepaalde gedragsvorm te reageren. 
Die aanspreekbaarheid nu kan variëren naar personen en 
omstandigheden; bovendien is ze afhankelijk van verschil
lende factoren. De eerzucht van de een wordt alleen geprik
keld door situaties waarin hij zijn belezenheid kan tonen, die 
van de ander door elke gelegenheid. 
De eigenschap is dus geen onveranderlijke grootheid; ze is 
variabel in minstens twee dimensies: breedte en sterkte. De 
breedte wordt bepaald door de situaties waarvoor het subject 
aanspreekbaar is. Deze kunnen verschillen in aantal en, 
binnen zekere grenzen, ook in geaardheid; maar ze hebben alle 
een beslissend kenmerk gemeen, b.v. dat ze aan het individu 
de gelegenbeid geven boven anderen uit te steken. De sterkte 
wordt afgemeten naar de vraag, of de aanspreekbaarheid ge
makkelijk door andere overstemd wordt. Het is dus zinloos de 
mensheid te willen verdelen in twee groepen, één die de 
eigenschap heeft, en één die de eigenschap niet heeft. Elke 
eigenschap is gegradeerd en bij sommige eigenschappen is het 
nulpunt alleen een fictief of abnormaal uiterste. 

De gedragingen nopen ons dus om bepaalde factoren in het 
subject aan te nemen, die we tot nu toe slechts zeer algemeen 
en indirect hebben omschreven als: aanspreekbaarheid voor 
situaties en geneigdheid tot reacties daarop. De indirectheid 
van die beschrijving, de aanknoping ervan bij de psycholo
gische grondgegevens — situatie en reactie — maken haar 
voor den empirischen psycholoog aanvaardbaar. Maar wat 
weten we daarmee van die binnenwereld van het subject als 
zodanig? Wat weten we eigenlijk van die eigenschap? Speciaal 
1. wat weten we van de interne, als men wil de metaphysische, 
structuur van de eigenschap in het algemeen en 2. wat weten 
we van de differentiatie en de onderlinge afgrenzing der 
eigenschappen in het bijzonder? De eerste vraag kunnen we 
terzijde leggen als niet behorend tot de competentie der empi
rische psychologie. Maar de tweede vraag gaat ons wel degelijk 
aan. Er bestaan eigenschappen, maar is eerzucht één eigen
schap, heerszucht een andere, en oneerlijkheid weer een 
andere? Veronderstel dat ik oneerlijk ben uit eerzucht, heb ik 
dan beide eigenschappen of alleen een van beide? Ook hier 
krijgt de Behaviorist zijn deel van gelijk: onze kennis van de 
nauwkeurige determinatie der eigenschappen is nog zeer 
onvolmaakt, en de moeilijkheid ervan wordt vaak niet vol
doende onder het oog gezien. Maar dat betekent niet dat die 
kennis irreëel is, en nog minder dat er geen eigenschappen 
bestaan. De bezwaren van May en Hartshorne hebben in feite 
alle betrekking op eerlijkheid en oneerlijkheid, en zij kunnen 
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daarbij gelijk hebben, want Klageis heeft reeds dertig jaar 
geleden aangetoond, dat eerlijkheid en oneerlijkheid geen echte 
eigenschappen zijn. г ) Hij trok daaruit, terecht, niet de con
clusie dat eigenschappen in het geheel niet bestaan, maar dat 
men moet zoeken naar de eohte eigenschappen. Dat onderzoek 
is hier niet onze taak. Maar wel moeten we als laatste punt 
stilstaan bij het verschil tussen echte en onechte eigenschap. 
Vanuit het standpunt der gedragspsychologie moet men een 
onechte eigenschap omschrijven als een gedragsqualiteit, die 
zo aan de situatie gebonden of zo variabel ie, dat er geen reden 
is om een eigen constante tendenz in het subject als verklaring 
ervoor aan te nemen. Maar meestal zal er in zo'n gedrag dan 
toch een ander moment aanwezig zijn, dat naar een meer ver
wijderde aanspreekbaarheid, een echte eigenschap wijst. 
Iemand kan bijvoorbeeld soms eerlijk, soms oneerlijk handelen ; 
maar wellicht blijkt bij nader toezien, dat hij oneerlijk is wan
neer hij daardoor geld kan verdienen, en eerlijk wanneer dat 
hem voordeeliger is: geldzucht is dan de echte eigenschap. 
Wat over het algemeen een onechte eigenschap, of beter ge
zegd, een uitwendige, descriptieve gedragsqualiteit is, kan 
soms toch een eigenschap morden. Er zijn mensen voor wie, 
waarschijnlijk als gevolg van ervaring en gewenning, oneer
lijkheid als zodanig tot een prikkel wordt, zodat ze niet meer 
liegen om geld te verdienen, maar omdat ze smaak hebben 

Sekregen in het liegen zelf. Van de andere kant ziin er mensen, 
ie niet of bijna niet kunnen liegen, niet uit hoofde van andere 

neigingen, maar ofwel omdat ze bijzonder aanspreekbaar zijn 
voor de waarheid (het gewetensvolle type), ofwel omdat ze niet 
aanspreekbaar zijn voor de onwaarheid (het naïeve type). Dit 
is wellicht een verklaring voor de afwijking die May en 
Hartshorne aan het positieve einde van hun frequentiecurven 
constateerden (II p. 220). Wij zullen in ons eigen materiaal 
reen soortgelijk verschijnsel aantreffen en het dan uitvoeriger 
bespreken. 

De conclusie van dit intermezzo is, dat eigenschappen bestaan, 
maar dat veel van wat eigenschap genoemd wordt wellicht die 
naam niet verdient. Wij Keren nu terug tot onze proeven met 
de vraag, of ze aanleiding geven om in verband met de zelf
correctie te spreken van een eigenschap. De verschillen tussen 
de gedragsvormen hebben wij op p. 196 breed uitgemeten; 
maar er bestaat ook een verwantschap, want ze vallen alle 
onder de beschrijving van zelfcorrectie, die wij gaven in het 
begin van dit boek. Is die verwantschap alleen descriptief of 
toont ze zich ook hierin, dat de persoon, die zich in de ene 
proef corrigeert, geneigd is het ook in de andere te doen? 

^ L. Klages, Die Grundlagen der Charakterkunde *, Leipzig 1936, p. 60. 
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Antwoord hierop geeft de correlatieberekening. 1) 
Wanneer men zonder meer de correlatie tussen de verschil
lende proeven berekent, blijkt zij te schommelen rond г = + 
0,40, behalve bij mannetje leggen en natekenen, waarvan de 
correlaties zowel onder elkaar als met de andere zes proeven, 
liggen tussen 0,09 en 0,24. De verklaring van deze lagere coëffi
ciënten is, dat bij deze twee proeven het aantal zelfverbeterin
gen gemeten en gecorreleerd werd, terwijl bij de andere alleen 
of hoofdzakelijk de qualiteit van de ene verbetering als maat
staf werd gebruikt. Het aantal zelfverbeteringen nu heef t bijna 
geen samenhang met de leeftijd, terwijl de qualiteit van de 
correctie sterk door de leeftijd bepaald wordt. Dit brengt ons 
tot het vermoeden, dat het hoge onderlinge correlatiepeil van 
deze proeven misschien niet veroorzaakt wordt door een echte 
samenhang tussen de zelfcorrectievormen als zodanig, maar 
door de wederzijdse samenhang van zelfcorrectie en leeftijd. 
Immers wanneer twee veranderlijken beide variëren in afhan
kelijkheid van een derde, kan ook tussen die twee een schijn
bare samenhang ontstaan, die verdwijnt zodra de tussen
schakel wordt weggenomen. Om dit te onderzoeken moeten wij 
de correctie tussen de proeven berekenen bij constante leeftijd. 
Dit kan op twee manieren gebeuren. 1. Wij kunnen de corre
laties berekenen voor elke leeftijdsgroep afzonderlijk. Dit is 
een omslachtige methode, vooral waar het gaat over de onder
linge correlaties van 7 verschillende proeven. Ze heeft echter 
het voordeel reëel te zijn. Bovendien geeft ze de mogelijkheid 
om leeftiidsafwijkingen in de correlatie te ontdekken. Wij 
hebben haar in het voorafgaande herhaaldelijk toegepast. 
2. Men kan met behulp van wiekundige formules (berekening 
van partiële correlaties volgens Yule) van de bruto-correlaties 
tussen de twee variabelen (vormen van zelfverbetering) de 
invloed der wederzijdse correlatie met de derde variabele 
(leeftijd) aftrekken. Daar bij enkele steekproeven geen belang
rijke leeftijdsverschillen in de correlaties gevonden werden, 
hebben wij met deze methode volstaan. 

De aldus van de leeftijdsinvloed gezuiverde correlaties liggen 
inderdaad aanmerkelijlc lager dan de ongezuiverde. Het is 
overbodig de reeks van 21 coëfficiënten af te drukken, want 
de onderlinge verschillen zijn slechts klein. De hoogste be
draagt + 0,28; van daar daalt de reeks met kleine sprongen tot 
-f 0,09, zonder dat in de verdeling der verschillende gedrags
vormen over die reeks cijfers een duidelijke regelmaat te be
speuren valt. De waarschijnlijke fout ligt telkens dicht bij 0,03. 
Tussen het corrigeren bij de ene proef en bij de andere proef 

1 )De geheugenplaat blijft buiten deze berekeningen, omdat door de 
geringe differentiatie der resultaten de formule van Bravais-Pearson niet 
bruikbaar is. 
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bestaat dus een zwakke, maar reële samenhang. Anders ge
zegd : een kind, dat zich bij de ene proef vlot corrigeert, maakt 
ook bij de andere proef meer kans zich te corrigeren dan 
iemand, die zich bij de eerste proef niet of pas na veel suggestie 
verbeterde. Die kans-méér is niet groot, maar ze is onmisken
baar aanwezig; want al zijn de correlatiecoëfficiënten niet 
hoog, door het feit dat ze alle zo dicht bijeen liggen, bevestigen 
ze eikaars betrouwbaarheid. Zelfs de drie coëfficiënten, die 
niet voldoen aan de eis dat ze minstens viermaal zo groot zijn 
als hun waarschijnlijke fout, mogen daarom als niet-toevallig 
worden beschouwd. 1) 
Is het niet mogelijk, dat de feitelijke samenhang, die tussen de 
zelfcorrectiegedragingen blijkt te bestaan, terug te voeren is op 
een andere gemeenschappelijke factor, de algemene intelli
gentie? Zoals wij reeds herhaaldelijk gezien hebben, bestaat 
er een positieve correlatie tussen de correctie- en de intelli
gentie-resultaten; .het is denkbaar dat de intelligentie-factor 
oorzaak is van de correlaties. Om deze mogelijkheid te toetsen 
hebben wij, op dezelfde manier als bij de leeftijd, ook de 
invloed der intelligentie uit de coëfficiënten geëlimineerd. 2) 
Die uitschakeling van de intelligentie-factor had echter op de 
correlaties tussen de verschillende vormen van zelfverbetering 
slechts weinig invloed meer. De lagere coëfficiënten verander
den nauwelijks, alleen de hoogste daalden enigszins, zodat de 
onderlinge verschillen nog kleiner werden. De variatie der 21 
coëfficiënten gaat, na uitschakeling van leeftijd en intelligentie 
als oorzaken van schijnbare correlatie, van r = 4- 0,08 tot 
г = + 0,23. 
Er bestaat dus een werkelijke correlatie tussen de zelfcorrectie 
als zodanig in de verschillende proefsituaties. Die correlatie is 
niet hoog, maar men moet bedenken dat wij opzettelijk 
Oerschillende proefsituaties hebben gekozen, omdat ons onder
zoek allereerst op algemene oriëntatie en analyse was gericht; 
de correlaties worden daardoor uiteraard ffedrukt. Ze zijn van 
dezelfde orde als die, welke „Studies in Deceit" (II p. 212) vond 
tussen oneerlijkheid in gevarieerde situaties. Zijn ze nog van 
die aard, dat men van een eigenschap soreken mag, mis
schien zoals bij oneerlijkheid van een onechte eigenschap? 

1) Zoals „Studies in Deceit" terecht opmerkt „Although small correlations 
have low predictive value, they may express genuine relationship" (I. 
p. 162). M.a.w. ook lage coëfficiënten drukken echte samenhangen uit, 
op voorwaarde dat ze betrouwbaar zijn; die betrouwbaarheid kan blijken 
uit de verhouding tot de W. F., maar eventueel ook uit andere feiten, 
b.v. dat een grote groep van samenhangende coëfficiënten slechts weinig 
van elkaar verschillen, speciaal wanneer bijna al die coëfficiënten (18 van 
de 21) wél 4 X de waarschijnlijke fout zijn. 
2) Daartoe waren eerst de correlaties tussen zelfverbetering en intelligentie 
van de leeftijdsfactor gezuiverd. 
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AANTAL P M . 

Voor een antwoord op deze vraag zou het van belang zijn, de 
correlatietabellen nader te analyseren. Juist betrekkelijk lage 
correlaties immers komen vaak tot stand, doordat in een be
paalde hoek van de tabel een duidelijke correlatie aanwezig is, 
terwijl voor de rest het toeval regeert. Zo'n analyse echter is in 
dit geval onmogelijk, omdat de coëfficiënten verkregen zijn na 
een dubbele mathematische zuivering, zodat hun betrekking 
met de oorspronkelijke tabellen verbroken is. Er is echter 
ander cijfermateriaal, dat ons dezelfde dienst kan bewijzen. 
Men kan namelijk nagaan of de correlaties ontstaan, doordat 
telkens verschillende personen zich bij twee tests corrigeren, 
of doordat steeds dezelfde personen zich bij alle tests cor
rigeren. Om die vraag te beantwoorden hebben wij geteld 
hoeveel proefpersonen bij één, twee, drie enz. proeven een 

hoge correlatieprestatie heb
ben geleverd. ^ Om de leef
tijdsfactor zoveel mogelijk te 
elimineren hebben wij de be
rekeningen gemaakt voor 
vier jaargroepen afzonder-

ik. De resultaten zijn in 
lijst op p. 208 weerge

geven en hiernaast door cur
ven voorgesteld. De curve 
der driejarigen is als niets
zeggend niet afgedrukt. 
Bij de zesjarigen zijn alle 
proeven in het onderzoek be
trokken. Bij de jongeren ech
ter hebben we de dierhelften-
proef weggelaten, omdat ze 
voor die leeftijd te zeer een 
intellectueel probleem is, te 
weinig correctieproef. 

De curve der zesjarigen ken
merkt zich door een sterke 
frequentie aan de rechter
kant, en door een secundaire 
top bij personen die zich in 
zes of zeven proeven corri
geren. De grotere frequentie 
aan de rechterkant is een-

Ж 

1) Ab hoge correctieprestatie werd beschouwd, bij de tests met qualitatieve 
maatstaf: de spontane zelfcorrectie; bij de tests met geheel of gedeeltelijk 
quantitatieve maatstaf: een correctiepunt van minstens 70 op 100 in de 
correctieschaal van p. 190. 
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Aantal ppn, die zich goed corrigeren in 0, 1, 2, 3 enz. proeven 

Aantal goed Aantal proefpersonen 
gecorrigeerde 

proeven 6; 0—7; 0 5;0—6;0 4;0—5;0 3;0—4; 0 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1 
10 
Í4 
12 
20 
10 
6 
0 
0 

5 
12 
8 
26 
27 
.20 
12 
5 

1 
1 
10 
5 
18 
19 
26 
16 

0 
0 
0 
0 
1 
6 
17 
17 

De cijfers betekenen werkelijke aantallen. De cursief gedrukte cyfers zijn 
de aantallen welke aanmerkelijk hoger zijn dan bij een normale verdeling. 
In de grafische voorstelling is de curve der jongste groep als nietszeggend 
weggelaten. 

voudig te verklaren door het feit, dat de proeven voor deze 
oudste kinderen betrekkelijk gemakkelijk zijn; bij de jongeren 
gaat deze grotere frequentie dan ook over in het tegendeel; het 
toppunt verschuift steeds verder naar links. Maar het eigen
aardige secundaire toppunt aan de rechterkant blijft gehand
haafd, behalve bij de jongste groep, die bijna geen differen
tiatie meer heeft. 
Dit toppunt betekent, dat het aantal kinderen, die zich in bijna 
alle proeven corrigeren, steeds aanmerkelijk groter is dan bij 
een normale frequentatie-verdeling verwacht коп worden. Er 
is zeker een bijzondere verklaring nodig voor het feit, dat meer 
kinderen zich in zes dan in vijf van de zeven proeven corri
geert. De voor de hand liggende verklaring is naar onze 
mening, dat in deze kinderen een eigen factor werkzaam 
wordt, de correctie als eigenschap. 
Voor de andere kinderen, het merendeel, schijnt een dergelijke 
verklaring niet noodzakelijk. De ene situatie brengt hen tot 
correctie, de andere niet. Men zou bij hen kunnen spreken van 
een onechte eigenschap, d.w.z. van een descriptieve gelijkenis 
der situaties en gedragingen, die in feite specifiek zijn en in 
het subject geen gemeenschappelijke grond van aanspreek
baarheid treffen. Het gemeenschappelijk moment in de situatie 
— de noodzaak om zich te corrigeren — komt bij hen dan 
alleen in werking, wanneer het verbonden is met andere 
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momenten, die wel een bijzondere aansprekingskracht hebben. 
Het ene kind b.v. is een realistisch waarnemer en corrigeert 
zich daarom telkens bij de drieluiken; maar het heeft weinig 
volharding en komt daarom niet tot correctie bij het vormbord. 
Een ander is meer plichtsgetrouw bij het natekenen, maar 
heeft niet voldoende bewegelijkheid van geest om zich te cor
rigeren bij de platen enz. 
Het zou mogelnk zijn, dat op deze zelfde wijze bij enkele 
kinderen toevallig de meeste proefsituaties op zulke aan-
spreekbaarheden stoten. Maar het aantal kinderen, die zich in 
alle proeven op één of twee na corrigeren, is op elke leeftijd te 
groot om door toeval verklaarbaar te zijn. Men moet daarom 
aannemen, dat er in deze kinderen een eigen aanspreekbaar
heid aanwezig is, die aan het gemeenschappelijke moment in 
de situaties — de gelegenheid tot zelfcorrectie — beantwoordt. 
M.a.w. de aanspreekbaarheid voor zelfcorrectie en de bereid
heid om op de gelegenheid tot zelfcorrectie in te gaan, heeft 
zich bij hen ontwikkeld tot een echte eigenschap. 

Wij mogen deze verklaring door een correctie-eigenschap 
echter nog niet als volkomen zeker voorstellen. Verklaring door 
een factor in het subject, een eigenschap dus, is noodzakelijk. 
Maar het is niet zeker, dat dit een zelfcorrectie-eigenschap 
moet zijn. Behalve het zelfcorrectiemoment hebben alle acht 
tests immers nóg een moment gemeen, namelijk dat ze test
situaties zijn, waarin een volwassene de opdrachtgever is. De 
mogelijkheid bestaat, dat de algemene aanspreekbaarheid, die 
in de secundaire top der curven tot uitdrukking komt, aan
spreekbaarheid voor dit test-moment is, dat de eigenschap dus 
niet geïdentificeerd moet worden als neiging tot zelfcorrectie, 
maar als de aan iederen onderzoeker bekende test-ijver. Deze 
verklaring is echter om verschillende redenen minder waar
schijnlijk. 1. Het testmoment impliceerde niet altijd zelfcor
rectie, d.w.z. het kind kon bij de meeste proeven ook zonder 
zich te corrigeren de indruk hebben, dat het een heel goede 
beurt gemaakt had. In feite was alleen bij dierhelften en 
vormbord een bevredigende aflevering zonder zelfcorrectie 
onmogelijk. Maar bij de andere proeven, speciaal de plaattests 
en het mannetje, kon ook het meest test-ijverige kind zonder 
correctie met zichzelf tevreden zijn. Dit betekent, dat het regel
matig optreden van zelfcorrectie niet kan opgevat worden als 
indicatie van testijver. 2. Juist het test-ijverige kind is vaak 
van een geborneerd type met weinig zelfcritiek dat, als het 
eenmaal goed geslaagd meent te zijn, niet meer aan zijn 
prestatie zal gaan twijfelen. 3. De proefleider deed steeds alle 
moeite om te zorgen, dat de kinderen niet de indruk kregen 
dat zelfcorrectie de bedoeling was. Elke proef begon als een 
spelletje met blokken of plaatjes, als een tekenopdracht enz. 
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Bij de meeste kinderen bleven de proeven ook zulke spelletjes, 
waarbij het dan een of andere keer nodig was zich te corri
geren. Alleen bij sommige kinderen liep bijna elk spelletje 
uit op een correctie-situatie; dat juist stempelde hen tot een * 
zelfcorrectie-type. — Wij menen dus te mogen vasthouden aan 
de verklaring van de secundaire top in de drie leeftijdscurven 
door zelfcorrectie als eigenschap bij een kleine groep kinderen. 
Hoe groot deze groep is, is niet met nauwkeurigheid te zeggen, 
omdat in de zelfcorrectieresultaten altijd de intelligentie-factor 
werkzaam is, die de curven naar de ene of de andere zijde 
scheef maakt. Door wiskundige bewerkingen kan men wel 
de correlatiecoëfficiënten bij benadering van deze intelligentie
factor vrij maken. Maar het is niet mogelijk van geval tot 
geval te zeggen in hoeverre een tekort aan intelligentie voor 
het niet-corrigeren verantwoordelijk is. Daarom is het mogelijk 
dat, vooral op de lagere leeftijden, het correctietype vaker 
voorkomt dan de correctiescore laat blijken. 

Samenvattend concluderen wij: bet is niet nodig ter verklaring 
der feiten bij kinderen een zelfcorrectieneiging als algemene, 
gegradeerde eigenschap aan te nemen; veeleer moet men zelf
correctie alleen beschouwen als een beschrijvende gedrags-
qualiteit; bij sommige kinderen echter ontwikkelt zich een 
neiging tot zelfcorrectie als echte eigenschap. 

§2. ZELFCRITIEK 

Zelfcritiek is voor experimenteel onderzoek van kinderen niet 
toegankelijk in zich zelf, maar alleen in haar uitingen: en ook 
als zodanig is ze voor ons onderzoek alleen een bijproduct. De 
gegevens, die wij erover konden verzamelen, zijn dan ook 
minder uitgebreid en#mintder systematisch dan die van de 
zelfcorrectie; het volgende overzicht laat zien welke proeven 
bijzondere gelegenheid boden voor bestudering der zelfcritiek. 

Dierhelften: antwoord op de vraag: „Is alles nu goed?" (p. 69): 
tekens van onzekerheid bij het neerleggen (p. 70). 

Nabouwen: spontane uitingen van zelfcritiek (p. 94): 
tekens van onzekerheid bij het bouwen (p. 96). 

Natekenen: antwoord op: „Kun je goed tekenen?" (p. 106); 
spontane uitingen van zelfcritiek en onzekerheid (p. 110). 

Drieluiken: uitingen van onzekerheid en geremdheid (p. 167). 

In mindere mate werden ook bij de andere proeven zelf-
critiek-uitingen genoteerd, die bij de afzonderlijke proeven 
niet zijn besproken, maar in de hier volgende samenvatting 
zijn verwerkt. 
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Een samenvattende waardering van de critiekresultaten der 
verschillende proeven is niet in dezelfde zin mogelijk als bij 
de correctie. De resultaten zijn immers veel beperkter en toe
valliger, zodat men niet zeker weet in hoeverre de samen
vatting het individu karakteriseert. Maar bovendien zijn er 
onder de critiekuitingen twee groepen, die men bezwaarlijk 
kan samenvoegen, omdat ze uitdrukking zijn van een geheel 
verschillende, in zekere zin zelfs tegengestelde psychische ge
steldheid. Er zijn kinderen bij wie zelfcritiek tot uiting komt, 
omdat alles bij hen zich onbelemmerd uit, ook de zelfcritiek. 
Er zijn ook kinderen bij wie de zelfcritiek tot uiting komt, 
omdat ze zó sterk is, dat ze zich ondanks de remmingen 
demonstreert. De beide vormen zijn in zoverre tegengesteld, 
dat sterke innerlijke zelfcritiek (tweede vorm) remmingen op
roept, zodat de spontane uiting ervan (eerste vorm) wordt 
tegengehouden. Samenvatting ervan kan dus evengoed ont
wikkelingslijnen verbergen als openbaren. 
Wij beginnen daarom onmiddellijk met de bijzondere gedrags
vormen. Alleen een ding stellen we in het algemeen vast: 
uitingen van zelfcritiek komen in een of andere vorm bij het 
merendeel der kinderen voor. Wanneer men de gevallen 
waarin bijna alle proeven mislukken, buiten beschouwing laat, 
wordt in de groep van 3; 0—3; 6 reeds door 56 % der kinderen 
een uiting van zelfcritiek gegeven. 

De specificatie van de gedragingen is hier niet van dezelfde 
aard als bij de zelfcorrectie. Daar had men te doen met een 
handeling, die uiteraard door de situatie gespecificeerd wordt. 
Hier gaat het om een uiting, die wel wordt uitgelokt door een 
situatie, maar primair gespecificeerd door het innerlijk van 
het subject, dat er in naar buiten treedt. 1) Het belangrijkst 
als kenmerk voor de persoonlijkheid is de indeling welke we 
boven reeds aanstipten: ongeremde uiting van zelfcritiek en 
uiting ondanks remming. Dit verschil is niet alleen a priori 
te maken, maar duidelijk als gedragsvorm te onderscheiden en 
in het verschillend ontwikkelingsverloop te volgen. 
De ongeremde zelfcritiek uit zich zeer vaak in woorden, de 
geremde slechts zelden. En ook wanneer de ongeremde zelf
critiek zich uit in gebaren of gelaatsuitdrukkingen, zijn deze 
gemakkelijk te onderscheiden van de bewegingen, die aan de 
geremde kinderen ondanks henzelf ontsnappen. Om echter het 
bezwaar van subjectieve interpretatie te voorkomen, hebben 
wij de verdeling van niet-verbale zelfcritiekuitingen in ge
remde en ongeremde niet statistisch verwerkt, maar ons be
perkt tot de onderscheiding van verbale en niet-verbale uiting; 
het behoeft daarbij geen bewijs, dat de verbale grotendeels 
ongeremd zijn, terwijl bij niet-verbale het percentage geremden 

1) In hoofdstuk VI komen we op dit onderscheid terug. 
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minder klein is. Dit laatste geldt vooral, wanneer een kind 
alleen of bijna alleen niet-verbale uitingen geeft. 

De volgende lijst geeft een overzicht van het aantal verbale 
en niet-verbale zelfcritiekuitingen per proefpersoon in de ver
schillende leeftijdsgroepen. Daarnaast is in kolom 1 het ge
middelde der zelfcritiekuitingen in het totaal (d.i. de som der 
beide andere kolommen) weergegeven, ten bewijze van de op 
p. 211 geuite mening, dat een algemeen critiekpunt zinloos is. 
De cijfers betekenen niet de werkelijke aantallen; deze zijn 
evenals de samenvattende correctie- en intellegentie-waar-
deringen, in elke kolom teruggebracht tot een tienpunten
systeem. De werkelijke aantallen van de verbale uitingen 
gaan van 0 tot 13. Van de niet-verbale van 0 tot 12. De 
kinderen uit de jongste groepen, bij wie alle proeven mis
lukken, zijn niet in de berekeningen opgenomen. Ter verge
lijking en om plaatsruimte te besparen zijn de leeftijdsge
middelden van intelligentie en zelfcorrectie aan de lijst 
toegevoegd. 

Leeftijdsgemiddelden der samenvattende waarderingen 

Leeftijd 

6 ; 6 - 7 ; 0 
6; 3—6; 6 
6; 0 - 6 ; 3 
5 ; 9 - 6 ; 0 
5; 6 - 5 ; 9 
5; 3 - 5 ; 6 
5 ; 0 - 5 ; 3 
4 ; 9 - 5 ; 0 
4; 6—4; 9 
4; 3—4; 6 
4 ; 0 - 4 ; 3 
3;9—4;0 
3;6—3;9 
3;0—3;6 

totaal 

5,6 
5,2 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
5,9 
5,3 
5,6 
5,2 
4,8 
4,1 
4,6 
4,1 

Zelfcritiek 

alleen alleen niet-
verbaal verbaal 

5,2 
4,8 
5,7 
6,8 
6,9 
7,2 
6,7 
6,0 
6,1 
5,4 
4,1 
4,3 
4,7 
4,2 

5,9 
5,5 
6,0 S 
5,3 
5,0 
5,0 
5,1 
4,8 
5,1 
4,9 
4,9 , 
4,0 
4,4 
3,9 

Zelf
correctie 

8,0 
7,8 
7,9 
6,9 
7,0 
6,3 
5,6 
5,2 
4,0 
3,7 
3,4 
2,1 
1,6 
1,9 

Intelli 
gentie 

8,6 
8,7 
8,4 
7,1 
6,8 
6,3 
5,3 
4,8 
4,5 
3,3 
3,2 
1,7 
1,7 
1,5 

De cijfers zijn gemiddelden in het tien-punten-systeem, uiteengezet op 
p. 169. De punten van de leeftijdsgroep zijn samengesteld en gedeeld door 
het aantal kinderen. 

De eerste kolom vertoont nauwelijks stijging of regelmaat; men 
kan alleen zeggen, dat het peil van de ouaere helft iets hoger 
is dan dat van de jongere. Maar de verschillen zijn, vergeleken 
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bij het verloop der algemene intelligentie- en correctiecurven, 
onbeduidend. Door de splitsing in verbale en niet-verbale 
uitingen wordt het beeld iets scherper. Bij de verbale uitingen 
komt nu een duidelijk hoogtepunt te voorschijn van 4; 6 tot en 
met 5 ; 9. Bij de niet-verbale zelfcritiek verdwijnt dit om plaats 
te maken voor een lichte stijging der zesjarigen. Wij komen 
op deze periodeverschijnselen in § 5 terug. Hier gaat het er 
om twee punten vast te stellen: 1. Dat een allessamenvattend 
zelfcritiekpunt zinloos is, daar het de meest wezenlijke ver
schillen verbergt in plaats van deze zichtbaar te maken. 2. Dat 
ook in de gesplitste Kolommen de leeftijdsverschillen nog klein 
zijn en dat er in elk geval geen regelmatige stijgende lijn ont
staat, zoals bij de zelfcorrectie of intelligentie. Het aantal 
fcelfcritiekuitingen wordt dus in de kleuterperiode niet zozeer 
bepaald door de ontwikkeling als wel door de individuele 
geaardheid en door bijzondere periodieke factoren. De lichte 
stijging, die afgezien van de periodieke hoogtepunten aan
wezig is, is terug te voeren op het enigszins groter aantal 
kinderen, dat op lagere leeftijden in het geheel geen critiek-
uiting geeft. Wanneer men deze elimineert, wordt het totale 
gemiddelde yoor zelfcritiek in de jongste groep 5,1, dat is 
slechts 0,5 minder dan in de oudste groep. 
Dat het onderscheid van verbale en niet-verbale zelfcritiek 
belangrijk is, blijkt ook uit de correlaties. Bij de correlatie
berekeningen hebben wij ons beperkt tot het al of niet uiten 
van zelfcritiek; de coëfficiënt is daarom berekend volgens de 
formule van Yule. 

Correlatie tussen: 
niet-verb, zelfcritiek bij dierhelften en bouwen: q = + 0,59 
verbale zelfcritiek bij bouwen en tekenen: q = + 0,71 
niet-verb, en verb, zelfcritiek bij bouwen: q = + 0,18 
niet-verb. zelfcritiek bij dierhelften en verbale bij 

bouwen: q = + 0,11 
niet-verb. zelfcritiek bij dierhelften en verbale bij 

tekenen: q = + 0,12 
niet-verb. zelfcritiek bij bouwen en verbale bij 

tekenen: q = + 0,08 

Deze coëfficiënten bewijzen dat, wanneer een der beide 
vormen optreedt in de ene proef, ze waarschijnlijk ook zal 
optreden in de andere proef; maar tussen de twee verschil
lende vormen van zelfcritiek bestaat practisch geen waar-
schijnlijkheidsverband. 
De observatie-methoden waren in ons onderzoek niet verfijnd 
genoeg om de niet-verbale uitingen met voldoende zekerheid 
verder in te delen. De uitingen-in-taalvorm echter kan men 
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groeperen naar de verschillende niveau's van toeschrijving aan 
de eigen persoon. De critiek kan 1. beperkt blijven tot de 
handeling of het product (het is verkeerd), 2. zich richten tegen 
de handelende persoon (ik doe verkeerd), 3. tegen diens kunnen 
(ik kan niet), 4. tegen diens zijn (ik ben dom). De laatste 
vorm komt slechts eenmaal voor; daaruit mag men niet con
cluderen, dat de zelfcritiek dit niveau niet bereikt, want de 
S roefsituaties zijn niet van die aard, dat ze de proefpersoon 

wingen om in zijn zelfcritiek zo diep te gaan; bovendien 
treedt juist bij de oudste groep een uitingsremming op, die 
mist deze vorm van zelfcritiek zal tegenhouden. 
De drie andere vormen zijn in de protocollen herhaaldelijk 
vertegenwoordigd. Ze vormen echter geen opeenvolgende 
ontwikkelingsniveau's zoals men zou verwachten. Wij druk
ken hieronder de aantallen af der proefpersonen, die in de 
loop van het gehele onderzoek een uiting gedaan hebben, 
welke in een der rubrieken past; de frequentie der uitingen 
per proefpersoon blijft dus buiten beschouwing. 

Vormen van zelfcritiek m hun verdeling over de leeftijden 

Leef tyden : 
6; 6—7; 0 
6; 3—6; 6 
6 ; 0 - 6 ; 3 
5; 9—6;0 
5; 6 - 5 ; 9 
5; 3 - 5 ; 6 
5 ; 0 - 5 ; 3 
4; 9—5;0 
4; 6 - 4 ; 9 
4; 3—4; 6 
4; 0—4; 3 
3;9—4;0 
3 ; 6 - 3 ; 9 
3 ; 0 - 3 ; 6 

„Het is 
verkeerd" enz. 

3 3 % 
52% 
6 1 % 
29% 
4 3 % 
26% 
38% 
4 8 % 
22% 
16% 
2 3 % 
2 5 % 
22% 
18% 

„Ik doe het 
verkeerd" enz. 

17% 
9 % 

17% 
1 1 % 
1 1 % 
15% 
15% 
10% 
1 1 % 
12% 
4 % 
0 
0 
0 

„Ik kan het 
niet" enz. 

27% 
26% 
30% 
40% 
50% 
50% 
50% 
4 5 % 
50% 
32% 
15% 
17% 
3 3 % 
4 5 % 

De percentages zijn berekend op het aantal ppn der leeftijdsgroep. 

Er is in de ontwikkeling van elk der kolommen op zich en in 
de verhouding van de drie kolommen onderling weinig regel
maat. Vooral кап men niet zeggen dat met het stijgend niveau 
der zelfcritiek — dus van links naar rechts in de tabel — ook 
de frequentie zich naar een hogere leeftijd verplaatst. Integen
deel, bij de eenvoudigste vorm („het is verkeerd") liggen de 
maximale frequenties boven 6;0, bij de meer gecompliceerde 
vorm („ik кад hçt niet") beneden 6; 0. Toch is dit geen reden 
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om te ontkennen, dat deze drie vormen als niveau's van zelf-
critiek een opklimming vormen, maar alleen dat de ontwik
keling op de door ons bestudeerde leeftijd en in onze proeven 
door andere factoren bepaald wordt. Bij de driejarigen zijn 
de genoemde vormen van zelfcritiek reeds alle drie mogelijk; 
de frequentie ervan is daarom niet zozeer afhankelijk van de 
psychische mogelijkheid, maar van een andere, voor de uiting 
uiterst belangrijke factor: de verhouding der uitingsvorm tot 
de remmingen. Die zelfcritiek, welke het diepst gaat in haar 
toeschrijving aan het subject, zal door geremdheid het eerst 
worden teruggehouden. Daarom zal de uiting ervan afnemen 
in perioden, dat de remmingen toenemen. De omgekeerde 
volgorde in de maximale frequentie der kolommen wijst dus 
op een toename van de uitingsremming. v 

De tweede vorm is over de gehele lijn zeldzamer dan de beide 
andere. Het schijnt ons, dat dit geen bijzonderheid is van de 
kleutertijd, maar van de mens in het algemeen. Ook de vol
wassene zegt niet vaak: „Ik doe het verkeerd" of „Dat heb ik 
verkeerd gedaan". Hij zegt ofwel „Verkeerd!", of gaat meteen 
over tot de erkenning „Dat kan ik niet". De voornaamste 
oorzaak is, zeker bij kleine kinderen, dat met die erkenning 
ook de verantwoordelijkheid ophoudt. „Ik kan niet" is een 
excuus. Het normale kind heeft voldoende levenswijsheid om 
te beseffen dat het niet alles kan en om daarin te berusten. 
Men behoeft niet alles te kunnen; maar wat men kan, moet 
men ook goed doen. In de twijfel, die ontstaat door de botsing 
tussen menen-te-kunnen en mislukking, is de ervaring van 
zelfcritiek veel sterker dan bij het simpele niet-kunnen. 

Men kan de zelfcritiek ook verdelen in die welke voorafgaat 
aan de feitelijke prestatie en die welke erop volgt. Bij de 
afzonderlijke proeven, waar deze verdeling met voldoende 
zekerheid mogelijk was, bleek dat bij de jongere groepen de 
voorafgaande zelfcritiek sterker was, maar dat ze bij de zes
jarigen verminderde, evenals trouwens de voorbarige uitingen 
van zelfvertrouwen. Wanneer men echter van de zesjarigen 
een voorafgaande beoordeling van hun kunnen eist, blijkt die 
veel juister te zijn dan bij de jongeren (z^e p. 96 en 115). 
Êen samenvatting van de proefresultaten ónder dit gezichts
punt is niet goed mogelijk, omdat het punt, dat voorafgaand 
en volgend scheidt, in de verschillende proeven een geheel 
ander is. 

Wanneer men de zelfcritiek direct kon benaderen, zou de 
bestudering der correlaties met de zelfcorrectie zeer belangrijk 
zijn. Nu men echter in de correlatieberekeningen moet blijven 
staan bij de uitingen, zijn de betrekkingen tussen beide uiter
aard ondoorzichtig, daar handeling en uiting als zodanig 
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weinig gemeenschappelijks hebben. De coëfficiënten zijn ook 
slechts laag; weergave ervan is overbodig. 

§ 3. ZELFCORRECTIE, ZELFCRITIEK 
EN INTELLIGENTIE 

Bij de bespreking der afzonderlijke correctieproeven hebben 
wij telkens de aspecten, die als aanwijzing van de intelligentie 
dienst konden doen, nagespeurd en in correlatie gebracht met 
de zelfcorrectie en de zelfcritiek. De bestudering van die 
betrekkingen werd echter in de meeste proeven vertroebeld, 
doordat de intelligentie-aanwijzing moest gezocht worden in 
de prestatie, die zelf juist het voorwerp was van de critiek 
en de correctie. Zodoende leerden de correlatie-uitkomsten 
veeleer de betrekking kennen tussen de hoogte der prestatie 
en de mate der daarop uitgeoefende critiek of correctie dan 
de samenhang tussen correctie en intelligentie in het algemeen. 
Om deze samenhang zuiverder te leren kennen, is het nodig 
een intelligentie-index te zoeken, die buiten de correctieproef 
zelf gelegen is. Een eerste middel daartoe is, de intelligentie
aanwijzingen uit de verschillende correctieproeven samen te 
vatten tot één intelligentieschaal en deze met de correctie
resultaten te correleren. Een nog zekerder maatstaf verkrijgt 
men door een afzonderlijke intelligentiereeks aan het onder
zoek toe te voegen. Wij hebben beide methoden toegepast en 
de gegevens gecombineerd. 

De intelligentietests 

Het aparte intelligentie-onderzoek mocht in het raam van het 
gehele onderzoek niet langer dan ongeveer tien minuten duren. 
Langer was ook niet nodig, daar het alleen een aanvulling 
bedoelde te zijn van de intelligentie-aanwijzingen, die de 
andere proeven reeds verschaften. Vanwege aat aanvullend 
karakter moesten de tests ook hoofdzakelijk verbaal zijn, daar 
de correctieproeven meestal handelingstests waren. Wij stelden 
een kleine reeks samen, gekozen uit de Binet-herziening van 
Terman, voor Nederland geijkt door het Psychologisch Insti
tuut van de Nijmeegse Universiteit. Zoveel mogelijk werden 
daarbij proeven genomen, die diverse normen opleverden 
voor verschillende leeftijden, zodat met elke test een gediffe
rentieerde aanwijzing voor het ontwikkelingspeil kon ver
kregen worden (b.v. 2 + is vereist voor 5 jaar, 4 + bij dezelfde 
test voor 6 jaar). 
Al werden de tests zelf en hun gebruikswijze aan de genoemde 
reeks ontleend, bij de normering, d.w.z. het toekennen van een 
bepaalde leeftijdswaarde aan een bepaalde testprestatie, 
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moesten wij een eigen weg gaan. Immers, ook al neemt men 
afzonderlijke tests nauwkeurig over, dan moet men toch 
bedenken, dat ze door plaatsing in een andere reeks kunnen 
veranderen van moeilijkheidsgraad; men kan zich voorstellen, 
dat van de correctieproeven soms een remmende kracht uit
gaat op de intellectuele prestatie, maar soms ook een sugges
tieve invloed. Bovendien zijn de zeven tests die wij overnemen, 
een te smalle basis voor de berekening van een Intelligentie
leeftijd of Intelligentiequotient in ae strikte zin; daarom 
konden de testprestaties niet gewaardeerd worden met maan
den, zoals bij de Binet-series gebruikelijk is, maar moesten 
wij overgaan tot een puntensysteem. Deze punten zijn geba
seerd op de testprestatie der leeftijdsgroepen: een prestatie, 
die reeds gehaald wordt door meer dan 50 % 1) van de kinderen 
tussen 3; 0 en 3; 6, wordt gewaardeerd met 3, die welke gehaald 
wordt door meer dan 50 % van de kinderen tussen 3; 6 en 4; 0, 
wordt gewaardeerd met 4 enz. Voor de nauwkeurige beschrij
ving van de proeven en hun waardering wordt verwezen naar 
het Aanhangsel. Daar de tests in zichzelf voor ons onderzoek 
van geen belang zijn, zien we af van weergave der gedetail
leerde resultaten. Het ontwikkelingsverloop der intelligentie-
punten vertoonde een zeer regelmatige stijging. 

Oe intelligentie-aanwijzingen der correctieproeven 

Verschillende van de correctieproeven komen in soortgelijke 
vorm voor als intelligentietest (natekenen, nabouwen, man
netje leggen, dierhelften leggen, plaat beschrijven). Wij 
kunnen daarom de intellectuele resultaten ervan samenvatten 
en met de hierboven besproken tests verbinden tot één veel
zijdige „batterij". Als voorbereiding daartoe moeten de resul
taten der verschillende proeven tot één waarderingssysteem 
herleid worden, zodat zè met elkaar en met de eigenlijke 
intelligentietest vergeleken en te zamen verrekend kunnen 
worden. Wij hebben daartoe dezelfde methode gebruikt als · 
hierboven is uiteengezet: een bepaald punt wordt toegekend 
naargelang een prestatie door meer dan 50 % van een leeftijds
groep wordt behaald. De op deze wijze berekende en samen
gevatte intelligentiepunten vertonen weer een regelmatige 
stijging met de leeftijd. De correlatie van deze resultaten met 
die van de eigenlijke intelligentie-testreeks bedraagt r=- | -0 ,86 
W. F. ± 0,02. De hoge correlatie mag gelden als wederkerige 

*) Wij behoeven ons niet te begeven in het theoretisch dispuut of men 
50 % of 60 % of 66 % goede oplossingen moet eisen om een testprestatie 
als kenmerkend voor een bepaalde leeftüd te beschouwen. Immers de 
leeftijdsstijging verliep bij zes van de zeven tests niet alleen zonder 
noemenswaarcuge schommeling, maar bovendien rond de critieke leeftijd 
zo steil; dat in dezelfde periode de 50 en de 60 % werd overschreden. 
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bevestiging van de betrouwbaarheid der beide resultaten. 
Tenslotte hébben wij de beide intelligentiepunten samen
gevoegd tot één score. Kolom 5 op p. 212 geeft de gemiddelden, 
die de leeftijdsgroepen daarbij behaalden. De opklimming 
verloopt geheel regelmatig van trimester tot trimester, behalve 
een lichte daling aan de top. Die regelmaat is een nieuwe 
aanwijzing, dat deze intelligentiemaatstaf deugdelijk is. Hij is 
overal in de volgende correlatieberekeningen gebruikt. 

Zelfcorrectie en intelligentie 

Bij de berekening van de correlaties tussen dit algemeen intel-
ligentiepunt en de zelfcorrectie moeten wij de leeftijd als 
gemeenschappelijke factor bij de resultaten elimineren. Bere
kening van de correlatie voor de kleuterperiode als geheel 
geeft bedriegelijke, te hoge correlaties. Bij de wandplaten b.v. 
krijgt men voor alle proefpersonen te zamen een coëfficiënt 
volgens Bravais-Pearson r = + 0,55; maar bij splitsing in leef
tijdsgroepen is de hoogste r = + 0,29. De uitschakeling van 
de leeftijdsfactor gebeurt hier beter door afzonderlijke bere
kening voor kleinere leeftijdsgroepen dan door mathematische 
bewerking, omdat de correlatie op verschillende leeftijden 
uiteenloopt, zoals het volgend overzicht laat zien. De proeven 
zijn gerangschikt naar de volgorde van de hoogste voor
komende coëfficiënt. 

Correlatie van zelfcorrectie in de proeven en algemeen 
intelligentiepunt, op verschillende leeftijden 

Proef 

Drieluiken: 
Dierhelften: 
Vormbord: 
Nabouwen : 

• Wandplaten: 
Natekenen : 
Mannetje leggen : 
Algemeen 
correctiepunt: 

3; 0-4; 0 
r = 
r = 
r = + 0,25 
r = _0,02 
r = 
r = + 0,13 
r = + 0,ll 

r = + 0,56 

4; 0-5; 0 
+ 0,44 
+ 0,24 
+ 0,40 
+ 0,38 
+ 0,29 
+ 0,19 
+ 0,13 

+ 0,68 

5;0—6;0 
+ 0,39 
+ 0,41 
+ 0,21 
+ 0,16 
+ 0,26 
+ 0,17 
+ 0,18 

+ 0,53 

boven 6; 0 
+ 0,13 
+ 0,20 
+ 0,09 
+ 0,16 
— 0,07 
+ 0,12 
+ 0,10 

+ 0,27 

Het meest opvallende in deze lijst is, dat de hoogste coëfficiënt 
(dik gedrukt) bij elke proef in een van de beide middelste 
perioden ligt. Bij de driejarigen is de correlatiecoëfficiënt 
1) Beneden 4; 0 is bet bü sommige proeven niet mogelijk de correlatie te 
berekenen volgens de formule van Bravais-Pearson, omdat de differentiatie 
te klein wordt. In dat geval hebben vre geen op andere wijze berekende 
cyfers in de lijst opgenomen, om geen vergelijkbaarheid te suggereren 
die in feite twijfelachtig is. 
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ofwel niet te berekenen ofwel laag; slechts bij het vormbord, 
als intelligentietest de gemakkelijkste, bedraagt ze + 0,25. Bij 
de MSjarigen zakt de correlatie weer tot dicht bij nul; alleen 
de dierhelftenproef, die als intelligentietest zeker de moei
lijkste is, houdt nog een correlatie van + 0,20. Dit kan niet 
anders betekenen dan dat de samenhang tussen' correctie en 
intelligentie het hoogst is op de leeftijd, waarop de proef juist 
binnen het intellectueel bereik van de proefpersoon valt. In 
die critieke periode corrigeert het intelligente kind zich vaker 
dan het domme. Maar is die periode voorbij en beheerst de 
proefpersoon het type van intellectuele moeilijkheid, hoewel 
niet zo volmaakt dat fouten uitblijven, dan wordt corrigeren 
meer een kwestie van neiging dan van intelligentie. Men kan 
de stelling nog beter negatief formuleren: de correlatie tussen 
zelfcorrectie en intelligentie is slechts laag, behalve wanneer 
de intellectuele moeilijkheid, die tot correctie aanleiding geeft, 
juist in de critieke „gevoelige periode" verkeert, d.w.z. wan
neer de kinderen de moeilijkheid als zodanig ervaren en zich 
bovendien in staat en geprikkeld voelen om haar op te lossen. 
Het gaat er niet om, dat in de gevoelige periode oe correctie 
toeneemt — daarvoor hebben we alleen aanwijzingen bij 
speciale vormen van zelfcorrectie (p. 104) — maar dat ze in 
die tijd meer samengaat met goede intelligentie. In een 
vroegere periode is de eventueel optredende correctie onder
deel van de proberende oplossingsmethode, die zowel de intel
ligente als de domme kinderen toepassen. In een latere periode 
zijn ook de domme kinderen tot correctie in staat, al blijft de 
prestatie daarbij onvolmaakt. Maar in de •critieke periode, 
waarin men de moeilijkheid leert 'beheersen, zijn het vooral 
de intelligente kinderen die fouten zien en verbeteren. Het 
gaat daarbij steeds om een bepaalde type van moeilijkheid, 
niet om het moeilijk zijn in het algemeen. De vraag is niet 
of de opdracht wel of geen moeilijkheid biedt, want de meeste 
proeven zijn zo ingericht, dat ze ook voor de zesjarigen nog 
een intellectueel probleem bevatten. Maar die moeilijkheid is 
er in gebracht door een min of meer accidentele complicatie 
(een ingewikkelder voorbeeld of plaat, méér dingen onthouden 
enz.). De hoogte van de correlatie schijnt niet bepaald te 
worden door zulke bijkomstige moeilijkheden, maar door het 
tijdstip waarop het kind de grond moeilijkheid als zodanig leert 
beheersen, m.a.w. waarop het leert natekenen, nabouwen, twee 
plaathelften met elkaar in verband brengen enz. Het feit, dat 
er door complicering van de opgaven ook later nog moeilijk
heden aanwezig blijven, is oorzaak dat de zelfcorrectie als 
zodanig niet terugloopt; maar de correlatie tussen zelfcorrectie 
en intelligentie verzwakt zeer duidelijk. 

De samenhang tussen zelfcorrectie en intelligentie is niet bij 
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alle vormen van zelfcorrectie even sterk, 't Sterkst is ze bij de 
oordeekcorrectie, zoals blijkt uit het feit, dat de hoogste corre
latie-coëfficiënt voorkomt bij de drieluiken en de geheugen
plaat. 1) Dat de derde oordeelscorrectieproef, de wandplaten, 
een veel lagere correlatie vertoont, vindt zijn oorzaak in het 
fantastisch karakter ervan; bij de zesjarigen ontstaat daardoor 
zelfs een lichte negatieve correlatie, die echter te laag is om 
er conclusies uit te trekken. 
Van de handelingsproeven hebben de dierhelften de hoogste 
samenhang met de intelligentie en wel gedurende de gehele 
kleuterleeftijd. Dat is niet verwonderlijk, want het gestelde 
probleem is moeilijker dan in de andere proeven, bovendien 
veronderstelt de correctiehandeling hier een uitvoerige, door 
een oordeelscorrectié afgesloten redenering: „Dit onderstuk 
kan niet hier bij passen, dus moet een van die andere helften 
verkeerd gelegd z i jn . . . . en wel deze." 
Het laagst is de correlatie bij het natekenen en mannetje 
leggen. Deze twee proeven hebben gemeenschappelijk, dat de 
correctie vrij gebeurt en niet noodzakelijk wordt gemaakt door 
een opzettelijk daarvoor ingeschoven problematiek. De zelf
correctie die bestaat in het verbeteren van onvolmaaktheden 
aan een handelingsresultaat, heeft dus minder samenhang met 
de intelligentie dan de oordeelscorrectie en dan de correctie 
die een voorwaarde is voor de oplossing van een handelings
probleem. 

Zelfcritiek en intelligentie 

De correlatie tussen het algemene intelligentiepunt en de 
samenvattende punten voor verbale en niet-verbale zelfcritiek 
(zie p. 212) bedragen: 

3;0—4; 0 4:0—5:0 5; 0—6;0 6:0—7; 0 

intellig. en verb, zelfcrit.: г = + 0,06 +0,08 +0,12 — 0,05 
intell, en niet-vetb. zelfcrit.: r = + 0,11 +0,21 +0,25 +0,18 

Tussen de intelligentie en de uitingen van zelfcritiek in woor
den blijkt geen duidelijke samenhang te bestaan. De correlatie 
met de overige uitingen van zelfcritiek is over de gehele lijn 
hoger, al blijft ze nog aanmerkelijk lager dan die tussen de 
intelligentie en het algemeen correctiepunt (onderste coëffi
ciënt in de lijst op p. 218). Dit laatste is niet verwonderlijk, 
want in de critiekpunten gaat het, in tegenstelling tot de cor-
rectiepunten, hoofdzakelijk om het aantal uitingen per proef
persoon; ook bij de afzonderlijke proeven hebben we reeds 
1)Deze laatste is niet in het overzicht opgenomen, omdat de correlatie 
alleen kan berekend worden volgens Tule. De coëfficiënten voor de vier 
leeftijden bedragen q = + 0,24; + 0,49; + 0,46; + 0,26. 
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telkens gezien, dat de correlatie tussen de intellectuele pres
tatie en het aantal uitingen of correcties laag is. Een betere 
vergelijking met de zelfcorrectiecorrelaties verkrijgt men 
daarom door de herhalingen 'buiten berekening te laten en 
alleen het al of niet uiten van zelfcritiek tegenover de onder-
of boven-middelmatige intelligentie te stellen. Een nadeel is, 
dat de formule van Bravais-rearson dan niet bruikbaar is; 
hierdoor wordt de vergelijkbaarheid der coëfficiënten vermin
derd. De verschillen zijn echter groot genoeg om betrouwbaar 
te zijn. Bij de verbale zelfcritiek hebben wij de berekening 
moeten beperken tot de geheel spontane uitingen, omdat 
anders het aantal proefpersonen zonder uiting bijna nul was. 
De coëfficiënten zijn als volgt: 

3;0—4;0 4; 0—5; 0 5;0—6;0 6; 0—7; 0 
intellig. en verb, zelfcrit.: q = + 0,15 +0,14 +0,19 —0,06 
intell. en niet-verb, zelfcrit.: q = + 0,37 + 0,44 + 0,41 + 0,28 

\ 
De eerste rij van coëfficiënten is laag gebleven, de tweede 
echter is nu de moeite waard. In het eerste geval gaat het om' 

« uitingen in de strikte zin van het woord; deze schijnen, binnen 
de kleuterperiode en binnen de normale intelligentie-breedte, 
nauwelijks verband te houden met het verstandelijk peil. Maar 
bij de niet-verbale zelfcritiek gaat het meestal niet om zuivere 
uitingen, maar om handelingsmomenten jnet uitdrukkings
karakter. Weifelen bij Het neerleggen van een dierhelft b.v. 
is een onderdeel van een handeling, maar laat tevens zien dat 
de proefpersoon voldoende zelfcritiek heeft om zich niet zon
der meer aan zijn eerste impuls toe te vertrouwen. Juist dit ge
mengde karakter van het gedrag maakt echter dat de relatie, 
die achter de correlatie-cijfers verscholen ligt, niet nauwkeurig 
kan omschreven worden; men kan alleen vaststellen, dat met 
de toename van het handelingskarakter ook de correlatie met 
de intelligentie stijgt. Om dezelfde reden zien wij er ook van 
af, de correlaties van het algemeen intelligentiepunt met de 
zelfcritiek-uitingen in de verschillende proeven af te drukken. 
Ze voegen aan datgene, wat bij de afzonderlijke proeven 
gezegd werd, geen nieuw licht toe. 

§4. INTELLIGENTIE EN KARAKTER 

Wij hebben verschillende reeksen van proefresultaten gevon
den, waarin telkens intellectuele prestatie, zelfcorrectie en 
zelfcritiek op elkaar volgden. Deze reeksen zijn van belang, 
omdat daarmee de dimensie intelligentie-karakter in quantita-
tieve termen is aangegeven. De voornaamste ervan zijn de 
volgende: 
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1. De afstand tussen het laagste en hoogste leeftijdsgemiddelde 
is bij intelligentie, zelfcorrectie en zelfcritiek verschillend. 
Men kan dit moeilijk demonstreren bij de afzonderlijke proe
ven, omdat het puntensysteem daar steeds wisselt. Daarom 
drukken wij alleen de cijfers af der samenvattende Waar
deringen, die alle zijn uitgedrukt in hetzelfde tien-punten
systeem. Omdat de leeftijdscurven juist aan het beneden- en 
boveneinde schommelingen vertonen, hebben wij het gehele 
eerste en laatste jaar samengevat. 

Vergelijking van het verschil in gemiddelde tussen het eerste 
en laatste jaar 

Leeftyd: 

6-0—7-0 
3-0-4-0 

Algemeen gemiddelde voor: 

intelligen
tie 

8,6 
1.7 

zelf
correctie 

7,9 
1,9 

niet-verbale 
zelfcritiek 

5,8 
4,1 

verbale 
zelfcritiek 

5.2 
4,4 

De cijfers zifu de gemiddelden der jaargroepen, berekend in een tien-
punien-systeem. 

De tabel toont duidelijk, dat de afstand, welke de ontwikke
ling in de kleuterperiode aflegt -van intelligentie tot verbale 
zelfcritiek steeds minder wordt. 
2. Een verschijnsel, dat hiermee in verband staat, is het ver
schil in regelmatigheid van de ontwikkelingscurven. In de 
samenvattende lijst op p. 212 vertoont de curve der algemene 
intelligentiepunten slechts één lichte schommeling; bij de zelf
correctie zijn drie, bij de niet-verbale zelfcritiek zes onregel
matigheden aanwezig, terwijl de verbale zelfcritiek in net 
geheel geen regelmaat meer vertoont. De afzonderlijke proeven 
leerden hetzelfde. Men moet daarbij bedenken, dat in elk der 
reeksen evenveel tienen, negens, achten enz. gegeven zijn. 
Het verschil in ontwikkelingsafstand en regelmaat betekent 
dus, dat bij de intelligentie de hoge punten voornamelijk door, 
de oudere, de lage door de jongere kinderen behaald worden; 
bij de andere verschijnselen daarentegen zijn de punten steeds 
meer willekeurig over de leeftijden verdeeld. 
3. De beide voorafgaande maatstaven waren oorspronkelijk 
bedoeld om de ontwikkeling te meten; de individuele ver
schillen komen alleen tot uitdrukking doordat zij de regelmaat 
der ontwikkeling verstoren. Men kan ook trachten de indivi
duele verschillen als zodanig te meten, afgezien van de 
ontwikkeling. Daartoe moet men voor elke leeftijd afzonderlijk 
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de standaardafwijkingen berekenen. De standaardafwyking 
(sigma) is de meest gebruikelijke graadmeter voor de mate, 
waarin de individuen van het groepsgemiddelde afwijken. 

Vergelijking van de standaardafwijkingen der algemene 
punten 

.Standaardafwijkingen van het leeftijdsgemiddelde bij: 

Leeftijd 
6; 6—7;0 
6 ; 3 6; 6 
6; 0 - 6 ; 5 
5; 9—6;0 
5; 6 - 5 ; 9 
5; 3 - 5 ; 6 
5; 0—5; 5 
4 ; 9 - 5 ; 0 
4 ; & - 4 ; 9 
4; 3 - 4 ; 6 
4; 0 - 4 ; 3 
3; 9 - 4 ; 0 
3 ;6—3;9 
3; 0—3:6 

Algemeen 
intelligentiepunt 

1,41 
1,26 
1,19 
1,46 
1,52 
1,98 
1,32 
1,66 
1,63 
1,39 
1,76 
1,12 
0,88 
0,76 

Algemeen 
correctiepunt 

1,53 
1,42 
1,86 
1,95 
2,11 
2,40 
1,83 
2,10 
2,15 
2,42 
2,44 
1,00 
0,91 
0,99 

Algemeen 
critiekpunt 

2,56 
2,43 
1,98 
2,36 
2,73 
2,68 
2,17 
2,54 
2,12 
2,45 
2,26 
2,37 
t,87 
2,12 

Slechts eenmaal, met 3; 9, is de standaardafwijking bij de 
intelligentie iets groter dan bij* de correctie, in alle andere 
perioden is ze bij de correctie groter, en vaak aanmerkelijk 
groter. Op haar beurt is de standaardafwijking bij de zelf
correctie in 12 perioden kleiner dan bij de zelfcritiek; in de 
twee overige gevallen (4; 0 en 4; 6) is het verschil niet noemens
waard. Hoe sterker dus de intelligentiecomponent, hoe kleiner 
de verschillen binnen elke leeftijdsgroep. Dit is een tegen
hanger van de stelling, die door de voorgaande gegevens werd 
bewezen: hoe sterker de intelligentiecomponent, hoe groter de 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 
4. Hetzelfde komt op meer genuanceerde wijze tot uiting in de 
correlaties der proefresultaten met de leeftijd. Hierbij be
hoeven wij ons niet te beperken tot de algemene punten, maar 
kunnen wij ook de afzonderlijke proeven met elkaar in verge
lijking brengen. Daarbij moet men twee reeksen van coëffi
ciënten onderscheiden, die volgens Bravais-Pearson en die 
volgens Yule. Binnen elk van beide reeksen zijn de ciifers 
zonder meer met elkaar vergelijkbaar; tussen beide reeksen 
kan vergelijking alleen met voorzichtigheid gebeuren, wanneer 
de verschillen groot zijn. Speciaal zullen de Yule-coëfficiënten 
in dit geval meestal hoger uitvallen, omdat twee grote leeftijds
groepen zonder verdere gradatie tegenover eikaar worden 

225 



gesteld. Bij de vergelijking der algemene punten met de afzon
derlijke proeven moet men bedenken, dat door de samen
vatting de regelmatigheid, wanneer ze aanwezig is, altijd 
scherper naar voren komt; dat is de reden waarom de corre
latie der intelligentie en zelfcorrectie met de leeftijd bij de 
algemene punten hoger is dan bü de afzonderlijke proeven. 

De lijst op p. 225 bewijst op alle punten, dat in de sterkte der 
correlatie met de leeftijd een wetmatigheid bestaat. De invloed 
van de leeftijd als bepalende factor daalt in deze volgorde: 

1. intellectuele prestatie, in afnemende mate van moeilijkheid; 
2. niveau en optreden der zelfcorrectie; 
3. zelfcritiek: genuanceerdheid der antwoorden; 
4. niet-verbale zelfcritiek, optreden en aantal; 
5. zelfcritiek als zelfbeoordeling na de fout (antwoord dier
bel f ten); 
6. optreden der verbale zelfcritiek; 
7. aantal zelfcorrecties en aantal verbale zelfcritiekuitingen.1) 

Deze volgorde is gekenmerkt door een afnemende invloed van 
het kunnen als voorwaarde voor de reactie en een toenemende 
invloed van bepaalde neigingen en aanspreekbaarheids-
vormen. 
1. De gewone testprestatie ' wordt uiteraard voornamelijk 
bepaald door het verstandelijk niveau. 
2. .Om zich in een proef te corrigeren, moet men haar ver
standelijk beheersen, maar ook de soepelheid en bereidheid is 
van betekenis en wel des te meer, naarmate de verstandelijke 
moeilijkheid afneemt. 
De volgende drie nummers zijn tussenvormen; het onderling 
verschil der coëfficiënten is slechts klein, zodat het eventueel 
door toeval verklaard zou kunnen worden. 
3. De genuanceerdheid van het antwoord op een suggestie-

4 vraag, d.w.z. of men volstaat met ja, nee of een persoonlijke 
noot toevoegt (zie p. 109), is afhankelijk van talrijke, moeilijk 
te analyseren factoren. Daaronder zijn intellectuele factoren 
aanwezig, maar hoofdzakelijk liggen ze toch op het gebied 
van aanspreekbaarheid en van uiting. 
4. Weifelen en andere tekens van een critisch-wakende hou
ding tegenover eigen handelingen veronderstellen een alge-

•meen minimum aan intelligentie en worden begunstigd door 

1) Alleen de correlatie der spontane critiekuitingen bij het natekenen vali 
hier uit de toon: q = + 0,33. Dit is te verklaren doordat de tekenopgaaf in 
feite uit oerschillende opdrachten bestond (b.v. driehoek, ruit, mannetje), 
zodat het optreden der zelfcritiek bij elke opdracht afzonderlijk in de 
frequentie verdisconteerd is. 
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Correlaties met de leeftijd 

berekend volgens BravaisPearson: 1) 

intelligentie zelfcorrectie 

ι - 1 - . 
niveau aantal 

berekend volgens Yule: 

zelfcritiek 

Γ 1 niet- verbaal 
verbaal 

zelfcorrectie zelfcritiek 

niet-
verbaal 
(aantal) verbaal 

I 
antwoord 

I 
spontaan 

nuances critiek 

Algemene punten 
Dierhelften 
Natekenen 
Mannetje 
Geheugenplaat 
Nabouwen 
Vormbord 
Drieluiken 
Wandplaten 

= + 0,85 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,84 
0,81 
0,68 
0,65 
0,63 

+ 0,68 
+ 0,43 + 

+ 
0,04 
0,06 

+ 0,37 
+ 0,46 
+ 0.54») 
+ 0.47») 

+ 0,19 + 0,11 

— 0.03 = + 0.72 
= + 0,66 
= + 0,61 

+ 0,39 
+ 0,49 + 0,34 

+ 0,49 — 0,13 

+ 0,35 

+ 0,18 

+ 0,333) 

+ 0,06») 

Alle coëfficiënten geven correlatie aan met de leeftijd. De daarmee gecorreleerde verschijnselen staan boven de kolommen. 
Voor iedere regel staat de proef waarin het verschijnsel werd gemeten. 
•̂  Het aantal ppn bedraagt telkens ± 323. Daarom is bü gelijkecoëfficiënt ook W. F. gelijk. 
Voor r >Ό,80 W.F. =0,01, Voor г = 0,80—0,60 W. F. = 0,02. Voor г = 0,60-0,30 W. F. = 0,03. Voor r< 0,30 W. F. = 0,04. 

3) De coëfficiënten zijn iets hoger, omdat de puntenwaardering betrekking heeft op een samenvatting van verschillende platen. 
8) Bij deze berekeningen is de middengroep, die aanmerkelijk hoger ligt dan de beide andere, wegggelaten en zijn alleen de 
oudste en jongste groep tegenover elkaar gesteld. 



inzicht in de speciale moeilijkheid van het probleem; maar de 
neiging om zijn eerste impuls niet zonder meer te volgen is er 
zeker niet minder belangrijk voor. 
5. Ook het moment van zelfcritiek in de beoordeling van een 
foutieve prestatie vraagt intelligentie om de fout te kunnen 
zien, maar daarnaast onbevangenheid en soepelheid om haar 
in eigen werk te zien en toe te geven. 
6. Bij het optreden der verbale zelfcritiek zakt de correlatie 
aanmerkelijk. De intelligentie die ervoor vereist wordt, bestaat 
dan ook alleen in het algemene inzicht dat de opdracht eisen 
stelt en dat men daaraan niet tenvolle beantwoordt. 
7. Tenslotte, om drie- of viermaal zichzelf te corrigeren of te 
critiseren is niet meer intelligentie vereist dan om het éénmaal 
te doen; de herhalingis geheel afhankelijk van aanspreekbaar-
heden en neigingen. 

Samenvattend mogen we besluiten: naarmate het kunnen 
beslissend is voor de vorm van het gedrag, vertoont het sterkere 
correlatie met de leeftijd; naarmate de neiging beslissend is. 
is de verdeling der gedragsvormen minder van de leeftijd 
afhankelijk. 

Hiermede zijn twee opvattingen van het karakterbegrip dooi
de proefresultaten in hun empirische samenhang gedemon
streerd. Bij karakter denkt men steeds aan de neigingen van 
het gevoels- en strevingsleven in tegenstelling tot het kunnen, 
speciaal tot de intelligentie. Van de andere kant denkt men bij 
karakter aan verschillen in individuele geaardheid in tegen
stelling tot de verschillen welke door de leeftijd worden 
bepaald. Ook in de karakterdefinities vindt men deze twee 
verschillende \ opvattingen terug. In feite blijkt nu, dat die 
logisch onderscheiden betekenissen empirisch samenhangen; 
de verschillen in het gevoels- en strevingsleven worden 
namelijk in veel mindere mate door de leeftijd bepaald dan 
de intellectuele verschillen. Dat neemt niet weg, dat alleen de 
eerste betekenis ons als grondslag van een wetenschappelijke 
definitie aanvaardbaar schijnt. Ten eerste, omdat men een zo 
belangrijke psychologische begripsafgrenzing moet voltrekken 
door een fundamentele psychologische bepaling. Vervolgens, 
omdat ook in de intelligentie individuele geaardheid tot uit
drukking komt, en omdat van de andere kant ook het karakter 
een leeftijdsontwikkeling doormaakt; de tweede onderschei
ding is dus zeer betrekkelijk. Men doet daarom beter, bij de 
karakterdefinitie uit te gaan van het gevoels- en strevings
leven, en de overheersing der individuele verschillen daaraan 
als gevolg vast te knopen. Een verder gevolg is dan weer, dat 
men een aantal statistische criteria verkrijgt ter onderscheiding 
van meer karakterologische en meer door intelligentie bepaalde 
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gedragsvormen: 1. de in een periode afgelegde ontwikkelings* 
afstand; 2. de regelmaat van de stijging der leeftijdsgemid
delden; 3. de grootte van de standaardafwijking; 4. de corre
latie met de leeftijd. Soms zal het een, soms het ander van 
deze criteria meer hanteerbaar zijn. Maar ze gaan alle vier 
terug op hetzelfde grondfeit, dat namelijk het kunnen als 
voorwaarde van het gedrag veel grotere leeftijdsverschillen 
vertoont dan de aanspreekbaarheden en neigingen. 
Dit alles betekent niet, dat er geen karakterontwikkeling 
bestaat, maar alleen dat ze een eigen aard en tempo heeft, 
waardoor ze in de quantitatieve verschillen der leeftijds
groepen niet gemakkelijk tot uiting komt. Die eigen aard ken
merkt zich vooral door de volgende punten: 

1. De karakterontwikkeling is voornamelijk een ontwikke
ling van individuele verschillen in hun eigen lijn. Door 
die ontwikkeling worden de verschillen tussen de individuen 
dus niet opgeheven, maar veeleer versterkt. Met andere woor
den: het karakter is gekenmerkt door een overheersend diffe
rentiële en differentiërende ontwikkeling, in tegenstelling tot 
de intelligentie, welke, tenminste in deze periode, voornamelijk 
een voor allen gelijke ontwikkeling vertoont. 
2. Toch zijn er wel karakterologische leeftijdskenmerken, 
maar ze bestaan niet in duidelijke graadverschillen zoals bij de 
intelligentie, doch in de fijnere, qualitatieve nuances der indi
vidueel verschillende eigenschappen. Bij de intelligentie over
heerst het algemene over het individuele, bij het karakter 
overheerst het individuele over het algemene. Daarom zijn de 
karakterologische kenmerken minder zichtbaar en vooral 
minder meetbaar dan de intellectuele, minder gemakkelijk vast 
te leggen in quantitatieve maatstaven. Het optreden en het 
aantal der zelfcritiekuitingen b.v. blijft gedurende de gehele 
kleuterperiode ongeveer gelijk; maar in de genuanceerdheid 
van de antwoorden op een critische vraag, in de mate van 
subjectiviteit der uitingen, in hun verhouding tot de feitelijke 
prestatie, in de verhouding van de verbale en niet-verbale 
zelfcritiek, in de details van de gedragingen en van de voor
waarden waaronder ze optreden, komt de ontwikkeling van 
het karakter tot uitdrukking. 
3. De karakterontwikkeling verloopt niet in dezelfde rechte 
lijn als de ontplooiing der vermogens, maar in phasen die vaak 
met crises in elkaar overgaan. Wel is ook de verstandelijke 
ontwikkeling niet helemaal gestadig (zie p. 193); ze wordt 
gekenmerkt door ontdekkingen die het peil omhoog heffen. 
Bij het karakter echter is dit veel sterker het geval. In een 
periode, waarin herhaaldelijk blijken van ontplooiing der ver
standelijke vermogens worden gegeven, is over de karakter
ontwikkeling vaak niets belangrijks te vermelden. Maar treedt 
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eenmaal een uitgesproken karakterontwikkeling op, dan is ze 
ingrijpender dan de intellectuele vooruitgang. Ze is een 
omwenteling, die gepaard gaat met sterke innerlijke ervarin
gen en die, zonder de continuïteit te verbreken, aan het gehele 
'gedrag een ander aanzien geeft (zie p. 242). 
4. De karakterontwikkeling staat niet los van de meer geleide
lijke intellectuele ontplooiing; ze is er nauw mee verbonden, 
maar de aard van die band is vaak moeilijk te .analyseren. Ze 
is ook niet in alle perioden dezelfde. Het schijnt ons, dat in de 
vroege jeugd de intellectuele ontwikkeling primair is, terwijl 
de karakterontwikkeling hoofdzakelijk bestaat in een intel-
lectualisering van het strevingsleven, een doordringing van het 
streven met intellectuele momenten; de verbreding en verdie
ping van het inzicht maakt een verdere differentiatie en een 
betere beheersing van het affectieve mogelijk. In de puberteit 
en adolescentie echter wordt de verhouding omgekeerd. De 
stijging van het peil der intellectuele capaciteiten verliest dan 
haar snelheid en gestadigheid; in de plaats daarvan neemt de 
karakterontwikkeling de overhand en legt ook aan de ver
standelijke ontplooiing haar wetten op. De intelligentie-typen 
ontstaan, de kenfuncties komen onder de differentiërende en 
dynamische invloed van het streven. Zoals men de karakter-
ontwikkeling in de vroege jeugd kan samenvatten als intellec-
tualisering van het strevingsleven, kan men4 de intellectuele 
ontwikkeling in de puberteit typeren als verpersoonlijking van 
het kenleven. 

Het is nauwelijks nodig te zeggen, dat de ontwikkelingslijnen 
hier sterk worden geschematiseerd en dat men zich wel bewust 
moet blijven, dat de ontwikkeling er altijd een is van de 
persoonlijkheid als geheel. Maar het is onmiskenbaar, dat 
daarbij in de vroege jeugd de nadruk ligt op het intellectuele, 
in de puberteit op net karakterologische moment. De volgende 
paragraaf geeft de gelegenheid, om aan het begrip karakter-

. ontwikkeling voor de vroege jeugd nog meer concrete inhoud 
te geven. 

§ 5. PHASEN IN DE KLEUTERTIJD 

Het is niet de bedoeling geweest van dit onderzoek, een beeld 
te geven van de ontwikkelingsphasen binnen de kleuter-
periode. Maar in de proefresultaten komen tal van lijnen naar 
voren, die kunnen helpen om zo'n beeld te preciseren. Daarbij 
zijn niet de recht-stijgende of horizontale lijnen van belang, 
maar die welke een onregelmatigheid vertonen, die niet door 
toeval verklaarbaar is. Dit zullen in hoofdzaak de verschijn
selen zijn, waarin het intellectueel moment op de achtergrond 
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staat, zodat wij tevens de gelegenheid krijgen om het begrip 
„karakter-ontwikkeling" te preciseren. 
Ér zijn in de gegevens duidelijk drie kleinere perioden afge
tekend: 

1. Van 3; 0 tot ongeveer 4; 0: de kleine kleuter. 
2. van 4; 6 tot ongeveer 5; 9: de echte kleuter, die zijn stempel 
drukt op de gehele periode en op de school. 
3. Vanaf ongeveer 6; 0: het schoolrijpe kind, dat bezig is boven 
de kleuterleeftijd uit te groeien. 

A. De driejarige 

Uiteraard zijn de resultaten van het onderzoek voor deze leef
tijd tamelijk mager en de kenmerken meestal negatief. De 
proeven waren erop berekend, de ontwikkeling der zelfcor
rectie van drie tot ongeveer zeven jaar te onderzoeken; dus 
moesten de meeste ervan door de driejarigen nauwelijks goed 
gemaakt kunnen worden. 
Toch blijken deze kleuters tot zelfcorrectie en zelfcritiek in 
verschillende vormen in staat te zijn. Een groot deel ervan 
corrigeert zich zowel in zijn handelingen als in zijn oordeel, 
maar met verschillende beperkingen. Bij de handelingscor
rectie is er een dubbele grens. 1. De fout moet zich sterk 
opdringen, ofwel doordat de situatie zonder zelfcorrectie 
absoluut niet sluitend gemaakt kan worden (vormbord), ofwel 
als gevolg van suggestieve vragen door den proefleider. 2. De 
juiste oplossing moet haar norm hebben in een zeer een
voudige waarnemingsverhouding (vormgelijkheid, inpassen). 
Tot oordeelscorrectie waren de kinderen van deze leeftijd 
alleen in staat, wanneer 1. de aanleiding tot de fout en de 
aanleiding tot de correctie te zamen in één waarneming ver
enigd konden worden; 2. de relatie tussen die beide zeer 
eenvoudig en zeer nadrukkelijk was (onderdeel-geheel bij aap 
en zonnebloem, vormgelijkheid bij taiel en appel). 
De grenzen der zelfcritiek zijn niet met dezelfde scherpte te 
trekken. In het algemeen echter heeft ze nog niet het karakter 
van een afweging, gevolgd door een gefundeerd oordeel; vaak 
bestaat ze uit een affectieve afwijzing, een vluchtreactie: Kan 
ik niet! Weet niet.1) Meestal ook is ze in de uitingsvorm weinig 
genuanceerd, zonder voorbehoud, zonder precisering of posi
tieve toevoeging (p. 109). 
Gewoonlijk toont het driejarig kind een tamelijk sterke bevan
genheid tegenover den proefleider, tegenover elke nieuwe 
proef, in het algemeen tegenover een vreemde situatie. Daarbij 
1) Het opvallend hoge percentage uitingen in de iongste groep van de tabel 
onderaan op p. 167 komt op rekening van deze vluentreacties. 
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aat het niet, zoals bij de zesjarigen, om de fijne nuances van 
e situatie — de speciale moeilijkheid van de proef, de mate 

van succes enz. — maar om de nieuwheid ervan als zodanig. 
Het kind heeft nog niet voldoende aanpassingsvermogen en 
zelfverzekerdheid, de vreemdheid van de situatie roept daar
door een spanning op, die de vrijheid en soepelheid aan het 
gedrag ontneemt en soms tot uitbarsting leidt. 
Affectieve labiliteit kenmerkt, naar onze mening, het drie
jarige kind niet alleen in de onderzoeksituatie, maar in het 
gehele schoolmilieu en waarschijnlijk ook daarbuiten. Het 
affect heeft daarbij meestal een depressieve inslag. Het kind 
heeft na enige moeite geleerd te harmoniëren met de enkele 
vertrouwde, zorgzame grote mensen van zijn huiselijke omge
ving. Maar nu staat het op de overgang van een nieuwe wereld, 
die vooral de wereld is van de andere kinderen; die kinderen 
zijn ook groter en sterker, maar niet zorgzaam, doch superieur 
en rivaal. Schreiende kinderen, bedrukte kinderen die niet 
durven schreien, kinderen die zonder veel plezier achter de 
anderen aanlopen, ziet men vooral op deze leeftijd. 
Deze kenmerken betreffen niet alleen de omgang met de 
andere mensen, maar ook de handeling. Het kind durft vaak 
het materiaal nog niet aan, toont argwanende weifelachtigheid, 
moet onmiddellijk succes hebben anders houdt het op enz. Dit 
tekort aan zelfvertrouwen is wel een van de redenen, waarom 
uitingen van zelfcritiek op deze leeftijd zoveel frequenter zijn 
dan zelfcorrecties. 
Natuurlijk bestaan er op deze regel uitzonderingen. Er zijn 
ook onbekommerde, opgewekte kinderen van drie jaar, die 
overal vlot op ingaan en met iedereen onmiddellijk contact 
hebben. Maar het zijn uitzonderingen, die bovendien gewoon
lijk behoren tot net „gunstelingentype": kinderen die er-
speciaal op ingesteld zijn aan de ouderen te behagen door een 
lieve leuke manier, welke niet altijd vrij is van aanstellerii. 
In elke groep van kleine kleuters vindt men wel zo'n kind, 
dat bijzonder wordt gedemonstreerd en zich daarbij alleraar
digst gedraagt. Een jaar later zijn zulke kinderen meestal 
opgegaan in de groep, de sociale instelling tegenover jaar
genoten heeft die tegenover de volwassene verdrongen. 

Kenmerkend voor de driejarige is ook, dat hij geen afstand 
neemt van het werk of het probleem waarvoor hij staat. Wel 
heeft hij vaak een ogenblik van geremdheid voor hij begint, 
in tegenstelling tot de vijfjarige en in overeenkomst met de 
zesjarige. Maar terwijl bij de zesjarige dat ogenblik bestaat 
in toekijken of nadenken, is het bij oe driejarige niet anders 
dan een vacuum. Daarna begint hij zonder overleg te „pro
beren", tenzij de oplossing volkomen voor de hand ligt. riet 
kost vaak veel moeite om een kind, dat eenmaal aan het 
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Eroberen is, daarin te remmen en tot rustig kijken te brengen, 
•e trial-and-error-methode overheerst ook bij opdrachten, die 

de proefpersoon wel aan kan, maar die toch enige gecompli
ceerdheid of onoverzichtelijkheid hebben. 
Verwant én tegengesteld aan de voorgaande eigenaardigheid 
is, dat de determinatie, die uitgaat van de taak, zwak blijft. 
Tegengesteld in het effect, omdat door gebrek aan taakgebon-
denheid het streven snel afloopt en het kind zijn pogingen 
niet doorzet. Verwant in de grond, omdat beide teruggaan op 
hetzelfde tekort aan intellectualisering van het strevingsleven. 
Het streven heeft vaak geen kracht, omdat de kleuter nog 
geen doel ziet; het moet zijn voedsel krijgen uit de driftimpul·-
sen en deze worden door de enigszins abstracte proef situatie з 
niet gewekt; zodoende gaat de determinatie niet uit van het 

ftrobleem zelf, maar ze komt van buitenaf, van den proef-
eider, die door herhaalde aansporingen het kind aan de gang 

moet houden. Doch is er eenmaal een taak die het kind pakt, 
dan toont het streven ook zijn driftkarakter en verloopt zonder 
afstand of overleg in een reeks van proberende herhalingen. 
Dit is natuurlijk slechts een algemene beschrijving; zowel in 
de voorbeelden van Deel I als in de experimenten hebben 
wij ook op deze leeftijd reeds andere gedragsvormen gecon
stateerd, getuige het voorkomen van zelfcorrecties. Maar als 
tegenstelling tot de latere perioden heeft deze karakteristiek 
haar geldigheid. Dit komt vooral tot uiting bij een proef als 
het vormbord, welke de meeste driejarigen intellectueel be
heersen, maar die ze toch zelden corrigeren zonder suggesties. 
ОеЪіоккеп moeten in de openingen, dat is een taak die de 
handelingsinstincten van de kleuter aanspreekt; er is nog één 
blok en één opening, die moet dus daarin; het kind blijft dan 
wringen en duwen, zonder afstand te nemen en het vormbord 
als geheel te bekijken. Het volgend uittreksel uit de vormbord-
resultaten demonstreert dit duidelijk; het jongste jaar wordt 

Verschil in stijgingЪц de verschillende aspecten der vormbord 
oplossing 

Leeftgd: 

4-6—5-6 
3-0—4-0 

Intelligentie 

uiteindelijk 
goede 

oplossing 

99 pet. 
91 pet. 

minder dan 
7 probeer-

jouten 

94 pet 
46 pet 

Zelfcorrectie 

totaal pet. 
corrige
ren d en 

96 pet. 
71 pet. 

spontane correctie 

na korte 
tijd 

31 pet. 
5 pet 

na lang 
proberen 

6 pel. 
12 pet 

Alle % zijn berekend op het totaal aantal ppn der leeftijdsgroep. 
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daarin geplaatst tegenover het oudste jaar waarin de proef 
nog intellectuele moeilijkheden oplevert; de. tussenperiode is 
weggelaten om de tegenstelling beter té doen uitkomen. Bij 
de intellectuele prestatie is alleen gerekend met de blokken die 
ingelegd werden vóór het critieke ogenblik. 

Bij de intelligentie neemt het aantal kinderen dat uiteindelijk 
tot een goede oplossing komt, nauwelijks toe; maar het aantal 
dat slechts weinig probeerf outen maakt, m.a.w. eerst kijkt vóór 
het handelt, wordt verdubbeld. Evenzo stijgt het aantal cor-
rigerenden slechts weinig; maar het percentage, dat dit zonder 
suggestie doet, wordt meer dan verdubbeld. Binnen deze 
laatste groep kan men weer nagaan hoelang het kind doorgaat 
met ondoordachte pogingen; bij de jongeren overheerst de 
lange duur, bij de anderen is de korte duur zes maal zo sterk. 
Men kan dit alles niet verklaren door de voortschrijdende 
intellectuele ontwikkeling alleen. De proef is immers ook voor 
de meeste jongeren niet echt moeilijk meer; wanneer ze maar 
rustig te werk gaan, zijn ze goed tot oplossing in staat. Bij de 
driejarigen wordt de zelfcorrectie dus niet alleen belemmerd 
door verstandelijke tekorten, maar ook door een tekort in het 
strevingsleven, of beter gezegd in de leiding van het streven 
door het verstand. Het streven is ongedisciplineerd, ofwel in 
de zin van een onbeheerste overgave aan de handeling ofwel 
in de zin van afleidbaarheid. De zelfcorrectie blijft uit, niet 
door te weinig intelligentie, maar door te weinig intellectuali-
sering, onvoldoende doordringing van streven, en verstand. 

Ook over de waarneming leert het onderzoek ons enkele 
bijzonderheden. Dat de waarneming, d.w.z. het erkennen van 
bepaalde dingen in de zintuigelijke gegevens, met de jaren 
beter wordt, ligt voor de hand; elke proef met platen, speciaal 
de drieluiken, geeft bewijzen daarvan. Daarbij bleek vooral 
dat, wanneer net driejarige kind buiten de wereld der 
alledaagse dingen met hun vertrouwde namen komt, zijn 
waarneming ofwel een globaal-affectief karakter of wel een 
ongeordend karakter draagt. Globaal-affectief: wanneer de 
door ervaring verworven herkenning der dingen hem in de 
steek laat, zoekt de driejarige zijn houvast niet in het nauw
keurig en analytisch opnemen der zintuigelijke gegevens, maar 
hij laat zich bepalen,door het onderdeel of aspect, dat een 
beeld met sterke affectieve aanspreekbaarheid oproept; het 
waargenomene wordt dan met dat beeld geïdentificeerd. Die 
globaal-affectieve waafneming is niet gemakkelijk te corri
geren (zie p. 140 en passim bij de drieluiken). Wanneer een 
dergelijk overheersend onderdeel niet aanwezig is of er meer
dere met elkaar in strijd zijn, blijft de waarneming ongeordend 
en komt ook voor het kind geen bevredigende interpretatie 
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tot stand. Op het verschil tussen deze waarnemingsvormen en 
de fantaserende waarneming van de volgende periode komen 
we nog terug. 
Tenslotte vermelden we nog, dat in deze periode de vorm van 
de objecten meer de aandacht trekt dan hun functie (p. 136, 
142 en 166). 

B. Het hoogtepunt oan de kleuter periode ( ± 4 ; 6—5; 9) 

Deze periode tekent zich scherp af, doordat in verschillende 
leef tijdsreeksen haar resultaten hoger zijn dan die der ouderen. 
Ze schijnt ingeleid te worden door een bijzondere aanspreek
baarheid voor het dynamisch moment in de afbeeldingen (zie 
p. 154 en 166). Haar voornaamste kenmerken zijn: een ver
hoogde spontaniteit, een opgewekte gevoelstoon, sterke fan
tasie. 
De spontaniteit als leeftijdskenmerk komt reeds naar voren 
bij de correctie, hoewel met minder duidelijkheid dan bij de 
zelfcritiek. Dit is begrijpelijk, omdat bij de correctie de spon
taniteit niet alleen een karakterologisch kenmerk is, maar 
ook een sterke intellectuele inslag heeft: hoe beter het kind 
tot oplossing van het probleem in staat is, hoe minder suggestie 
het nodig heeft. Men moet het daarom als een indicatie van 
spontaniteit beschouwen, dat het percentage spontane correc
ties op deze leeftijd in het algemeen slechts weinig kleiner is 
dan bij de zesjarigen (61 % der correcties tegenover 65 %), en 
bij sommige proeven zelfs groter (cfr. ook p. 167). Dat dit 
laatste juist bij twee van de gemakkelijkste proeven gebeurt, 
het nabouwen en de aap, bevestigt dat het de intellectuele 
moeilijkheid is, welke bij de andere proeven het aantal spon
tane correcties op deze leeftijd kleiner houdt. 

Sterkte der spontane correctie 
bij de vijfjarigen 

Leeftijd: 

6.0-7-0 
5-0-6-0 

Spontane correctie bij 

Nabouwen 

48 pet. 
57 pet. 

Aap 

25 pet. 
26 pet. 

De % zijn berekend op het aantal 
ppn der leeftijdsgroep. 

Veel sterker komt de spontaniteit naar voren, wanneer we niet 
de correcties beschouwen, maar de uitingen van zelfcritiek en 
zelfwaardering. Het is niet nodig om hier nogmaals het cijfer
materiaal aan te halen; we verwijzen naar p. 95, 109, 111, 212. 
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Telkens blijkt, dat de vijfjarigen zich veel vrijer en onbe
kommerder uitspreken over hun werk en prestatie dan de 
andere leeftijdsgroepen, zowel in crítiserende als waarderende 
zin. Het valt daarnij op, dat de spontaniteit in de uitingen 
vroeger optreedt dan die in de zelfcorrectie. Bij de uitingen 
bemerkt men de stijging al vanaf 4; 3 of 4; 6, bij de correctie 
meestal pas met 5; 0. 
Die spontaniteit heeft, naar het schijnt, een dubbele grond: 
van de ene kant in de algemene gevoelstoon, van de andere 
kant in de ongeremdheid. De beleving van de vijfjarigen is 
over het algemeen positief gekleurd: de mislukkingen worden 
niet als zeer pijnlijk ervaren, succes wordt ten volle genoten 
zonder bijgedachte. Dit blijkt het duidelijkst in het antwoord 
op de vraag: „Kun je goed tekenen?", waar zowel het aantal 
positieve als het aantal zelfbewuste, zekere reacties groter 
is dan in de volgende periode: 

positieve antwoorden zelfbewuste antwoorden 
6; 0—7; 0 45% der ppn 13 % der ppn 
5;0—6;0 51 % der ppn 18 % der ppn 

Behalve optimistisch is de vijfjarige ook ongeremd in zijn 
uitingen; hij heeft niet meer de instinctieve remming tegenover 
de vreemde mensen en de taak van de driejarigen, en nog niet 
de reflexieve remming tegenover zichzelf «n tegenover de taak 
van de zesjarigen. 

I 

Het middenstuk van de kleutertijd is ook de bloeitijd van de 
fantasie. Bij de wandplaten hebben we hierop reeds gewezen. 
Maar ook bij andere proeven waren herhaaldelijk indicaties 
voor de speciale fantaseerneiging der vijfjarigen aanwezig: 
omdat ze voor de proef op zich zelf gewoonlijk van geen directe 
betekenis waren, zijn deze gegevens ter plaatse niet vermeld: 
wij vatten ze hier samen. ' 

1. Bij de drieluiken is het aantal fantaserend-samenvattende 
interpretaties en fantastische toevoegsels het grootst in de 
middenperiode. Ze komen beneden 4; 6 voor m ? %, van 4; 6 
tot 6; 0 in 10 %, daarboven in 7VÍ! % der gevallen. 
2. Bij de geheugenplaat zijn de fantaserende en vertellende 
beschrijvingen in de middenperiode talrijker dan anders. 
Terwijl het niet-corrigeren op jongere leeftijd zijn oorzaak 
vindt in onvermogen, is het hier soms een gevolg van dit fan
taserende moment. De aantallen zijn echter te klein voor 
statistische verrekeningen. 
3. Hetzelfde geldt van de dierhelften. Het zijn vooral de vier
en vijfrarige kinderen, die verhalen beginnen over dieren. 
Enkele keren komt het ook voor, dat een kind een benedenhelft 
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zonder gemoedsbezwaren verkeerd neerlegt met een opmerking 
als: Die vis heeft pootjes (127 J 4: 11). Een Diskikker (206 
M 5; 2). 
4. Niet alleen de platen, maar zelfs de handelingsproeven zijn 
voor de vijfjarigen een gelegenheid om de levendigheid van 
hun verbeelding te demonstreren. Dit gebeurt vooral doordat 
zij zich met een persoonlijke wending tegen het materiaal 
keren: speciaal tegen het mannetje en de onwillige blokken: 
Stoute blok (4; 7) Hè, kreng! (5; 1). 
5. Naast deze min of meer toevallige aanwijzingen, leverden 
de wandplaten een uitvoeriger materiaal om de fantasie der 
kinderen te bestuderen. Op p. 177 en 180 zagen we, dat het 
aantal combinerende reacties in de middenperiode het hoogst 
is. Bovendien is het gehalte ervan beter dan op de andere 
leeftijden. 
a. Bij de jongere kinderen bestaat het grootste deel der com
binaties in ordeloze opsommingen of in nevenbeschikking van 
de verschillende interpretatie-mogelijkheden: 
Dat is bloem en dat is vaasje en dit is handje (265 M 3; 0). 
Bloem. Handen, 'n bedje, datte bal (277 J 3; 11). 
Maan Boom op maan.... maan op boom (74 M 4; 0). 
b. In de middenperiode wordt de eenheid meer zinvol. Een 
der beide interpretaties vormt het geheel, waar de vreemde 
momenten als fantastische onderdelen in zijn opgenomen : 
'n Pop met bloemen op de haren. Die is dood (212 M 4: 11). 
Bloem, er staat een gezicht in (75 J 5; 6). 
Mannetje in de maan (241 M 5 ; 5). 
Ook van de nieuwe zelfgevonden namen, waarvan we op 
p. 174 een reeks opsomden, ligt 60 % tussen 4; 6 en 6; 0. 
c. Bij de zesjarigen krijgt de combinatie een ander karakter. 
De fantasie wordt vervangen door een poging om, met alles 
rekening houdende, toch een realistische interpretatie te geven. 
Boom met een mijnheer eronder (155 M 5; 9). 
Mannetje van een boom gemaakt (129 J 6; 7). 
O, mat een rare man, uitgezaagd uit een boom (120 J 6; 2). 
De fantasie heeft haar hoogtepunt overschreden; het kind is 
niet meer tevreden met speelse combinaties, maar gaat er van 
uit, dat de plaat iets werkelijks voorstelt, dat dus als zodanig 
moet worden begrepen. 

Bij de meeste van deze bewijzen gaat het niet om vrije 
fantasie, maar om fantasie in het waarnemen, om interpretatie 

v van het waargenomene op een wijze, die met de mogelijkheden 
van de feitelijke wereld niet overeenkomt. Onze conclusie moet 
dus ook tot de waarneming beperkt' blijven, die wij tegenover 
de globaal-affectieve kenvorm der driejarigen karakteriseren 
als fantaserende waarneming. 
Men heeft soms te gemakkelijk het kinderlijk waarnemen in 
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het algemeen als „globaal" beschreven. Het schijnt ons echter, 
dat deze term reeds voor de vijfjarigen eigenlijk niet meer 
geldt. Bij de drieluiken en de boom zagen we telkens, dat de 
grens van waaraf de waarneming aanmerkelijk beter wordt, 
ligt bij 4; 9 of 5; 0 (p. 137 enz.). De echte globale reacties, die 
vanuit een onderdeel of aspect het geheel interpreteren, 
komen daarna nauwelijks meer voor. Kenmerkend is veeleer, 
dat de zintuigeliike gegevens goed worden opgenomen en zo 
mogelijk verwerkt in een reële interpretatie, dat daarnaast 
echter de gelegenheid wordt aangegrepen om te fantaseren. 
Wanneer een werkelijkheidsgetrouwe interpretatie mogelijk is, 
werkt die fantasie zich uit door toevoegingen (vertelsels enz.) 
of door plaatsing van het goed waargenomene in een irreële 
sfeer (paddestoel). Wanneer een werkelijkheidsgetrouwe inter
pretatie niet mogelijk is, worden de tegenstrijdigheden niet 
ongeordend opgesomd of eenzijdig globaal geïnterpreteerd, 
maar opgelost in een zinvolle synthese. 
Bii het vinden van die synthese speelt het woord een grote 
rol. Het kind schijnt te menen, dat wanneer men de namen kan 
koppelen, men ook de dingen kan verbinden; met een nieuwe 
naam is daarom het probleem opgelost. Toch mag men daarom 
deze vorm van fantasie niet afdoen als verbalisme; er schuilt 
wel degelijk een creatief moment in, een kinderlijke vorm van 
de scheppende functie der taal in ons denken. Het vinden van 
een nieuw woord voor een nieuw ding — de afbeeldingen be
tekenen voor het kind inderdaad nieuwe dingen — is geen 
kleine prestatie, vooral wanneer het een nieuwe naam is, die 
het wezen van de voorstelling bevredigend weergeeft. No. 49 
J 5; 0 noemt de ene plaat Boommannetje, takmannet je, de 
andere Bloemengezicht. En zijn Boompieterman (4; 11) of 
Gezichtsboom (5; 4) geen fraaie en nauwkeurige benamingen 
voor de afbeelding? Tot dergelijke scheppingen is het kind van 
drie jaar nog niet in staat. Dat ze niet door globale waar
neming tot stand komen, blijkt vaak uit de moeite die het kost 
de juiste naam te vinden: 
Bloem - Db - Bloem..,. maan!..... maan heeft geen blaad-

Ì
'es.... „Wat is het dan?" Een pop. „Maar die heeft ook geen 
laadjes." Bloemenoog! (157 M 6; 1 ). 

De periode van vier-en-half en vijf jaar komt zo naar voren 
als het centrum en hoogtepunt van de kleutertijd, waarin de 
kenmerken, die men graag idealiserend aan „het kind" toe
schrijft, meer dan ooit werkelijkheid zijn: onbekoinmerdheid,1 

spontaniteit en openheid, fantasie en speelsheid. Een tijd 
waarin de schone zorgeloosheid van het kind-zijn onbelemmerd 
wordt genoten; een tijd van krachtsoverschot en naïef zelf
vertrouwen, die men zou kunnen vergelijken met de puerale 
periode. Zoals men daar spreekt van de jongen, kan men hier 
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spreken van de kleuter en misschien van het kind; want deze 
jaren zijn ongetwijfeld de kinderlijkste tijd van de kindsheid. 

C. De zesjarige 

Bij het karakteriseren van de derde phase mag men niet ver
vallen in een omkering van de kenmerken der voorafgaande 
periode. Het is waar dat de kleutertijd zijn hoogtetijd gepas
seerd is; maar in elk geval betekent ook dit een voortschrijden 
der ontwikkeling. Men moet dus ook in de teruglopende proef-
resultaten de positieve ontwikkeling opsporen. 

t. De spontaniteit oermindert, speciaal de onbelemmerde 
uiting van gevoelens, nog meer in het bijzonder de affectieve 
reacties ten opzichte van eigen werk en persoon. Dat volgt 
vanzelf als keerzijde uit de gegevens die wij onder В hebben 
vermeld. Deze teruggang treedt niet alleen bij de zelfcritiek 
en zelfcorrectie op, maar in sommige proeven ook bij de intel
lectuele prestaties, nl. in de dierhelften vanaf 6; 3 en in de 
geheugenplaat vanaf 6; 6. Men kan zich daarom afvragen of 
ze in de plaats van de karakterologische niet een intellectuele 
oorzaak kan hebben, nl. de negatieve selectie, waardoor de 
oudste groep in de kleuterschool gevormd wordt. De domste 
kinderen blijven het langst op de school hangen; de kinderen 
met de meeste intelligentie of uit de betere milieu's gaan er eer
der af om klaargemaakt te worden voor de tweede klas van de 
Lagere School. Al is het mogelijk, dat deze selectie enige invloed 
heeft, toch menen wij dat ze minimaal is en de teruggang der 
proefresultaten niet voor een belangrijk deel kan verklaren. 
Wij hebben onder onze proefpersonen geen enkel overjarig kind 
opgenomen; er was één intelligent jongetje bij van 6; 11 dat 
toevallig nog op de kleuterschool was, maar dat de resultaten 
zeker niet gedrukt heeft. Overigens waren de oudste kinderen 
6; 9 in Juni en Juli, zodat ze nog niet op de L. S. mochten zijn. 
Ook kwam verreweg het grootste deel der kinderen uit bevol
kingsgroepen, waar de speciale opleiding voor de tweede klas 
onbekend is. Wij mogen daarom zeggen, dat onze zesjarigen 
ongeveer evengoed hun leeftijd vertegenwoordigen als de 
jongere groepen. Men moet trouwens de dalingen der ver
schillende testresultaten in hun juiste verhouding zien. Bij 
de uitingen van zelfcritiek en zelfwaardering is overal een 
uitgesproken vermindering te constateren, die reeds vanaf 5: 9 
merkbaar wordt en gedurende geheel de periode duurt. Bij 
de spontane zelfcorrectie is de stijging in het zesde jaar nooit 
sterk en soms treedt vanaf 6: 0 een lichte inzinking op. Bij de 
intelligentie brengt 6; 0 altijd nog een duidelijke en vaak een 
sterke stijging, die echter soms in het vervolg weer iets terug-
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zinkt; deze inzinking treedt niet op bij de eigenlijke intelli-
gentietestreeks en evenmin bij die proeven welke het kind vrij 
aan het werk laten (mannetje leggen, natekenen), maar alleen 
bij de correctieproeven in de strikte zin. De kern van het 
verschijnsel ligt dus zeker in het uitingsmoment; het heeft een 
duidelijke terugslag op de daarmee verwante spontaniteit der 
zelfcorrectie en ook een lichte invloed op de intellectuele 
prestaties in zelfcorrectieproeven. Het zesjarig kind is als 
gevolg van zijn verminderde spontaniteit niet zo testvaardig 
als de vijfjarige en wordt speciaal door gemaakte fouten in 
zijn activiteit en prestatie geremd. 
Wij hebben naast deze proefresultaten ook een meer directe 
indicatie in de tekens van geremdheid, zoals die optreden in 
het gehele onderzoek, maar speciaal bij de drieluiken; 12 % 
van de zesjarigen vertoont geremdheid vóór het antwoord, 
tegenover 8 % van de vijfjarigen (p. 167). Ook heeft die 
geremdheid bij hen een ander karakter; ze bestaat niet zozeer 
uit uitingen van onvermogen of verlegenheid, maar uit voor
zichtige reserve en afgewogen onzekerheidsformuleringen. 
2. De zelfcritiek neemt toe. Dit kan niet zo sterk naar voren 
komen in de cijferreeksen, omdat de uitingen afnemen. Het 
is echter reeds veelzeggend dat, hoewel de uitingen in het 
algemeen sterk verminderen, de uitingen van zelfcritiek 
nauwelijks minder worden en soms zelfs toenemen. De 
volgende samenvattende cijfers uit de resultaten der afzonder
lijke proeven dienen om dit te demonstreren. 

Vijfjarigen *) Zesjarigen *) 

Nabouwen: uitingen in 't algemeen 41 % 19 % 
Nabouwen: zelfcritiekuitingen 18 % 15 % 
Natekenen: critiek op vraag 12 % 22% 
Dierhelften: critiek op vraag 23 % 31 % 

In bovenstaande gevallen gaat het om verbale uitingen. Dat de 
niet-verbale zelfcritiek toeneemt, blijkt het duidelijkst uit de 
lijst op p. 212. 
3. De zelfcritiek mordt tot zelfkennis. Het zesjarige kind is, 
in tegenstelling tot de jongere kleuters, in staat om zichzelf met 
enige juistheid te beoordelen. Vooral de correlatie tussen voor
afgaande beoordeling en volgende prestatie bij het natekenen 
gaf hiervan een duidelijk bewijs (p. 115). In de nateken-
proef heeft de zelfkennis alleen betrekking op het eigen presta
tievermogen: maar de voorbeelden uit de dagboekliteratuur 
1) De nauwkeurige afgrenzing der leeftijdsgroepen is voor onderstaande 
cijfers niet steeds dezelfde; men zie daarvoor de lijsten bij de afzonderlijke 
proeven. 
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toonden ons in het eerste hoofdstuk ook een dieper gaande 
vorm van zelfkennis; bij zesjarigen vindt men, hoewel zeer 
incidenteel, kennis en juiste beoordeling van eigen karakter
eigenschappen (p. 43 e.v., 46 e.v.). 
4. In alle bovengenoemde gegevens kan men ook een aan
wijzing zien van een plotselinge toename der Doorzichtigheid. 
Er zijn echter nog verschillende speciale indicaties daarvoor 
te noemen. 
De zesjarigen gaan vaker dan de andere kinderen zo omzichtig 
te werk, dat ze de fout bemerken vóór ze gemaakt wordt; dat 
is speciaal het geval bij het vormbord en bij de wandplaten. 
Een ander blijk van voorzichtigheid is, dat de oudere kinderen 
bij de bouwproef met de beoordeling van hun werk wachten 
tot het scherm is weggehaald (p. 96). ι 
Dezelfde voorzichtigheid demonstreert zich ook in het feit, 
dat de zesjarigen er niet licht toe komen om onmiddellijk te 
zeggen: dat kan ik niet; pas na werkelijke mislukking gaan ze 
daartoe over en dan nog met tegenzin (р. tl3). 
Ook verschillende der onder 6 aangehaalde verschijnselen 
getuigen van groeiende voorzichtigheid. 
5. Het percentage der subjectief getinte uitingen neemt na 5; 0 
sterk af. Bij het nabouwen is de verhouding van de subjectieve 
en de zakelijke uitingen voor de vijfjarigen 2 : 1 , voor de zes
jarigen 5 : 4, bij het natekenen voor de vijfjarigen 5 : 3, voor de 
zesjarigen 3 :4. De daling van deze „index der subjectiviteit" 
is in beide gevallen te wijten aan sterkere verzakelijking van 
de uitingen en niet aan verzwakking van het persoonlijkheids-
besef (zie p. 95 e.v., 1Í2 e.V.). 
6. Het persoonlijkheidsbesef van de zesjarige is niet zwakker 
dan dat van de vijfjarige, maar het is anders. Het is minder 
positief getint (zie B), het verkeert in een crisis. Dat blijkt 
uit bijna elk der reeds genoemde punten, het blijkt speciaal ook 
uit de weifeling, waarvan we bij sommige proeven leeftijds
reeksen konden opstellen, die in onderstaand overzicht worden 
samengevat. 

Vergelijking van het weifelen bij vijf- en zesjarigen 

zesjarigen 
vgfjangen 

pet. proefpersonen dat weifelt 

Dierhelßen 

92 pet. 
84 pet. 

Nabouwen 

61 pet. 
61 pet. 

Drieluiken 

12 pet. 
8 pet. 

gemiddeld 
aantal weife
lingen per pp. 

Dierhelften λ) 

2.1 
1,8 

)̂ Bij de andere proeven zijn de herhalingen niet talrijk genoeg. 
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Men nloet hierbij bedenken, dat er uiteraard juist voor de 
zesjarigen minder reden is om te weifelen bij de proeven dan 
voor de jongere kinderen. Desondanks is het aantal weifelen
den en het aantal weifelingen per proefpersoon bijna telkens 
hoger. 
Ook de vorm van de zelfbeoordeling, speciaal bij het na-
tekenen, doet duidelijk uitkomen, dat het zelfbewustzijn der 
zesjarigen een crisis doormaakt. De opgewekte en overtuigde 
bevestiging zowel als de onbevangen ontkenning van eigen 
kunnen, komen het meest voor bij de vijfjarigen. Daarentegen 
zijn de onzekere, ontwijkende, quasi-nonchalante antwoorden, 
de vanzelfsprekend superieure antwoorden en het goedpraten 
van gemaakte fouten het meest veelvuldig bij de zesjarigen 
(p. 106-109). In dezelfde lijn ligt het eigenaardige verschijnsel, 
dat de vijfjarige bij de critische beoordeling van zijn prestatie 
vaker doordringt tot het kunnen, terwijl de zesjarige blijft 
staan bit een feitelijke constatering van zijn tekortkoming. Het 
oudere kind geeft zich niet bloot (p. 113). 
Een andere indicatie van onzeker zelfbewustzijn en zorg om 
geen fouten te maken vonden we bij de dierhelftenproef en het 
nabouwen, waar de correctie-op-aansporing1) boven 6; 0 
opvallend frequent is (zie p. 91 en de lijst op p. 194). De zes
jarigen zien wel dat er iets fout is en in welke richting de 
oplossing waarschijnlijk moet gezocht worden, maar ze voelen 
er niet voor om weer een flater te riskeren; inplaats van 
holderdebolder aan het verbeteren te slaan en daardoor de 
fouten te vermenigvuldigen, zoals vele vijfjarigen, blijven ze 
onzeker en wantrouwend wachten tot de volwassene een 
aansporing geeft. 

7. Op de ontwikkeling van het taakberoustzijn is vooral 
ewezen door Bühler en Hetzer. Ook bij elk van onze proeven 
leek, dat de oudere kleuters veel beter dan de jongere in staat 

zijn om een opdracht over te nemen en uit te voeren, vooral 
wanneer deze concentratie vraagt en enige tijd duurt. Speciaal 
de natekenproef geeft daarvan een duidelijk beeld (p. 105); 
waaruit echter tevens blijkt, dat juist het taakbewustzijn 
eerder tot ontwikkeling komt dan de andere kenmerken van 
deze periode. Reeds vanaf 5; 3 is meer dan 75 % der kinderen 
in staat en bereid, om zich met inspanning toe te leggen op 
zorgvuldig natekenen van een tamelijk ingewikkeld voorbeeld. 
De concentratie, nauwkeurigheid, detail-zin en volharding van 
veel kinderen, die overigens nog echte klçuters zijn, is daarbij 
verrassend, ze zijn „aan het werk". En reeds vanaf 4; 3 heeft 
minstens 75 % voldoende taakbewustzijn, om te streven naar 

1) Correctie-op-aansporing bestaat hierin dat het kind alleen een lichte 
aansporing nodig heeft, geen suggestie (b.v. „Toe maai", „Probeer maar 
eens"). * 
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oed natekenen, wel met minder concentratie en oog voor 
etails, maar toch met werkelijke aandacht voor de gelijkenis 

en voor de qualiteit van de tekenprestatie. Het taakbewustzijn 
schijnt wel de vroegste component van de schoolrijpheid te zijn, 
tenminste in het milieu van een goede kleuterschool. 
8. Tenslotte vermelden we nog de op p. 168 en 187 gesigna
leerde verandering in het waarnemen en denken, waar de 
globale en fantaserende houding plaats maakt voor een meer 
analytische en realistische. Dit gebeurt echter slechts lang
zaam, het fantasie-stadium is bij onze zesjarigen nog niet 
overwonnen. 

Men moet hierbij wél opmerken, dat de genoemde verschijn
selen geconstateerd zijn bij kinderen, die nog op de kleuter
school zijn. Ze ontstaan dus niet als gevolg van de overgang 
naar de „leerschool", maar treden ook zonder die overgang op 
en zijn er de voorwaarden van. Ch. Bühler heeft met haar 
leerlingen de zesjarigen speciaal onder dit gezichtspunt der 
„Schulreife" bestudeerd. De nadruk legt zij daarbij, naast de 
veranderde kenhouding en sociale instelling, op de ontwik
keling van het taakbewustzijn. Het schijnt ons, dat daarmee 
de periode te eenzijdig wordt bezien vanuit haar effect: de 

eschiktheid om de school te volgen. In ons onderzoek komt 
ij de zesjarigen behalve het taakbewustzijn een aantal eigen

schappen naar voren, die men zou kunnen samenvatten als: 
ontwikkeling van het probleembewustzijn. Reeds de baby 
ervaart moeilijkheden en hindernissen, maar hij kan er nog 
geen afstand van nemen en er over nadenken als een pro
bleem. In de ontwikkeling van deze onmiddellijke erOoring 
van een storing tot reflexief besef van een probleem, betekent 
het zesde jaar een beslissende overgang. 
Het taakbewustzijn groeit tamelijk gestadig van drie tot zeven 
jaar, zoals de door Bühler verzamelde gegevens bewijzen en 
onze cijfers bij de tekenproef bevestigen. Ter demonstratie 
drukken wij op p. 242 het percentage der niet inspanning 
tekenende kinderen in trimesterverdeling af. Maar de meeste 
andere eigenschappen tonen geen geleidel^fke ontplooiing, 
doch een bruuske overgang rond 6; 0, die op het gedrag zelfs 
een nesatieve terugslag heeft; ons cijfermateriaal gaf daarvan 
duidelijke bewijzen. Dit stempelt deze phase tot een crisis in 
het kinderleven, welke een nieuwe periode aankondigt. 
Ook de vijfjarige is in staat om een opdracht te aanvaarden, 
maar hij doet het met onbekommerd optimisme of met onbe
vangen erkenning van zijn onvermogen: de opdracht is voor 
hem nog een spel, wat niet wegneemt dat het een taak kan 
zijn. Voor de zesjarige is het een probleem, waar hij af
wachtend en voorzichtig tegenover staat, dat hij eerst bekijkt, 
om er daarna zijn krachten op te beproeven. En niet alleen de 

§ 
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opdracht is een probleem voor hem, ze wordt dat omdat hij 
in zichzelf problemen ervaart. Hij twijfelt aan zijn kunnen; 
hij heeft een sterkere drang om te kunnen, maar ook een 
sterkere vrees van niet te kunnen; een mislukking ervaart hij 
veel sterker als een persoonlijk tekort, daarom wacht hij zich 
ervoor of zoekt achteraf een excuus. 

Kinderen, die zich 
kennelijk inspannen 

om goed na te tekenen: 

Leefigd 

6.6-7-0 
6-3-6.6 
6-0-6-3 
5.9—6-0 
5.6-5-9 
5.3-5-6 
5.0-5-3 
4.9—5-0 
4-6-4-9 
4-3-4 6 
4-0-4-3 
3-9-4-0 
3-6-3-9 
3-0—3-6 

pet 

96 
91 
91 
81 
82 
82 
42 
38 
17 
20 
41 

8 
II 
0 

Wij hebben hier dus te doen met een echte ontwikkelings
crisis, waarin de regelmatig zich ontwikkelende capaciteiten, 
die we in andere paragrafen bespraken, worden omgebouwd 
tot een nieuw geheel, een andersgerichte structuur, die op haar 
beurt andere gedragsvormen en prestaties mogelijk maakt. 
Men mag daarom deze phase, onder het nodige voorbehoud, 
vergelijken met de puberteit, zo goed als de voorafgaande 
phase met de puerale periode. Het voorbehoud bestaat hierin 
1. dat de problematiek in de puberteit veel breder en dieper, 
het probleembewustzijn veel heviger is; 2. dat de puberteit 
veel meer de hele persoonlijkheid aangrijpt, ook in haar licha
melijk fundament. Maar een duidelijke versterking van het 
probleembewustzijn, van de zelfcritiek en de reflexiviteit is 
ook bij de zesjarigen aanwezig. Men zou kunnen zeggen: in 
de puberteit stelt zich het probleem van het menselijk zijn, * 
in de overgang van kleuter naar schoolkind alleen dat van het 
kunnen. Daarom is het ook begrijpelijk, dat taakbewustzijn çn 
probleembewustzijn hier zo nauw met elkaar verbonden zijn 
en wel in een tijdelijke volgorde: het is de bewust geworden 
taak, welke de problematiek van het kunnen acuut maakt. 
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ZESDE HOOFDSTUK 

WEZEN EN ONTWIKKELING VAN ZELFCORRECTIE 
EN ZELFCRITIEK 

11. PHENOMENOLOGIE 

In de inleiding van het eerste hoofdstuk hebben wij een voor
lopige omschrijving gegeven van de begrippen zelfcorrectie en 
zelfcritiek. Nu kunnen wij, nadat de empirische gegevens aan 
deze omschrijvingen levende en gedetailleerde inhoud hebben 
geschonken, terugkeren tot de taak der begripsbepaling: wat 
is zelfcorrectie? wat is zelfcritiek? Maar evenals we daarbij 
in het begin elke beperking-a-priori hebben ontweken, moeten 
wij ons achteraf geen beperking laten opdringen door de toe
valligheden van het materiaal. Ons onderzoek was begrensd 
tot de eerste zeven jaren; zelfcorrectie en zelfcritiek echter 
strekken zich daarbuiten uit en bereiken pas later hun volle 
diepte. De verzamelde feiten mogen geen hinderpaal zijn, 
maar een uitgangspunt en gids bij het zoeken naar de wezens- ' ' 
bepaling der dingen. 

Wanneer hier gesproken wordt van bepaling, moeten ter voorkoming van 
misverstand twee betekenissen van dat woord worden onderscheiden. 
1. Bepalen = maken dat iets op een bepaalde manier gebeurt: de natuur
wetenschappelijke betekenis waarin men spreekt van „bepalende factoren". 
2. Bepalen = maken dat iets dit of dat is; de wüsgerige of phenomenolo-
gische betekenis waarin men spreekt van „wezensbepaling" enz. — Vooral 
de eerste betekenis is in de empirische psychologie gangbaar; de beide 
voorafgaande hoofdstukken waren op het onderzoek van dergelijke 
bepalende factoren gericht. Nu echter vragen wij naar het wezen van 
zelfcritiek en zelfcorrectie en daarmee komt de tweede betekenis van 
het woord op de voorgrond. De beide betekenissen staan echter niet lo? 
van elkaar, maar hangen nauw samen; immers de factoren die maken 
dat men zo of zo handelt, hebben ook invloed op de aard van de handeling. 
Een aalmoes is een daad van naastenliefde, doch niet wanneer het oog 
van een ander de bepalende factor is; dan wordt het een daad van 
menselijk opzicht. Wanneer een gedraging gebeurt onder strikte dwang, 
dan verliest zij haar eigen aard en wordt de factor der onvrijheid tot 
haar specificatie. 
Deze voorbeelden laten zien, dat er tussen causale bepaling en wezens
bepaling samenhang bestaat; maar het schijnt ons, dat deze samenhang 
zelfs wetmatigheid bezit. Het gedrag in het algemeen is naar ziin wezen 
een samentreffen van situatie en subject, elkander wederkerig bepalend 
(zie p. 201 e.V.). De definitie van een speciale gedraging zal daarom moeten 
bestaan in een detaillering van de respectieve invloed dier beide factoren
complexen. Causale bepaling en phenomenologische bepaling zijn zo geen 
tegenstellingen, maar twee verschillende kanten aan eenzelfde feitelijkheid. 
Wanneer men in staat zou zijn de factorenanalyse ten einde te voeren 
tot aan de werkelijke gronden van een gedrajring, dan zou de definitie 
nog slechts een kleinigheid zijn. Niet dat de definitie daarmee klaar zou 
zijn, want de oorzaak van een gedraging is iets anders dan de gedraging 
zelf. Maar ze zou wel gemakkelijk afleesbaar zijn, omdat de gedraging 
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in wezen een antwoord is op het totaal van inwendige en uitwendige 
factoren, dat op dit· ogenblik werkzaam is. De gedraging wordt 
m.a.w. door die invloeden niet geconstitueerd, maar wel gespecificeerd, 
zoals het antwoord door de vraag. De betekenis van „Ja" wordt bepaald 
door de vraag waarvan het een bevestiging geeft. 
Dat het definítiewerk in feite niet zo eenvoudig is, vindt zijn grond hierin, 
dat de factorenanalyse er slechts zelden in slaagt door te dringen tot 
de eigenlijke oorzaken, maar moet blijven staan bü de aanwijzing van 
begeleidende verschijnselen en gezamenlijk variërende structuren (intelli
gentie, leeftijd enz.). Daarom vraagt de definitie nog een eigen werkwijze, 
de phenomenologische bezinning op de gegevens van de empirische 
beschrijving en factorenontleding. 

Wij hebben een groot aantal gedragingen gevonden, die met 
elkaar samenhangen, omdat a) de situaties waarop ze ant
woord geven, b) de erOaringen waarmee ze gepaard gaan, c) de 
reacties waaruit ze bestaan, gemeenschappelijke momenten 
bezitten. 

De situatie: eigen fout 

Het gemeenschappelijke moment in de situaties is: de eigen 
fout. Er is een onbevredigdheid, die haar oorzaak vindt in de 
persoon zelf. Tussen de voorafgaande situaties en het subject1) 
is een kloof blijven bestaan; het subject heeft de situatie niet 
volledig" naar zichzelf, of zichzelf naar de situatie kunnen 
zetten. Die kloof wordt tot een nieuwe situatie, welke een 
nieuwe reactie oproept: zelf cri tiek of zelfcorrectie. De details 
van de situatie kunnen daarbij zeer verschillend zijn, maar 
twee dingen zijn steeds aanwezig: 1. de storing, die kan 
variëren van onprettigheid tot onjuistheid; 2. de betrekking 
met het subject: het storende is iets van het subject (tekening), 
aan het subject (kleding, manieren), m het subject (bedoeling, 
karakterfout). Op deze verschillen wordt bij de verdeling der 
zelfcorrectie nader ingegaan. 

Van onbevredigdheid tot zelfcritiek 

Het gemeenschappelijk moment in de ervaringen is de onbe
vredigdheid. De aantrekking of prikkel, die uitging van de 
oorspronkelijke situatie, is als gevolg van de fout niet opge
heven, maar eerder versterkt; bovendien krijgt ze een speciaal 
accent, doordat de gemiste kans en de toeschrijving daarvan 
aan zichzelf een emotionele spanning met negatief voorteken 
oproept, die naar ontlading drijft. Die onbevredigdheid kan 
overigens weer verschillende vormen aannemen: afkeer, 

1) Wij zeggen opzettelijk het „subject" en niet „de gedraging van het 
subject", om de bepaling niet te oeperken. tot bijzondere handelingen, 
maar ook het geval erin te betrekken, dat het subject als zodanig zich 
niet voelt passen in de totale levenssituatie. 
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afwending, veroordeling, verzet enz. Het gemeenschappelijke 
daarin is steeds: ten eerste de negatieve grondtoon, ten tweede 
de betrekking op het subject. 
Wij kunnen de differentiaties hier niet, zoals bij de situatie, 
onbesproken laten, want zij bepalen grotendeels of het uit
wendig gedrag zich zal bewegen in de richting van zelfcor
rectie of van zelfcritiek. 

De meest elementaire vorm, waarin de ervaring optreedt, is 
een vaag gevoel van onbevredigdheid, dat zijn bepaaldheid 
alleen hieraan ontleent, dat het zich tegen de oorzaak der 
onbevredigdheid richt. Deze weinig gedifferentieerde bele-
vingsvorm kan voldoende zijn om zelfcorrectie op te roepen 
(zie hfdst. I passim). Maar de naam van zelfcritiek verdient hij 
nog niet. 
Voor critiek is nodig, dat men afstand en positie neemt, m.a.w. 
dat de onmiddellijke reactie-eenheid wordt verbroken. In de 

Elaats van de onmiddellijke reactie treedt een proces van 
ewustwording, van zich realiseren. Men gaat als het ware 

op een afstand staan, bekijkt het hinderlijke verschijnsel en 
neemt er daarna een afwijzende houding tegenover aan. 
Omdat die bewustwording betrekking heeft op de eigen fout, 
is daarin ook een moment van zelfbewustzijn begrepen. Door 
een storende ervaring gewekt, ontdekt de mens dat de storing 
ín hemzelf zijn oorzaak vindt; daarom wijst hij iets eigens 
als onbevredigend af. Het proces van bewustwording is daarbij 
de onmisbare voorwaarde, terwijl de wezenskern der zelf
critiek bestaat in de afwijzende houding tegenover het bewust-
geworden eigen tekort. Het is voor de zelfcritiek echter niet 
noodzakelijk, dat de afwijzing tot een afkeuring wordt, d.i. 
tot een oordeel in de volle zin van het woord. Zelfcritiek is 
een oordeel in de vorm van beleving en daad; het expliciete 
en geformuleerde oordeel vormt daarvan een mogelijk hoogte
punt, niet het wezen. 
Deze innerlijke zelfcritiek nu kan zich in verschillende rich
tingen ontwikkelen, die voor de vorm van haar omzetting in 
gedrag beslissend zijn. a) Ze kan hoofdzakelijk bepaald worden 
door de situatie en zich ontwikkelen tot acten van kennen en 
streven, die naar buiten zijn gericht en aandrijven tot wijziging 
van die situatie (zelfcorrectie). Men heeft een tekenfout ge
maakt, merkt dit met misnoegen, bekijkt de tekening nauw
keurig, vraagt zich af hoe het te herstellen is enz. b) Zij kan 
echter ook meer naar binnen gericht zijn, in zichzelf opge
sloten. Ook dan wordt ze wel bepaald door de situatie, maar 
voornamelijk door de meest algemene trekken ervan — eigen 
fout — minder door de details. Men heeft een tekenfout 
gemaakt, denkt „Alweer mis: knoeier", verscheurt het blad 
en gooit het in de prullenmand. De nadruk ligt daarbij meer 
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op het bewustzijn van zelf oorzaak te zijn dan op de objectieve 
foutiviteit als zodanig. Ook is het affectieve moment gewoon
lijk meer overheersend dan in het eerste geval. Wanneer een 
omzetting in gedrag volgt, zal dat geen zelfcorrectie, maar 
een uiting van zelfcritiek zijn. 
Wordt de psychische activiteit gespecificeerd door de situatie, 
dan kan ze nog in twee richtingen gaan; men kan de situatie 
ervaren als doel of als norm. Het doelbewustzijn overheerst 
b.v. in de correctie van een mislukte handeling; men wil in 
het donker een sleutel in het sleutelgat steken, maar tast mis; 
dan wordt men aandachtig en voelt nauwkeurig. De sleutel-in-
het-slot is doel én norm, maar wordt vooral als doel ervaren. 
Bij de correctie van een handelingsproduct, natekenen b.v. 
is het anders; de gelijkenis met het voorbeeld is doel én norm, 
maar het normbewustzijn komt sterker naar voren. 1) 

Handeling en uiting 

Het gehele complex van gedragingen, dat ons thema vormt, 
wordt gekenmerkt door de eigen fout als situatie en de onbe-
vredigdheid als innerlijke reactie. De, overeenkomst in de 
uiterlijke reacties daartegen is voornamelijk formeel. Ze be
staat hierin, dat de reacties een antwoord zijn op het gemeen
schappelijke moment in de situaties, dat ze m.a.w. gericht 
zijn tegen de eigen fout. Maar de aard en vorm van de reacties 
kan zeer verschillend zijn. Ze vallen uiteen in twee grote 
groepen: handelingen (zelfcorrectie) en uitingen (zelfcritiek). 
Wij moeten dit onderscheid nader preciseren. 
Elk gedrag wordt actualiter bepaald van twee kanten, vanuit 
de situatie en vanuit het subject. Soms overheerst de bepaling 
door de situatie; het gedrag is dan een handeling. Rekenen 
b.v. zou geen rekenen zijn zonder rekensom. De handeling 
van naar-huis-gaan is onbestaanbaar zonder huis, een afstand 
van huis en een weg naar huis. Naast die specificerende bepa
ling door de situatie is de. invloed van het subjectieve moment 
slechts secundair; ze geeft alleen nuances, die de handeling 
niet in wezen veranderen. Of men vlug of langzaam, goed 
of slecht rekent, het blijft altijd rekenen, zolang men tenminste 
aan de situatie beantwoordt; behandelt men de som als een 
schoonschr ij f probleem, dan houdt ze op een rekensituatie 
te zijn. . , 
In andere gedragingen overheerst de bepaling van de kant 
van het subject. 2) Men moet daarbij onderscheid maken 
1) Een schematische voorstelling van deze differentiaties der innerlijke 
zelfcritiek vindt men in de linkerhelft van de tekening op p. 251. 
s) De blijvende factoren in het subject, de eigenschappen, kunnen buiten 
beschouwing Ыц еп, omdat zij hun werking altyd uitoefenen door de 
actuele factoren heen. 
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tussen de op de situatie gerichte en de in engere zin subjectieve 
momenten. 

1. De op de situatie gerichte innerlijke acten (waarnemingen, 
denkacten, handelingsimpulsen, beslissingen enz.) veranderen 
niets aan de specificatie van de handeling door de situatie. 
Dat wil niet zeggen, dat ze van geen betekenis zijn, maar 
dat ze als het ware de vertaling zijn van de situatie, de binnen
kant ervan. De diffuse omgeving wordt tot situatie door de 
psychische acten; de diffuse psychische toestand wordt samen
getrokken tot acten door de situatie: een wisselwerking, een 
„Gestaltkreis". 1) Wanneer men gedetailleerde beschrijvingen 
zou geven van de situatie en van de psychische activiteit, 
zouden die op de beslissende punten in elkaar grijpen. Juist 
deze wisselwerking tussen de situatie en de acten van het 
subject maakt dat het gedrag een handeling is. Wij kunnen 
daarom blijven staan bij de definitie van de handeling als een 
gedrag, dat door de situatie wordt gespecificeerd. 
2. Naast de op de situatie gerichte staan de in striktere zin 
subjectieve reacties. Wanneer deze het gedrag overheersend 
bepalen, heeft men met een uiting te doen. Een kreet is een 
uiting van pijn, omdat ik pijn héb; een bepaald gezegde is een 
uiting van zelfcritiek, omdat ik werkelijk critisch tegenover 
mijzelf gestemd ben; ben ik dat niet werkelijk, dan is het 
hoogstens een uiting van huichelarij. Het is dus deze subjec-

" tieve inhoud welke de uiting specificeert; de invloed van de 
situatie bestaat alleen hierin dat ze de reactie uitlokt, niet dat 
ze haar wezen bepaalt. 

De verdeling in handeling eu uiting is geen .,volkomen ver
deling" in de zin der klassieke logica; ze is een kwestie van 
meer of minder, er bestaan tussenvormen, welke men evengoed 
uiting als handeling noemen kan. Het slaan op tafel is bij 
den voorzitter van een vergadering primair een handeling, 
bij de gewone mens een door zijn gevoelens bepaalde uiting; 
maar bij den redenaar ligt het tussen beide in. Bij den han
digen rhetor heeft het meer van een handeling, die bepaald 
wordt door de plaats in het betoog en de houding van het 
publiek. Bij den spontanen spreker is het veel meer een uiting 
van wat er in hem omgaat. 
De handeling vindt in de situatie niet alleen haar specifi
cerende bepaling, maar ook haar norm. Of ik goed reken, 
wordt niet afgemeten naar mijn stemming of inspanning, maar 
naar de eisen van de rekensom. Of ík een spijker goed insla, 
wordt bepaald door het feit dat hij werkelijk de muur ingaat. 

2) V. von Weiszäcker, Der Gestaltkreis, passim; F. Buytendijk, in elk 
der in de literatuurlijst genoemde boeken b.v. l p . 81, III p. 41—*2, 96. 
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Daarentegen ligt de norm van de uiting in bet subject; een 
uiting is als zodanig goed, wanneer ze de gevoelens van het 
subject adaequaat weergeeft. Daaruit volgt echter ook onmid
dellijk, dat het normatieve bij de echte uiting op de achter
grond staat. Wanneer men werkelijk pijn heeft, is het onzin 
te spreken van een goede of een slechte kreet. Dat wordt pas 
van belang, wanneer de uiting bovendien nog betekenis krijgt 
voor een situatie, m.a.w. wanneer ze in de richting van de 
handeling verschuift. In de hysterie wordt de uiting tot han
deling, hetzelfde geldt op andere wijze van het toneel, tenzij 
misschien van het volmaakte toneel. Daarom kan de kreet 
van een toneelspeler slecht zijn. 1 ) 

Zelfcorrectie als handeling 

Het gemeenschappelijke van zelfcorrectie en zelfcritiek be
staat in de eigen fout als situatie en de onbevredigdheid als 
innerlijke reactie daarop. Maar in de uiterlijke gedraging lopen 
ze uiteen: zelfcorrectie is primair een handeling, zelfcritiek 
een uiting. Het verschil ontstaat dus, doordat in de zelfcor
rectie het eerste van de beide gemeenschappelijke momenten 
overheerst, n.l. de situatie, in de zelfcritiek het tweede, de 
onbevredigdheid. 
De zelfcorrectie wordt gespecificeerd door de situatie. Een 
zelfcorrectie is zelfcorrectie, omdat ze de eigen fout verbetert; 
zonder fout die van jezelf is, is de handeling geen zelfver
betering. Dat betekent niet, dat die situatie de zelfcorrectie 
constitueert; ze roept haar zelfs niet noodzakelijk op; maar 
ze maakt dat, wanneer er een adacquate gedraging plaats 
vindt, dit een handeling van zelfcorrectie is. 
Welke is hierbij dan de rol van het subjectieve moment, de 
onbevredigdheid Ρ Dit wordt niet uitgeschakeld, het kan in 
feite zeer werkzaam zijn; maar aan de bepaling van de aard 
der handeling door de situatie doet het niets af, omdat het zich 
juist kristalliseert rond acten, die zelf op de situatie gericht 
zijn. Men wil een lucifer aansteken, strijkt zonder aandacht 
eenmaal, tweemaal: geen succes; het misnoegen daarover 
wordt echter niet tot affectieve kortsluiting, waarin men met 
een krachtterm het doosje in de hoek gooit; integendeel, men 
kijkt scherper toe, ziet dat het doosje aan deze kant afgesleten 
is; dus draait men het om, zoekt een geschikte plaats, strijkt 

1) Op het gebaar ab tussenvorm van handeling en uiting, behoeven wij 
hier niet in te gaan. Men zie daarvoor b.v. H. Fortmann, „Aandachtig 
bidden" p. 68—76. Wel moet men het daar gebruikte begrip „uitdrukkinps-
beweging" niet met het hierboven gebezigde „uiting' verwarren. Een 
uiting is een zelfstandige gedraging, uitdrukkingsbewegingen daarentegen 
zijn nuances of onderdelen van het gedrag, die zich soms tot een uiting 
kunnen verzelfstandigen. 
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omzichtig op de technisch juiste wijze en de lucifer brandt. 
De onbevredigdheid is de achtergrond waaruit waamemings-
acten, overleg, impulsen tot ingrijpen in de situatie, de beslis
sing om dat te doen enz. zich ontwikkelen. Affectieve reacties 
kunnen daarmee verbonden zijn, maar ze zijn in de hande-
lings-gerichtheid opgenomen; aan de bepaaldheid van de 
handeling door de situatie voegen zij slechts nuances toe: 
haast, aarzeling, mimische verschijnselen enz. 
Omdat de bepalende invloed van de subjectieve momenten 
bij de zelfcorrectie secundair is, is het mogelijk dat deze slechts 
minimaal tot ontwikkeling komen. Wanneer er maar een 
onbevredigdheid is, die gewekt wordt door iets eigens van 
het subject en aandrijft tot wijziging van die storende situatie, 
is er sprake van zelfcorrectie. Een hogere differentiatie van 
kenacten, zelfbewustwording enz. is niet strikt noodzakelijk 
(hfdst. I). Speciaal is het niet nodig, dat het zelf-bewustzijn 
tot ontwikkeling komt. De persoon die corrigeert moet in feite 
tevens de persoon zijn aan wie gecorrigeerd wordt; maar dat 
men zich ervan bewust wordt zowel subject als object te zijn, 
behoort niet thuis in de algemene definitie; half-bewust recht
trekken van de kleding is een vorm van zelfcorrectie. Evenmin 
mac men in de definitie een specificatie opnemen van het 
persoonlijkheidsgebied waarop de correctie betrekking heeft; 
zowel een religieuze bekering als een verandering van kapsel 
zijn mogelijke voorbeelden van zelfcorrectie. 
De handeling vindt in de situatie niet alleen haar bepaling, 
maar ook haar norm, zo werd op p. 247 gezegd. Dit geldt heel 
bijzonder voor de zelfcorrectie. Elke handeling bevat een 
normatief moment, inzoverre ze een poging is om aan een 
situatie adaequaat te zijn; maar in de zelfcorrectie wordt de 
nadruk op de norm verdubbeld, omdat de situatie hier juist 
gekenmerkt wordt door de afwijking van een norm. In de 
gewone situatie dringt het normatieve zich pas op bij even
tuele mislukking; hier echter staat het reeds van het begin 
af op de voorgrond, omdat een voorafgaande mislukking juist 
de kern van de situatie uitmaakt. Toch is het ook hier niet 
nodig, dat dit normatieve karakter als zodanig bewust wordt; 
voldoende is, dat de psychische activiteit zich richt op wijzi
ging van de situatie. Wij zullen hierna zien, dat de mate en 
vorm, waarin het normbewustzijn tot ontwikkeling komt, mede 
het niveau der zelfcorrectie bepalen; maar wezenlijk voor het 
tot stand komen ervan zijn ze niet. 

ZelfcrUiek als uiting 

Wanneer wij spreken over zelfcritiek, is het noodzakelijk de 
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onderscheiding van innerlijke en naar buiten tredende zelf-
critiek in het oog te houden. De laatste staat tegenover zelf
correctie als de ene vorm van gedrag tegenover de andere; 
maar de innerlijke zelfcritiek staat tegenover beide als 
inwendige activiteit tegenover uitwendig gedrag, als de ge
meenschappelijke psychische voedingsbodem waaruit zowel 
zelfcorrectie als uitwendige zelfcritiek kunnen voortkomen, 
maar op een verschillende manier. Bij de zelfcorrectie over
heerst het op de situatie gerichte deel van de innerlijke reacties. 
Bij de zelfcritiek als uiting daarentegen overheerst de subjec
tief gerichte activiteit, dus de inwendige zelfcritiek in de meest 
strikte zin van het woord. De rol van de situatie is daarbij 
slechts een algemene, ze dwingt de uiting af, of lokt haar uit. 
Daardoor bepaalt ze wel tevens haar genus: zonder de bewust
wording van eigen fout als situatie geen zelfcritiek. Maar 
binneü dat genus brengt niet de situatie de specificatie aan, 
doch de innerlijke gesteldheid van het subject. Dat men tegen 
zichzelf „Verkeerd!" zegt, veronderstelt dat men een fout 
gemaakt heeft (generiscihe bepaling); maar de manier waarop 
men dat zegt wordt niet tot in details bepaald door de manier 
waarop iets verkeerd is; de aard van de fout kan men er 
daarom niet uit aflezen, maar wel de aard van de stemming. 

Dat zelfcorrectie overheersend door de situatie, uitwendige 
zelfcritiek echter door de subjectieve beleving bepaald wordt, 
blijkt ook hieruit, dat de uitingen van zelfcritielc veel meer 
individuele verschillen vertonen dan de zelfcorrecties. Dit 
wordt duidelijk bewezen doordat de standaardafwijking bij 
de zelfcritiek aanmerkelijk groter is (zie p. 223). 

Subjectief-gerichte zelfcritiek dwingt niet met dezelfde zeker
heid tot uiting als op de situatie gerichte zelfcritiek tot han
delen. Men kan zelfs zeggen, dat veel uitingen niet gedaan 
zouden worden, als ze niet tevens een handelingsmoment 
bevatten. „Dat kan ik niet" is een uiting, die meestal niet 
zou gedaan worden, wanneer ze niet tevens een excuus was. 
Tussen gevoel en uiting bestaat niet dezelfde wetmatige samen
hang als tussen impuls of besluit en handeling. 

SamenOatting en definities 

Men kan het complex van psychologische betrekkingen dat 
in zelfcorrectie en zelfcritiek vervat ligt, als volgt schematisch 
voorstellen (zie p. 251). 
Het gemeenschappelijke in zelfcorrectie en zelfcritiek is, dat 
beide zich richten tegen de eigen fout. Correctie doet dit door 
een vervangingspoging, door een op werkelijkheidsverandering 
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1ппег1)1к Buitenwireld 

Onbevredigdheid 

De eigen fout wekt een onbevredigdheid, die nog geen zelfcritiek mag 
heten, maar desondanks kan aandrijven tot een elementaire zelfcorrectie-
Meestal echter voert die onbevredigdheid in een stadium van differen
tiërende bewustwording tot innerlijke zelfcritiek. Wanneer deze op de 
situatie georiënteerd is in de vorm van doelbewustzijn of normbewustzijn, 
zet ze zich gewoonlijk om in een handeling, die corrigerend in de situatie 
ingrijpt. Wanneer ze meer subjectief-affectief van aard is, zal ze bij 
eventuele omzetting in gedrag de vorm aannemen van een uiting van 
zelfcritiek. Dit schema vereenvoudigt uiteraard de verhoudingen. Vooral 
mag men niet vergeten, dat buitenwereld en subject onophoudelijk met 
elkaar in wisselwerking blijven, dat b.v. de fout pas in de psychische 
reactie tot gedragssituatie wordt. 

gerichte handeling; zelfcritiek daarentegen doet het door een 
afwending, door een ontevredenheidsbetuiging. Zelfcritiek is 
minder in zoverre aan haar de daad ontbreekt; maar zij is 
meer in zoverre het onbevredigende en speciaal het „zelf" tot 
een hogere graad van bewustwording komt. Zelfcritiek wendt 
zich terug tegen de eigen fout, zelfcorrectie richt zich vooruit 
naar de opheffing van de fout. 
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Tenslotte moeten wij trachten deze beschouwingen samen te 
vatten in definities van zelfcorrectie en zelfcritiek. 

Zelfcorrectie is een handeling, die erop gericht is iets onbe
vredigende in of aan of van het subject te vervangen door 
iets dat meer bevredigt. 

Inmendige zelfcritiek is een activiteit, waarin het subject 
tegenover iets onbevredigende in of aan of van zichzelf een 
afwiizende houding aanneemt. In de uitmendige zelfcritiek 
treedt deze afwijzing naar buiten, ofwel in de vorm van uit
drukkingsnuances welke eer» handeling begeleiden, ofwel als 
een zelfstandige uiting. 

§2. VORMEN EN ONTWIKKELINGSLIJNEN 
DER ZELFCORRECTIE 

Omdat de zelfcorrectie als handeling wezenlijk bepaald wordt 
door de situatie, moet ook haar verdere differentiatie uitgaan 
van de verschillen in die situatie, m.a.w. van de verschillende 
vormen der eigen fout. Dit is dan ook het gezichtspunt, dat bij 
de ordening oer gedragingen in het eerste hoofdstuk vanzelf 
naar voren kwam. 1. Wat is fout en moet dus verbeterd 
worden? Een beweging, een handeling, een handelingsproduct, 
een oordeel enz. (het doel-aspect van de situatie). 2. In welk 
opzicht is het fout? Als mislukt, onvolkomen, onjuist, onge
oorloofd (het normatief aspect van de situatie). Daarnaast 
staat als ander, voor de handeling wezenlijk gezichtspunt: 
welke vorm neemt de beantwoording van de situatie aan; hoe 
tracht men de fout te verbeteren? Die vraag splitst zich in twee 
gedeelten. 3. Op welk niveau beweegt zich de zelfcorrectie? 
Instinctief, bewust, aandachtig enz. 4. Welke is de verhouding 
van de verbeterde handeling tot de verkeerde? Herhaling, 
methodeverandering enz. Het zijn deze vier lijnen welke de 
indeling van het eerste deel beheersen en in de lijst op p. 38 
duidelijk naar voren komen. De eerste twee leveren vooral de 
hoofdindelingen, maar ook nog vele onderverdelingen;, de 
laatste twee de rest der onderverdelingen en een enkele hoofd
indeling (nl. die van III naar IV). 

Door de analyse van de proeven in het tweede deel werden 
deze verschillen verder genuanceerd en hun feitelijke ontwik
keling onderzocht (zie voor de samenvatting p. 194 e.V.). 
Wij moeten nu deze gegevens samenbrengen en nagaan, hoe 
zich in de verschillende vormen het begrip zelfcorrectie reali
seert, om daardoor vooral de samenhangen en de ontwikke
lingslijnen scherper naar voren te halen. Het overzicht op 
p. 38 dient daarbij als leidraad. De Romeinse cijfers zonder 
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aanduiding van de bladzijde verwijzen daarheen. Bij andere 
verwijzingen wordt de bladzijde aangegeven. 
In het overzicht komen twee grote niveau's naar voren. De 
eerste vier hoofdgroepen horen bijeen als de grondslag, waarop 
de overige pas kunnen worden opgebouwd. Dat blijkt reeds 
uit de onderverdeling, die bij elk van de vier ongeveer gelijk 
is en telkens bestaat in een toepassing van de algemene 
psychische ontwikkelingsniveau's — automatisch, instinctief, 
bewust, aandachtig — op de zelfcorrectie. Men kan zeggen dat 
de in I—IV beschreven zelfcorrectievormen verondersteld wor
den, om de overige gedragingen mogelijk te maken. De ontwik
keling ervan valt dan ook vóór de periode, die wn in het 
experimenteel gedeelte bestrijken. Dit geldt echter slechts in 
het algemeen, want zoals wij zullen zien zijn er ook reeds in 
de eerste vier groepen varianten, die boven dat peil uitsteken. 
Het overzicht werd immers niet opgezet als ontwikkelings
schema, maar als ordening van gedragsvormen, waarin wij 
nu de ontwikkelingslijnen moeten opsporen. 

A. Elementaire zelfcorrectie: uan instinct tot bewustzijn 

Bewegingen (I) en handelingen (III en IV) komen hierin over
een, dat ze activiteiten zijn; een houding (II) echter is de 
handhaving van een toestand. Dit verschil heeft ook op de 
correctie ervan invloed. Wij laten daarom de zelfcorrectie van 
houdingen voorlopig buiten beschouwing; van de drie andere 
groepen bespreken we telkens de gelijkliggende niveau's 
te zamen. 

1. Het laagste niveau (I, 1; III, 1; IV, 1) is nauwelijks correctie 
te noemen en is daarom in het overzicht tussen haakjes ge
plaatst. De oorzaak is, dat er wel sprake is van beter wórden, 
maar eigenlijk niet van beter máken. In feite is de latere 
beweging of handelingspoging beter dan de eerste, maar dat 
is niet de vrucht van een afzonderlijke, daarop gerichte activi
teit. Al spartelend leert het kind zich beter bewegen, maar het 
spartelt niet om bewegingen te leren, doch omdat bet er plezier 
in heeft. Al klimmend leert het kind beter klimmen, maar het 
klimt niet om beter te leren klimmen, maar om boven te 
komen; het beter worden is biologisch hoofdzaak, maar 
psychologisch een toevallig bijproduct. Anders gezegd: er ie 
geen verbetering als gedraging en nog minder als bewuste ge
richtheid. Bij de bewegingen gaat dit zo ver, dat elke gericht
heid ontbreken kan: de bewegingen gebeuren vaak zuiver 
functioneel. Bij de correctie van nandelingspogingen is wel een 
gerichtheid aanwezig, maar alleen op het object, niet op ver
betering van de handeling. Zelfs de correctie der handelings
methode kan in deze zin nog instinctief zijn, zoals het voor-

253 



beeld op p. 20 laat zien: de verschillende methoden worden 
door het kind niet op elkaar betrokken, maar alleen op de 
bereiking van het object. 
Van correctie als eigen gedragsvorm mogen wij dus op dit 
niveau eigenliik nog niet spreken; van „zelf-' nog slechts 
in zeer betrekkelijke zin. De verbetering wordt aangedreven 
door de eigen behoefte en veroorzaakt door de eigen activiteit 
van het subject, een andere persoon speelt daarbij geen wezen
lijke, bepalende rol. Maar elke vorm van zelfbewustzijn kan 
ontbreken, en bij de automatische bewegingscorrectie zelfs 
elke vorm van bewustzijn. „Zelf" heeft dus nog alleen de be
tekenis van spontaniteit, niet van toeschrijving aan zichzelf. 

2. De bewuste zelfcorrectie verdient die naam in veel strikter 
zin. Het kind herhaalt zijn handelingspogingen bewust en met 
attentie, omdat de voorgaande poging mislukte (III, 2). Het 
kind kiest een betere handelingsmethode (IV, 2), omdat de 
eerste niet of moeilijk tot het doel leidde: het gaat achteruit 
de trap aflopen, omdat het vooruit niet goed lukt. Het kind 
doet bewust zijn best om een beweging (I, 2) — huppelen — 
goed te leren, omdat het ziet dat een ander kind het beter 
kan. In alle drie gevallen staan onbevredigend en meer 
bevredigend duidelijk tegen elkaar afgetekend en is er een 
werkelijke gerichtheid van het eerste naar het laatste. De 
zelfcorrectie is niet alleen resultaat, maar psychische activiteit. 
Men moet opmerken, dat de ontwikkelingsvolgorde hier een 
andere is dan bij het eerste niveau. Daar was de automatische 
bewegingsverbetering de meest eenvoudige en vroege vorm. 
Bij de bewuste correctie echter komt de handelingscorrectie 
(III, 2 en IV, 2) ongetwijfeld voor de bewegingscorrectie (I,'2). 
Het kind zal eerder zijn grijp-pogingen bewust beter aan
passen aan het doel, en zelfs eerder zijn klim-methode bewust 
vervangen door een andere, dan dat het er naar streeft zijn 
bewegingen als zodanig, dus buiten het handelingsverband 
om, beter te maken. De reden daarvan is, dat, wanneer het 
kind in zijn algemene ontwikkeling eenmaal het handelings
niveau bereikt heeft, de bewegingen worden opgenomen in 
het, door gerichtheid op één doel samengebonden, handelings
geheel. De bewegingen hebben geen zin meer in zichzelf en 
worden zelden spontaan uit het handelingsgeheel losgemaakt. 
De doelgerichtheid overheerst en drijft aan tot handelings
correcties als middel om het doel te bereiken. Voor bewuste 
bewegingsverbetering is overwinning van die primitieve doel-
gebondenheid vereist; zij komt pas naar voren in het raam 
van de sociale ontwikkeling, wanneer het kind zich gaat ver
gelijken met andere kinderen en zich bewust gaat inspannen 
om hen na te doen (zie p. 16), m.a.w. wanneer het norm-
bewustzijn zich ontwikkelt. 
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Wat het zelf-moment betreft, is de volgorde dezelfde. Bij de 
bewuste correctie van handelingspogingen (III, 2 en IV, 2) 
is het doelbewustzijn overheersend en het zelf-bewustzijn 
geheel bijkomstig, als het ware slechts terloops aanwezig. Maar 
bij de bewuste bewegingsverbetering (I, 2) is men er zich van 
bewust, iets aan zichzelf te verbeteren; het kind weet — hoe 
primitief en vaag ook — dat het tegelijkertijd subject en object 
van de correctie is, het voelt zich door de bewegingsverbetering 
groeien in vergelijking met anderen. Het „zelf" in de verbete
ring blijft dus niet langer beperkt tot spontaniteit, maar bete
kent tevens een eerste toeschrijving van het onbevredigende 
en van het meer bevredigende aan zichzelf, een besef van de 
stijging der eigen-waarde door de verbetering. 

"5. Het hoogste niveau der drie groepen is niet op soortgelijke 
manier in een ontwikkelingsvolgorde te brengen. Elk ervan 
voegt een verdere vervolmaking aan de zelfcorrectie toe in 
eigen richting; ze liggen daarom niet zozeer na, maar naast 
elkaar. 
a. Bij de verbetering van een handelingspoging onder drang 
van een verwijderd doel (III, 3) bestaat het noger peil in een 
uitbreiding van de doelgerichtheid· over langere tijd en ondanks 
afleiding. Voor het begrip zelfcorrectie is dit slechts een bij
komstige ontwikkeling. 
b. De methodeverandering door inzicht daarentegen (IV, 3) 
betekent een eigen, hoger niveau van correctie, omdat door 
het inzicht de betrekking tussen de oorspronkelijke en de ver
vangende gedraging op een nieuw plan komt. De betrekking 
wordt van „onbevredigend-meer bevredigend" verscherpt tot 
.,onjuist-juist". De activiteit wordt van tastend proberen tot 
een scherpe, door inzicht bepaalde omzwenking in de éne, 
juiste richting. Het succes is niet langer de enige maatstaf 
van de correctie, maar alleen haar bevestiging. De term ver
betering heeft hier dus inderdaad een vollere zin gekregen, 
omdat de nieuwe methode niet slechts toevallig meer succesvol, 
maar in wezen de goede is. Het „zelf" behoeft daarbij geen 
nieuw accent te krijgen; toch zal dat vaak wel het geval zijn 
als gevolg van de trots over de ontdekking, die uiteraard het 
zelfbewustzijn prikkelt. 
c. Ook de aandachtige bewegingscorrectie (I, 3) brengt een 
diepere vervulling van het begrip zelfverbetering, doch van 
geheel andere aard dan de voorgaande. Ze is in striktere zin 
correctie dan de voorgaande vormen, omdat het niet gaat om 
een uitwendig, buiten de verbetering gelegen doel, maar om 
het beter ervaren en volbrengen van de bewegingen als 
zodanig. Ze is daarom ook in striktere zin zelf-correctie: de 
aandacht is gericht op de eigen bewegingen als zelf-beleving; 



en de correctie is gericht op een vollere beleving van dat 
bewegend zelf. " P i 1 

4. De houdingscorrectie (II) wijkt van de drie andere hoofd-
, groepen af, doordat ze geen correctie is van een activiteit, 

maar van een toestand. Een onbevredigende toestand wordt 
vervangen door een meer bevredigende; dat gebeurt uiteraard 
door middel van bewegingen, maar die bewegingen zelf wor
den niet gecorrigeerd. De instinctieve gedragsvorm mag ook 
hier nauwelijks zelfverbetering heten; ze is vanaf het levens
begin mogelijk en ligt dus op gelijk niveau met de automatische 
bewegingscorrectie. De bewuste houdingsverbetering, in de zin 
van het bewust aannemen van een houding die prettiger is of 
beter geschikt om een doel te bereiken (II, 2), ligt op gelijk 
niveau met de bewuste aanpassing van handelingspogingen 
aan het doel. Daarentegen vormt de aandachtige en represen
tatieve houdingscorrectie het hoogste niveau in de tot nu toe 
besproken correctiewijzen, omdat ze in striktere zin dan een 
der andere zelf-verbetering is; de houding wordt hier door het 
subject ervaren als representatie van de eigen persoonlijk
heid (zie p. 18). 

De ontwikkelingsvolgorde der tot nu toe besproken zelf-
correctievormen is dus te schetsen als volgt: 

1 a) automatische bewegingscorrectie (1,1), 
b) instinctieve houdingscorrectie (II, 1). 

2 instinctieve aanpassende herhaling (III, 1). 
3 instinctieve methodeverandering (IV, 1). 

4 a) bewuste aanpassende herhaling (III, 2), 
b) bewuste houdingsaanpassing (II, 2). 

5 bewuste methodeverandering (IV, 2). }ÌÌ»|j 
6 verbeterde herhaling onder drang van een ΐ " 1 3 * 

verwijderd doel (l i l, 3). J | J 

g O T S 

"β 

LI 

7 bewuste bewegingscorrectie (I, 2) ? 
8 methodeverandering met inzicht (IV, 3). 
9 a) aandachtige bewegingscorrectie (I, 3), 

b) representatieve houdingscorrectie (II, 3). 

"β .5. 
ν« à-S 
ÌB 5 » 
1.3 S g 
ü J 

Het spreekt vanzelf, dat deze opeenvolging niet betekent, dat 
de latere vormen de eerste doen verdwijnen; ook bij de vol
wassen mens komen de meest eenvoudige correctievormen nog 
voor. Vervolgens moet men bedenken, dat deze reeks geen 
resultaat is van empirisch onderzoek, maar een hypothese 
gegrond op de phenomenologische ontleding van empirisch 
materiaal. De ontwikkeling van deze gedragingen valt immers 
grotendeels vóór de in onze experimenten onderzochte kleuter-
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periode, uitgezonderd de nummers 7—9. Nummer 4 a, 4Ъ en 
5 werden o.a. in de vormbordproef bij alle kinderen geobser
veerd (zie p. 78 en 1%). Nummer 8 trad bij de meeste hande-
lingsproeven op, maar in een der hierna te bespreken meer 
gedifferentieerde vormen. 

B. Van doelbemustzijn tot normbemustzijn en zelfbemustzijn 

Bij de tot nu toe geanalyseerde correctievormen bleef het 
normbewustzijn meestal op de achtergrond, omdat de doel
gerichtheid overheerste. Normbewustzijn is het bewustzijn, dat 
iets gedaan of geaccepteerd moet worden, omdat het overeen
komt met een maatstaf die zich aan ons oplegt. Wat met 
zo'n maatstaf overeenkomt is „juist", de rest die er niet aan 
beantwoordt, is „onjuist" en daarom onaanvaardbaar. Het 
spreekt vanzelf, dat door dit normbewustzijn de zelfcorrectie 
een nieuwe ontwikkeling ondergaat, omdat het onbevredigende 
en het bevredigende scherper gedifferentieerd en tegen elkaar 
afgetekend worden en omdat de activiteit strakker gericht 
wordt op het éne .juiste. 
Doel en norm zijn op zichzelf als begrippen geen tegenstelling; 
bereiking van het doel is norm voor de handeling. Maar wel 
zijn doelbra>usizyn en normbemustzijn als psychologische 
realiteit zeer verschillend, zodat ze in de nog weinig gediffe
rentieerde kinderpsyche moeilijk naast elkaar kunnen staan, 
zich niet verbinden maar elkander verdringen. Doelbewustzijn 
is in zijn kinderlijk primitieve vormen een gesteltenis, waarin 
een concreet obfect in het middelpunt van de aandacht staat 
en alle psychische krachten tot zich trekt. Bij het normbewust
zijn daarentegen is de aandacht niet in beslag genomen door 
een concreet doelob ject, maar door iets meer abstracts, een eis ; 
en het streven is erop gericht aan die eis te voldoen. Norm 
en doel kunnen daarom in de kinderpsyche moeilijk naast 
elkaar staan, niet omdat ze elkaar uitsluiten, maar omdat de 
een de ander in zich opneemt. Bij sterk doelbewustzijn wordt 
het doel tot enige maatstaf; normen van juistheid, behoorlijk
heid of geoorloofdheM kunnen zich daartegenover niet laten 
gelden. Bij sterk normbewustzijn — wat een veel hogere ont
wikkeling veronderstelt en daarom niet zo vroeg voorkomt — 
wórdt de vervulling van de eis het enige doel, zodat de gewone 
ontplooiing van doelgericht streven onmogelijk wordt gemaakt. 
Een uiting van dit laatste is de sterke geremdheid, voorzichtig
heid en vrees voor blamage bij veel kleuters (cfr. p. 50): de 
norm ligt als een zware, verlammende last op het handelen 
van het kind. De volwassene is veel beter in staat om doel
bewustzijn en normbewustzijn tot één structuur te verbinden; 
hij kan bewust en krachtig op een doel gericht zijn, maar 
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daarbij het bewustzijn bewaren dat én het doel zelf én de 
middelen om het te bereiken, onderworpen blijven aan normen 
van godsdienst, zede, recht, schoonheid enz. 
Bij de vroeger besproken correctievormen overheerste in het 
algemeen het doelbewustzijn. Een kiem van normbewustzijn 
was aanwezig in de methodeverbetering door inzicht (IV, 3), 
waar de juiste methode tegenover de onjuiste komt te staan. 
Maar het normbewustzijn is daar nog geheel ondergeschikt 
aan de doelgerichtheid ; net is alleen een hulpmiddel om het 
doel te bereiken. Reeds veel sterker is het in de aandachtige 
bewegingscorrectie en de aandachtig-representatieve hou
dingsverbetering (I, 3 en II, 3). Dat het normbewustzijn hier 
gemakkelijker tot ontwikkeling komt, heeft twee redenen: 
1. Voor de beweging is het doelbewustzijn minder wezenlijk 
dan voor de uiteraard doelgerichte handeling; er is daarom 
voor het normbewustzijn meer speelruimte. 2. Bij de correctie 
van beweging en houding speelt het sociale element, vooral 
het voorbeeld van andere kinderen, een grote rol. En het is 
juist dit voorbeeld, dat aan de kleineren de eerste normen 
levert. De handelingen worden vooral opgelegd door de 
individuele behoeften; maar in de manier van beweging en 
houding ziet het kind het groot-zijn van de anderen uitgedrukt, 
dat hij tot norm voor zijn eigen groot-doen neemt. 

In de nu volgende groepen (V—IX) komt het normbewustzijn 
naar voren in drie van zijn voornaamste vormen: volkomen
heid van de handeling, juistheid, geoorloofdheid. Daarnaast 
echter ondergaat ook het zelfbewustzijn een verdere ontwik
keling, zodat de correctie in vollere zin zelfcorrectie wordt. 
Door het verbreken van de doelbepaaldheid groeit immers 
de spontaniteit, terwijl van de andere kant de toeschrijving 
aan het ik zich duidelijk gaat aftekenen. 

1. Bij de correctie van onvolkomen handelingen (V) is de 
norm gelegen in de volmaakte uitvoering van de handelinç 
zelf; de eis tot verbetering keert zich niet tegen de handeling 
als zodanig, maar tegen een aspect van de handeling. Hetzelfde 
geldt op analoge wijze van de correctie van een resultaat (VI). 
Uitgezonderd is hier alleen de correctie van een probleem
oplossing (VI, 1) waarin meestal nog het doelbewustzijn over
heerst; de mislukte poging om een probleem op te lossen 
ervaart men gewoonlijk als een handeling die haar doel totaal 
heeft gemist. Correctie van werk en product daarentegen 
(VI, 2 en 3) worden vooral geleid door normbewustzijn. 
Nog in een ander opzicht betekenen deze gedragsvormen een 
verdere ontplooiing van de zelfcorrectie, inzoverre namelijk 
het verbeterde ook van te voren een positieve waarde had. Bij 
de correctie van een mislukte handeling staat het bevredigende 
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tegenover het onbevredigende als succes tegenover mislukking, 
als alles tegenover niets. Maar bij de correctie van een onvol
komen handeling(-sresultaat) staat iets wat niet helemaal 
slecht was tegenover iets wat beter is; de activiteit, die van 
het een naar het ander voert, is dus in striktere zin verbetering. 
Dat ze in feite moeilijker is, bleek op p. 196. 

2. De groep die wij correctie van onjuiste handelingen ge
noemd hebben (VII), is gekenmerkt door het feit, dat de norm« 
zich keert tegen de handeling als geheel. Niet íets áán de 
handeling moet verbeterd worden, maar de volledig geslaagde 
handeling is in zichzelf onaanvaardbaar. „Zus griipt en met 
succes, want ze heeft het grootste snoepje op de schaal; maar 
dan laat ze het weer los, want men hoort niet het grootste te 
pakken" (5; 3). Dit betekent een hoger niveau van verbetering 
in de zin van een grondigere wijziging; de handeling zelf wordt, 
hoewel geslaagd, als geheel afgewezen en ongedaan gemaakt. 
Het is ook een hoger niveau van verbetering in deze zin, dat 
ze meer vrij is van de dwang van het doel ; bij de onvolkomen 
handeling is er nog sprake van doelbepaaldheid, omdat het 
handelingsdoel niet volkomen was bereikt; maar bij de 
onjuiste handeling is de handeling voltooid, de spanning tussen 
streven en doel opgeheven. Toch wordt de handeling verbeterd, 
omdat ze onjuist was; het normbewustzijn alleen bepaalt dus 
de correctie. Deze is daarom ook meer zelfcorrectie; ze is 
immers spontaner en minder afgedwongen door een onbe-
reikt doel. . 

Van deze verbetering van onjuiste handelingen zijn de spreek-
en de oordeelscorrecties bijzondere gevallen, die elk ook op 
eigen wijze de verbetering vollediger realiseren, 
a. Bij de spreekcorrecties (VIII) bestaat de ontwikkeling 
vooral in een bijzonder accent op het zelf-moment. Ons 
spreken heeft een bijzondere band met ons ik; het wordt meer 
dan de andere handelingen ervaren als uiting en representatie 
van onze geaardheid of gesteltenis. Dat vindt mede zijn 
oorzaak in het bij uitstek sociaal karakter van de spreek-
handeling; sprekende uiten en openbaren wij ons aan de 
andere mensen, plaatsen wij ons als persoon tegenover andere 
personen. Het ligt daarom voor de hand, dat wij ook de fouten 
bij het spreken eerder op ons zelf betrekken dan fouten bij 
andere handelingen. En daaruit volgt weer, dat wij de ver
betering ervan eerder en sterker als correcties aan onszelf 
ervaren, dat ons zelfbewustzijn en onze zelfwaardering er 
sterker door worden aangesproken. Dit blijkt vooral in de 
affectieve uitingen, die vaak met spreekfouten en spreekcor
recties samengaan: blozen, geremdheid, verlegenheid, stotteren 
enz. Veel kinderen en volwassenen durven wel te handelen 
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maar niet te spreken. „Als ik maar niets behoef te zeggen" 
is een vaak gehoord voorbehoud. 
b. In de oordeelscorrectie (IX) ondergaat vooral het norm-

s bewustzijn een verdere ontwikkeling, xleden tot correctie is 
niet langer de onvolkomenheid of misplaatstheid, maar de 
tegenstelling tot de realiteit. Waarheid, dat is overeenstemming 
met de werkelijkheid, is de norm van het oordeel en van de 
oordeelscorrectie; een striktere maatstaf is niet denkbaar. 
Oordeelscorrectie is daarom verbetering van een onjuistheid 
in de volste zin van het woord. 
Voorzover het oordeel een spreekhandeling is, geldt wat hier
boven werd gezegd: dat ze het zelfbewustzijn aanspreekt en 
dat de correctie ervan dus in sterke mate als zélf-correctie 
wordt ervaren. Toch is dat bij de oordeelsuitspraak minder 
het geval dan bij andere spreekhandelingen, die een meer 
sociaal en expressief karakter dragen: bij oordeelsfouten is 
het kleine kind vaak meer verwonderd en verstoord over de 
afwijkende realiteit dan over zichzelf. 

"5. De zelfverbetering van ongeoorloofde handelingen (X) 
brengt vooral een nieuwe, sterke ontwikkeling van het „zelf' 
in de correctie. Over mislukte, onvolkomen of onjuiste hande
lingen schaamt men zich niet zo erg als over verkeerde daden; 
geen andere fouten betrekt men zozeer op zichzelf, geen 
andere correctie is daarom ook zozeer zélf-verbetering. Dit 
geldt nog niet zozeer voor de correctie van de alleen maar 
verboden handeling (X A, 1), maar wel van de onbehoorlijke 
en nog sterker van de slechte handelingen (X A, 2 en 3). Boven
dien dringt hierbij de zelfcorrectie ook door tot diepere lagen 
van de persoonlijkheid. Bij een mislukte of onjuiste handeling 
is iets Dan het subject fout, bij de verkeerde beweging of han
deling en bij de spreekfouten is iets aan het subject fout, maar 
bij de slechte handeling ligt de fout m de persoon, in zijn 
verkeerde bedoeling. De correctie ervan vertoont dan ook in 
nog sterkere mate dezelfde verschijnselen, die we reeds bij 
de spreekcorrecties signaleerden als tekens van bijzondere 
nadruk op de zelf-ervaring: blozen, verlegenheid, schaamte, 
spijt, schreien, verontschuldigingen, allemaal uitingen van op 
het ik betrokken emotionaliteit (voor de beschrijving der 
speciale uitdrukkingsverschijnselen bij morele zelfcritiek zie 

E:5 1)· .: 
Daar staat tegenover, dat bij de ongeoorloofde handelingen 
de spontaniteit vaak minder groot is; de invloed van de vol
wassenen is van meer betekenis dan bij andere correctie-
vormen. 
Het normbewustzijn is bij de ongeoorloofde handelingen van 
een andere, maar niet van een striktere aard dan bij de 
oordeelscorrecties. 
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4. De correctie van eigen plan (XI) tenslotte voegt іцго егге 
een nieuwe vervolmaking aan de zelfcorrectie toe, dat zij 
spontaner is en minder van buitenaf, door mislukking of 
door invloed van andere mensen, is afgedwongen. Toch vormt 
zij geen algemeen hoogste,niveau van zelfcorrectie, maar een 
speciale moeilijkheidsgraad bij elk der correctievormen af
zonderlijk, die zoals de lijst op p. 1% laat zien, kort na de 
correctievorm zelf mogelijk wordt. 

De onder В besproken zelfcorrectievormen kunnen niet op 
soortgelijke wijze worden samengebracht als onder A. Hier 
geldt, wat we reeds van de hoogste vormen onder A zeiden: 
ze staan niet zozeer boven, maar naast elkaar. Elk verwerke
lijkt het begrip zelfcorrectie door een nieuwe specificatie, die 
op een of andere wijze aan het begrip een vollere, diepere zin 

eft. 
anneer men de gedragingen geheel concreet neemt, zoals 

in de experimentele proefsituatie, kan men ze nog wel in 
ontwikkelingsvolgorde brengen, al vormt de verklaring van die 
volgorde dan een zeer ingewikkeld patroon (p. 196). 
Neemt men de gedragsvormen meer in het algemeen, zoals in 
deze paragraaf, dan ontstaat geen rechtlijnige volgorde, maar 
een stel van gedeeltelijk4evenwijdige ontwikkelingslijnen. Op 

E. 198 somden we reeds een groot aantal daarvan op. Wij 
unnen daaruit nu die lijnen naar voren halen, die voor de 

ontwikkeling der zelfcorrectie als zodanig het meest wezenlijk 
zijn. Soms ligt daarbij de nadruk op een ontwikkeling van het 
oerbeteren, soms op die van de zeV-verbetering. 

I. Met nadruk op de correctie: 
1. De overgang van automatische of instinctieve naar aan
dachtige en door inzicht geleide verbetering (Ie niveau). 
2. De overgang van doelbepaalde naar normbepaalde ver
betering (2e niveau). 

II. Met nadruk op de ze//-correctie: 
1. De ontwikkeling der spontaniteit. 
2. De ontwikkeling der toeschrijving van fout en correctie aan 
het subject zelf: 
a. in de zin van een sterker en bewuster op zichzelf betrekken, 
b. in de zin van een uitbreiding tot de gehele persoonlijkheid. 

§ \ VORMEN EN ONTWIKKELINGSLIJNEN 
DER ZELFCRITIEK 

De indeling der zelfcritiek als uiting zal uiteraard een andere 
zijn dan die van de zelfcorrectie als handeling. Daar de uiting 
gespecificeerd wordt door de psychische inhoud, moeten haar 
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vormen ook geordend worden 'naar die psychische inhoud, 
tenminste voorzover zij werkelijk in de uiting naar buiten 
treedt. Dit voorbehoud is van betekenis, want de betrekking 
tussen uiting en innerlijk is niet zo eenvoudig als die tussen 
handeling en situatie, welke samen in zichtbare eenheid ge
geven zijn. De grondwaarheid dat het lichaam „die Erschei
nung der Seele' is (Klages), mag niet de çven zekere grond
waarheid doen vergeten, dat verstand· en wil aan die ver
schijning haar onmiddellijkheid en ongecompliceerdheid ont
nemen. Dat gebeurt niet alleen doordat in de uitingen vaak 
een handelingselement binnensluipt, maar ook doordat de 
mens een algemeen systeem van remmingen schept, waar 
de uiting slechts met moeite en in gehavende brokstukken 
doorheen komt. 
Men heeft bij de ordening van uitingsvormen de keuze tussen 
twee gezichtspunten: 1. De meer algemene en formele trekken, 
die men bij alle uitingen terugvindt en die op de strikt 
affectieve aspecten van de psychische inhoud wijzen (sterkte, 
geremdheid enz.). 2. De meer speciale trekken, aie de bijzon
dere gerichtheid en inhoud van een bepaalde uiting verraden. 
Daar het ons niet ging om de uitdrukkingspsychologie in het 
algemeen, maar om de zelfcritiek in het biizonder, was dit 
tweede gezichtspunt bij de indelingen in Deel I overheersend: 
welke zijn de vormen van innerlijke zelfcritiek die in de 
uitingen naar buiten treden? Die vraag splitste zich vanzelf 
in twee andere. Wat critiseert het kind aan zichzelf? Op welk 
niveau van bewustwording beweegt zich die critiek? (zie het 
overzicht op p. 53). 
Het experimentele Deel II leverde omtrent de zelfcritiek 
minder gegevens dan over de zelfcorrectie, niet alleen omdat 
de experimenten vooral op de laatste gericht waren, maar ook 
omdat in een proefsituatie de zelfcritiek alleen in haar sim
pelste vormen tot uiting komt. Wij moeten daarom voor het 
vervolg van deze paragraaf hoofdzakelijk teruggaan op het 
eerste Deel. Een belancryk feit echter dat de experimenten ons 
leerden was, dat de differentiaties' der geuite zelfcritiek in 
feite niet dezelfde ontwikkeling vertonen als de phenomeno-
logische ordening der innerlijke zelfcritiek zou doen ver
wachten. Uitingsvormen die een hoger niveau van zelfcritiek 
schijnen weer te geven, treden soms toch pas later op dan meer 
eenvoudige (zie p. 214). Dit bevestigt de stelling, dat tusschen 
psychische inhoud en uiting niet dezelfde ongecompliceerde 
samenhang bestaat als tusschen situatie en handeling. Wij 
komen hierop in het vervolg nog terug. 

A. Voorlopers der zelfcritiek 

In het overzicht der zelfcritiekvormen ontbreken de instinc-
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tieve, oneigenlijke vormen, die wij bij de zelfcorrectie aan
treffen. Dit is vanuit de definitie begrijpelijk. Zelfcritiek is 
een afwijzende houding, die een zekere mate van (zelfbewust
wording veronderstelt. Instinctieve zelfcritiek is daarom een 
contradictio in terminis. Toch zijn er wel gedragswijzen, die 
als voorlopers van zelfcritiek kunnen gelden; zij bestaan 
hieruit, dat wel een uiting van zelfcritiek aanwezig is, maar 
dat de innerlijke zelfcritiek als psychische inhoud ontbreekt. 

1. De nageprate afkeuring van eigen gedrag heeft het uiterlijk 
van zelfcritiek, zonder het innerlijk ervan te hebben. Er schuilt 
een begin van critiek in, inzoverre het kind feitelijk een 
afkeurende uiting doet, die echter niet teruggaat op werkelijke, 
innerlijke ontevredenheid met zichzelf, maar hoogstens op het 
besef dat anderen ontevreden (zullen) zijn. Het kind is wel 
feitelijk subject en object van zijn uiting, maar die uiting is 
ontleend en niet werkelijk doorleefd, de subject-object-betrek
king raakt het kind niet of nauwelijks. 
2. Hierin komt verandering, wanneer de nageprate afkeuring 
een emotioneel karakter krijgt. Dit gebeurt allereerst langs de 
weg van de sanctie. De emotie heeft daarbij nog geen betrek
king op de fout als zodanig, maar alleen op dat wat volgens de 
ervaring bij de nageprate afkeuring hoort: straf of boosheid 
van de volwassenen. Echte zelfcritiek is dit nog niet, maar wel 
heeft het tot gevolg, dat de critiek meer diepte en echtheid 
krijgt; in de gereproduceerde formule schuilt een doorleefde, 
hoewel nog ongedifferentieerde onbevredigdheid met de eigen 
handeling. 
3. De afkeuring krijgt directe betrekking op de fout zelf, 
wanneer het gaat om mislukte handelingen. De emotie ontstaat 
dan, doordat de handeling er niet in slaagt de spanning tussen 
behoefte en object op te heffen. De onbevredigdheid komt dus 
niet van buiten, van de kant der te vrezen sanctie, maar van 
binnen, uit de onvoldane behoefte. Het falen wordt onmid
dellijk ervaren, het wordt ook reeds vaker tot uiting gebracht 
in werkelijk-doorleefde uitingsvormen: zuchten, schreeuwen, 
kinderlijke scheldwoorden aan 't adres van het onbereikbare 
object. Dit laatste wijst op de reden, waarom hier nog geen 
sprake is van echte zelfcritiek; de onbevredigdheid richt zich 
veel meer tegen het object dat zich niet wil laten pakken, dan 
tegen het subject dat niet in staat is om het te pakken. 
4. Ei· bestaat behalve de emotionele ook een zakelijke voor
loper van de echte zelfcritiek. Deze is vooral duidelijk zicht
baar bij handelingen, die een blijvend resultaat achterlaten. 
Een kind kan zijn eigen tekening geheel zakelijk becritiseren. 
Critiek is daarbij dus in volle zin aanwezig. Maar van zelf
critiek is alleen in zover sprake, dat het gecritiseerde object 
in feite van het critiserende subject afkomstig is; die betrek-
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king heeft echter «een enkele terugslag op de houding en 
beleving van het subject; het kind heeft niet het gevoel in zijn 
eigen product zichzelf te critiseren. Het is begrijpelijk, dat deze 
zakelijkheid vooral voorkomt bij iets wat ván het kind is; 
wat áán of ín het subject is, geeft veel eerder aanleiding tot 
emotionele zelfwaardering. 
5. Een gedragsvorm, die uiterlijk meer dan een andere op 
zelfcritiek lijkt, maar vaak een wezenlijk innerlijk moment 
ervan mist, is de betuiging „Ik kan n ie t . . . . " . Naar de vorm 
is dit een erkenning van eigen tekort; maar vaak wordt ze door 
de kinderen niet als zodanig ervaren, doch als een eenvoudige 
constatering, die een goed middel is om aan verplichtingen 
te ontkomen: „Ik kan niet en dus hoef ik ook niet ' . Wat hier 
aan de zelfcritiek ontbreekt, is de echte onbevredigdheid en 
het afkeurend positie nemen. 
6. Hetzelfde geldt van de naïeve» oncritische bekentenis van 
ongeoorloofde daden, die bij kleine kleuters voorkomt, wanneer 
het sanctiebewustzijn nog niet tot volle ontwikkeling is 
gekomen. 

4 

B. Echte zelfcritiek 

In de voorgaande gevallen ontbrak aan de zelfcritiek ofwel de 
innerlijke echtheid ofwel de werkelijke toeschrijving aan het 
subject. Werkelijke zelfcritiek ontstaat, wanneer het kind een 
eigen handeling als onbevredigend ervaart en bovendien zich
zelf daardoor op enigerlei wijze voelt aangetast of gedegra
deerd. Deze degradatie kan daarbij beperkt blijven tot de 
handeling van het ogenblik, maar ze kan ook doordringen tot 
diepere, blijvende lagen in de persoonlijkheid. Bovendien kan 
ze betrekking hebben op verschillende waarde-sferen: presta
tie, sociale waardering, zedelijkheid. 

I. De zelfcritiek blijft beperkt tot de ene handeling, welke de 
aanleiding ertoe geeft. 
1. „Ik krijg het niet klaar" of „ik doe het verkeerd, het lukt 
me niet" (III, 1)1) Hier is een werkelijke onbevredigdheid aan
wezig, die aanleiding geeft tot de afkeuring van eigen han
deling en een onbereflecteerde, maar duidelijke toeschrijving 
van het tekort aan ik-zelf. Ze gaat echter niet verder dan de 
ene concrete handeling. 
2. „Ik doe anders dan de anderen". „Ik doe iets belachelijks" 
(IV, 1). Hoewel de zelfcritiek hier beperkt blijft tot de daad, is 
ze toch in striktere zin zelfcritiek dan in het voorgaande geval. 
1) De tussen aanhalingstekens geplaatste formulering bier en in het vervolg 
van deze paragraaf betekent geen werkelijk citaat, maar alleen een poging 
om de innerlijke critiek-act kort te omschrijven. De cijfers verwijzen naar 
het overzicht op p. 53. 
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De onbevredigdheid ontstaat niet langer door het missen van 
een doel; in de plaats van de doelbepaaldheid treedt het norm-
bewustzijn. Het kind is ontevreden met zijn eigen handeling, 
omdat ze niet overeenkomt met de norm, die ligt in het gedrag 
van „de anderen". Er is dus in striktere zin critiek, onder
scheiding van goed en verkeerd. Maar er is ook in striktere 
zin zélfcritiek, want de terugslag op het ik, op de zelfwaar
dering en zelfverzekerdheid, is sterker en de toeschrijving aan 
het ik duidelijker bewust. Dat ik iets niet klaarspeel, kan ik 
wijten aan de dingen; maar dat ik in iets afwijk, ligt aan 
mijzelf. De emotionaliteit is bij het afwijkend gedrag dan ook 
sterker en langduriger dan bij de mislukkingen zonder sociaal 
aspect; ook breidt ze zich meer over het gehele bewustzijn en 
gedrag uit. 
З. Ongeveer hetzelfde geldt van ongeoorloofde handelingen : 
„Ik doe iets ondeugends". De meest voorkomende bijzondere 
vorm hiervan is de bekentenis: „Ik heb iets ondeugends ge
daan" (V, 2b). Het normbewustzijn is hier overheersend, even
als bij het afwijkend gedrag, maar de norm is nu een andere. 
Wel kan ze ook een sterke sociale inslag hebben, maar dan 
bestaat die niet in een vergelijking met anderen op gelijk 
niveau, doch in onderwerping aan de sancties en het gezag 
van de ouderen. Uit die sociale gezagsnorm ontwikkelt zich de 
eigenlijke zedelijkheidsnorm in een voortschrijdend proces van 
verinnerlijking, zuivering en differentiëring.1) "Voor een groot 
deel valt deze ontwikkeling buiten de vroege jeugd, maar 
toch hebben wij verschillende voorbeelden Icunnen geven, 
waarin reeds vijf- en zesjarigen echt zedelijk besef tonen 
(p. 45, 50 e.V.). 
Voor de zélfcritiek betekent dit in verschillende opzichten ver
scherping en verdieping, a. Het becritiseerde wordt niet meer 
om van buiten komende redenen, maar om zichzelf en in zich
zelf afgekeurd, b. Het becritiseerde is niet meer een bijkom
stigheid van of aan het subject, maar iets wat ook het kind 
ervaart als innerlijk en eigen, een daad waarmee het subject 
zich op bijzondere wijze identificeert (verantwoordelijkheid) 
en die de persoonlijkheid als geheel omlaag haalt (schaamte, 
spijt), с Het becritiseerde is niet afgelopen met de handeling, 
maar laat een schuld achter, welke zélfcritiek blijft oproepen 
zolang ze niet is uitgewist (schuldbewustzijn, goedmaken), 
d. De afkeurende houding tegenover de eigen daad is meer 
onwrikbaar en absoluut; het kind houdt zelf aan zijn straf 
vast (cfr. p. 35). 

II. In de voorgaande gevallen bleef de zélfcritiek staan bij de 

1) Zie b.v. E. de Bruyne, Ethica. II De ontwikkeling van het zedelijk 
bewustzijn, Nijmegen 1935. 
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handeling. Maar ze kan ook vanuit de handelingen doordringen 
naar een dieper liggende gesteldheid in het subject. 
1. Deze ontwikkeling treedt wel het vroegst op bij de doel-

f ;erichte handeling. Reeds de twee- of driejarige wijt het mis-
ukken van zijn pogingen hieraan, dat hij „het niet kan" en 

gaat daarmee van de daad over naar de dispositie. Zoals wij 
boven zagen is deze formule soms meer een uitvlucht dan een 
critiekuiting; maar vaak schuilt er toch een werkelijk door
leefd gevoel van onvermogen achter, dat zijn critisch accent 
vooral krijgt door het besef dat men het zou moeten kunnen. 
Daarmee dringt de norm ook van de kant der prestatie in de 
zelfcritiek binnen. Aanleiding daartoe is, zoals steeds, het 
sociale moment, ofwel door de vergelijking met kinderen die 
het wel kunnen, ofwel door een van de kant der ouderen 
gestelde eis (zindelijkheid, netjes eten enz.). — Deze bewust
wording blijft echter aanvankelijk nog beperkt tot het moment 
van de daad; Ifet besef van onvermogep valt weg op het 
moment dat de norm niet meer actueel is. 
2. Dat zelfde geldt ook van de wending der zelfcritiek van 
daad naar bedoeling. In elke morele zelfcritiek ligt impliciet 
critiek op de intentie opgesloten. Maar de kleuter toont soms 
ook, dat hij het onderscneid tussen handeling en bedoeling 
expliciet kent. Dit blijkt al hier uit, dat kleuters van vijf en 
zes jaar zich niet zo licht meer verontschuldigen door „per 
ongeluk gedaan", maar dat excuus gaan beperken tot gevallen 
waarin het gegrond is.1) Nog duidelijker bliikt het uit de 
voorbeelden, waarin het kind erkent, dat er achter zijn mooie 
woorden een minder mooie gezindheid schuil gaat (p. 46) 
Daarmee is de critiek in striktere zin zelfcritiek geworden, 
want de bedoeling en de gezindheid zijn meer eigen dan de 
handeling. 

III. Hoewel in beide genoemde gevallen de zelfcritiek door
dringt van de daad naar de daarachter liggende dispositie en 
bedoeling, toch blijft zij nog in het ogenblik gevangen. Ze 
critiseert niet de eigen daad als zodanig, maar alleen de 
momentane uitwerking ervan. De kleine kleuter leeft nog 
zozeer in het heden, dat de pijnlijke ervaring van het ene 
ogenblik meestal in het volgende weer vergeten is. 
Toch ontwikkelt zich reeds in de kleuterjaren een zelfcritiek, 
die boven het moment uitgaat. En wel op twee manieren: a. 
de zelfcritiek richt zich op habituele trekken in de persoon; 
b. de zelfcritiek wordt zelf habitueel, wordt een eigenschap. 
Die twee ontwikkelingen hangen nauw samen; het is vooral 

ï) Een kleine verzameling van ± 30 hierop betrekking hebbende gevallen, 
ging door oorlogsomstandigheden verloren. Wij kunnen daarom alleen de 
conclusie weergeven. 
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door zich te richten op het blijvende, dat de zelfcritiek tot 
eigenschap wordt. 
Het is hier de plaats om Adlers theorie van het minderwaardig
heidscomplex te bespreken. 1) Een minderwaardigheidscom
plex is immers in de grond niets anders dan een habitueel 
geworden depreciatie van de eigen persoon, inclusief het 
verzet daartegfen. Onze resultaten bevestigen Adlers visie, dat 
er reeds in de kleuterjaren plaats is voor gevoelens van in-
suf ficiëntie. Een groot bezwaar is echter, dat Adler deze waar
devolle observatie onmiddellijk heeft uitgebouwd tot een alles 
verklarende theorie. Zodoende is het begrip minderwaardig
heidsgevoel een vage verklaringshypothese gebleven, in plaats 
van een nauwkeurige beschreven en ontleed psychologisch 
verschijnsel. 2) Wij zullen trachten onze gegevens onder dit 
gezichtspunt samen te vatten. 
Ér treden in de vroege jeugd verschillende vormen van in-
sufficiëntie-gevoelens op, die hun eigen aard en betekenis 
ontlenen aan de verschillende situaties, waarin ze tot ont
wikkeling komen. 

1. Gevoel van onvermogen, van niet te kunnen. Dit ont
wikkelt zich vooral in de verhouding van de kleine mens ten 
opzichte van doel en taak, waartegenover hij onherroepelijk 
telkens te kort schiet. 
2. Gevoel van a. minder zijn, overheerst worden; b. andern 
zijn, afsteken bij de anderen en daardoor minder acceptabel 
zijn. Dit ontwikkelt zich vooral in de verhouding tegenover de 
andere mensen: volwassenen (speciaal a), iets oudere of even 
oude kinderen (speciaal b). Ook deze gevoelens ondergaat een 
kind onvermijdelijk; men kan ze regelmatig in hun uitingen 
waarnemen. 
3. Gevoel van strafbaarheid en schuld, dat zich ontwikkelt 
in de verhouding tegenover sanctie en plicht, waarmee elk 
kind soms in conflict komt. Bij het gevoel van strafbaarheid 
overheerst nog de sociale inslag, het kind staat tegenover de 
opvoeders; bij het gevoel van schuld staat de mens tegenover 
zichzelf, hij schiet tekort voor eigen geweten. 
4. De term „gevoel van mindermaardigheid", die door de 
Individualpsychologen zonder onderscheid voor al deze vor
men wordt gebruikt, zouden wij willen reserveren voor de 
terugslag, welke de bovengenoemde gevoelens kunnen hebben 
op het kinderlijk gevoel van eigenwaarde. Ervaringen van 
onvermogen, kleinheid of schuld behoeven het gevoel van 
eigenwaarde niet aan te tasten; zij kunnen voorbijgaan zonder 

1) Bij Adler passim, b.v. samenvattend in .,De zin des levens", Utrecht 1935, 
Hoofdstuk VI. 
2) Zie Rümke, Inleiding in de karakterkunde2 , Haarlem 1937, ρ. 127-128. 
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een spoor achter te laten. Maar wanneer ze sterk en langdurig 
of veelvuldig zijn, kunnen ze een depreciatie van de eigen 
persoonlijkheid ten gevolge hebben, die men kan aanduiden 
met minderwaardigheidsgevoel. De kans hierop is het grootst 
bij de onder 2 genoemde sociale insuf ficiëntie, omdat een kind 
zijn waarde vooral ervaart in zijn positie ten opzichte der 
anderen, speciaal der leeftijdgenoten. De betekenis van de 
ouders voor de ontwikkeling van het minderwaardigheids
gevoel wordt naar onze mening door de Individualpsychologen 
overdreven, tenminste voor de vroege jeugd. De volwassenen 
zijn zoveel groter en machtiger dan het kind, dat dit door hun 
meerderheid niet ernstig gekrenkt wordt; bij een behoorlijke 
opvoeding zal een normaal kind zich na een korte conflict
periode in hun superioriteit schikkeit. Maar de andere kin
deren, met wie het Jcind meer gemene maat heeft, kunnen een 
sterke druk uitoefenen op zijn besef van eigenwaarde. 
5. De term minderwaardigheidscomplex tenslotte moet men 
alleen gebruiken voor de gevallen, waarin het minderwaardig
heidsgevoel optreedt als structuurvormende kern, m.a.w. 
waarin het een overheersende invloed krijgt op het gedrag en 
op de oriëntatie van het psychische leven. Het gevoel wordt 
bijzonder aanspreekbaar voor alles wat de eigenwaarde raakt, 
het streven richt zich bij voorkeur op het inhalen van de ver
meende achterstand, er ontstaan gedragsgewoonten die dienen 
om andermans superioriteit te ontvluchten en eigen superiori
teit te benadrukken enz. Alleen voor deze karaktervergroeiin-

4 gen, die daarom nog geen abnormaliteiten zijn, heeft de naam 
minderwaardigheidscomplex zin. 

Hoe zijn deze differentiaties nu te beoordelen onder het ge
zichtspunt der zelfcritiek? Op zichzelf zijn ze gevoçlsreacties 
en gevoelsinstellingen, die zich echter in een moment van 
bewustwording gemakkelijk verdichten tot zelfcritiek. De 
drie eerstgenoemde vormen hebben we als zodanig op ver
schillende psychische niveau's in de voorgaande bladzijden 
ontmoet. De twee laatsten geven een antwoord op de vraag 
of zelfcritiek in de vroege jeugd boven het ogenblik uitkomt. 
Minderwaardigheidsgevoel кап men theoretisch voorstellen als 
ogenblikservaring. Maar in feite heeft het steeds een tendenz 
om habitueel te worden, ten eerste omdat het de algemene zelf
waardering aantast, ten tweede omdat het een sterke, emotio
nele inslag heeft, die maakt dat het nawerkt. Dat zijn ook de 
redenen, waarom het zo licht tot compfexvormmg aanleiding 
geeft en zodoende in nog striktere zin habitueel wordt. Men 
mag het daarom echter nog niet gelijkstellen aan een zelf-
critiek-eigenschap. MinderwaardigneidsgeDoeZ zonder com-

Elexvorming zal gewoonlijk een neiging tot zelfcritiek mee
rengen, al zal die zelfcritiek zich niet gemakkelijk in woorden 
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uiten. Een mindérwaardigheidscompZe.* echter zal vaak het 
tegendeel ten gevolge hebben, dat ni. de twijfel aan eigen 
waarde teruggehouden wordt van de bewustwording, die nodig 
is om hem tot zelfcritiek te maken. 

TV. Het minderwaardigheidsgevoel mist de reflexieve inslag, 
die aan de zelfcritiek in strikte zin eigen is. Maar ook een meer 
réflexe critiek, die men zelfkennis kan noemen, komt in de 
kleuterjaren voor. De zelfcritiek stijgt daarin boven het ogen
blik uit, inzoverre ze niet beperkt blijft tot de afwijzing van 
een concrete daad of een ogenblikkelijke gesteldheid, maar 
zich richt op de eigenschappen (zie p. 44 en 46 e.V.). 
Wordt deze kennis ook zelf tot eigenschap of is ze alleen een 
ogenblikkelijke erkenning van eigenschappen? De voorbeel
den uit het biografisch materiaal maken de indruk van door 
bijzondere omstandigheden opgeroepen momenten van be
wustwording, die slechts zelden en bij bijzonder intelligente 
kinderen optreden. Onze natekenproef echter bewees dat de 
zesjarigen in staat zijn om hun eigen prestatievermogen van 
te voren met enige juistheid te beoordelen (zie p. 115). De 
kinderen, die op de,, overgang staan naar de schoolleeftijd, 
hebben dus een practische zelfkennis van sommige hunner 
meest eenvoudige, op handeling en prestatie gerichte eigen- ' 
schappen; ze weten of ze goed kunnen tekenen, bouwen, 
hardlopen enz. Maar de kennis van de dieper liggende en 
meer gecompliceerde karaktereigenschappen komt slechts, 
zelden tot bewustzijn en nog zeldzamer tot verbale uiting. 

De differentiaties der zelfcritiek, die wij in de voorgaande 
.bladzijden hebben opgesomd, vormen geen rechtlijnige ont
wikkelingsreeks, zeker niet in de zin van een tijdelijke opeen
volging, zelfcritiek is een te gecompliceerd verschijnsel om de 
stadia ervan in één dimensie te ordenen. In plaats daarvan 
ontstaat elk der genoemde vormen uit de verstrengeling van 
verschillende ontwikkelingslijnen. Dit geldt nog meer voor 
de zelfcritiek dan voor de zelfcorrectie, waarvan wij de 
vroegste vormen in een ontwikkelingsvolgorde konden bren-

Í
;en (zie p. 253 e.v.), en die ook in de latere jaren nog duidelijke 
eeftijdsverschillen vertonen (zie p. 194 e.v.). Bij de zelf-

critielc daarentegen leverde het experimenteel onderzoek 
slechts één duidelijke leeftijdsindex op. n.l. die van de ont
wikkeling der zelfkennis rond 6; 0. Voorts geeft het biografisch 
materiaal de algemene aanwijzing, dat de vroegste vormen 
reeds vóór drie jaar, de hoogste rond zes jaar mogelijk worden. 
Dit verschil tussen zelfcorrectie en zelfcritiek is vanuit de 
definities begrijpelijk. Zelfcorrectie moet als handeling beant
woorden aan de eisen van een situatie en is daarom voor een 
groot deel afhankelijk van het kunnen. De zelfcritiek echter 
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staat met de situatie in veel losser verband en laat daarom 
meer speelruimte van de ene kant aan de neigingen, van de 
andere kant aan de invloed van veelsoortige factoren. 
Een ontwikkelingsschema der zelfcritiek kan dan geen 
schema van gedragsvormen zijn, maar van ontwikkelings
lijnen. De voornaamste daarvan zijn de volgende; wij geven 
telkens het beginpunt en het eindpunt dat nog in onze periode 
bereikt wordt: 

1. Nabootsing. — Echte doorleefde onbevredigdheid. 
2. Toeschrijving aan de buitenwereld (het ding is de schuld). 
— Toeschrijving aan het ik in verschillende stadia van zelf
bewustwording. 
3. Zelfcritiek die van buitenaf bepaald wordt (door het doel: 
mislukking; door de volwassene: straf; door de kinder
gemeenschap: voorbeeld of vergelijking). — Zelfcritiek die 
niet meer alleen door de buitenwereld geïnspireerd wordt (het 
geweten), die daarom ook absoluter en minder veranderlijk is. 
4. Afwending van de globaal als onbevredigend ervaren situa
tie. — Afkeuring van de daarin als kern erkende fout. M.a.w. 
dat wat afgewezen wordt komt steeds scherper voor het be
wustzijn te staan. 
5. Subjectieve onbevredigdheid. — Erkenning van de objec
tieve norm en de afwüking daarvan. M.a.w. de reden waarom 
iets afgewezen wordt komt steeds scherper voor het bewustzijn 
te staan. 

(6. Critiek op het uitwendig gedrag en zijn resultaat. — Critiek 
op de innerlijke gezindheid. — Critiek op de blijvende eigen
schap. M.a.w. een steeds diepere en tegelijkertijd bredere laag 
van de persoonlijkheid wordt voorwerp van de critiek. 
7. Geïsoleerde zelfcritiek. — Teruffslag op de algemene zelf
waardering. — Habituele zelfcritiek. 
Deze ontwikkelingen betreffen de zelfcritiek als zodanig. In 
de ontwikkeling van de uitdrukkingsvormen der zelfcritiek 
brengt ons materiaal twee lijnen naar voren. 
8. De ontwikkeling van ontleende naar persoonlijke uitings
vormen. 
9. In samenhang daarmee eerst een ontwikkeling tot meer 
emotionele vormen, die echter tegen 6; 0 weer verminderen 
door toenemende beheersing en door vermindering van de 
spontaniteit. 

§4. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Wanneer men een beschrijving geeft van de ontwikkeling 
gedurende een bepaalde periode, gaat er van de vooruitgang 
uiteraard een suggestie uit om het eindpunt te zien als een 
toppunt, waarna niet veel nieuws meer komen kan. Het is 
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goed, dat we in een laatste paragraaf trachten te omschrijven, 
waar de grenzen liggen van de zelfcorrectie en zelfcritiek der 
kleuterperiode, wat de latere jaren daar nog aan toe moeten 
voegen vóór de mens als volwassen gelden kan. 

A. Er zijn een aantal verschijnselen, die reeds in de vroege 
jeugd optreden, maar in een vorm die nog verdere ontwikke
ling vraagt. Bij de zelfcorrectie moeten in het algemeen door 
de voortschrijdende ontplooiing der intellectuele vermogens 
nog talrijke problemen binnen het bereik der zelfcorrectie 
gebracht worden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de moge
lijkheid tot zelfcritiek, d.w.z. tot het erkennen van de fout. — 
Voor de correctie van eigen plan moet speciaal de blik op 
de toekomst veel wijder worden; ook bij de zesjarigen is het 
gecorrigeerde plan niet meer dan de directe voorbereiding van 
een handeling. De correctie van ongeoorloofde handelingen 
komt onder de morele zelfcritiek ter sprake. 

Bij de zelfcritiek hebben wij verschillende punten gevonden, 
waar alleen de oudsten onder onze kleuters een eerste aanzet 
van ontwikkeling vertoonden. De belangrijkste daarvan zijn 
de volgende: 
1. Morele zelfcritiek treedt niet alleen slechts incidenteel op, 
maar mist bovendien zowel scherpte van onderscheiding als 
diepte. Het onderscheid tussen handeling en bedoeling is bij 
velen wel aanwezig, maar het is onhelder en wordt telkens 
weer vergeten; de onderscheiding der verschillende vormen 
en graden van verkeerdheid is uiterst onvolmaakt. Het schuld
bewustzijn is voorbijgaand en van veel bijkomstige of toe
vallige factoren afhankelijk. 
2. De zelfcritiek dringt soms door tot de eigenschappen; maar 
de kennis van die eigenschappen is uiterst oppervlakkig, 
betreft alleen de meest opvallende gedragsqualiteiten en pres
tatievermogens. 
"5. Verantwoordelijkheid van het subject voor de becritiseerde 
fout is zelden helder bewust en wordt vaak ontvlucht (ver
ontschuldigingen). Ze wordt nog niet tot een helder inzicht 
in de verhouding van subject en daad (toeschrijving en af
grenzing). 
4. Er vormen zich wel gewoonten van zelfcorrectie en zelf
critiek, maar dit zijn slechts gedragsoriëntaties, vaak van 
voorbijgaande aard. zelden werkelijke eigenschappen. 

Van al deze onder A. genoemde verschijnselen geldt, dat ze 
zeldzaam, voorbijgaand en accidenteel zijn. Ze kunnen in 
simpele vorm optreden, maar doen het slechts sporadisch. Dit 
is een algemene trek van de eerste helft der school periode: er 
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zijn tal van mogelijkheden in beginsel aanwezig, maar ze zijn 
alleen op de eenvoudigste materie toepasselijk en worden ook 
daarop slechts zelden in feite toegepast. In de loop der school
jaren wordt het gebied van deze toepassingen langzamerhand 
uitgebreid. 

B. Daarnaast zijn er ontplooiingen van het begrip zelfcritiek, 
waarvan we in de vroegste jeugd nog geen enkel spoor vinden. 
De zelfcritiek kan zich incidenteel richten tegen bepaalde, 
meestal oppervlakkige, aspecten en 'onderdelen van de per
soon; ze richt zich nooit op de persoon als geheel. De ontoe
reikendheid of verkeerdheid heeft altijd betrekking op iets 
van of in het subject, niet op het subject als zodanig. Daarom 
wordt ook niet de gehele persoonlijkheid aan een corrigerende 
herziening onderworpen, maar alleen een daad of onderdeel, 
hoogstens een uitwendige gewoonte (ruzie maken b.v.). De 
volkomen identificatie van object en subject, die ligt uitge
drukt in de woorden zelfcorrectie en zelfcritiek, wordt niet 
voltrokken. 
Als gevolg daarvan kan de zelfcritiek nog niet bestaan in een 
critische plaatsing van de eigen persoonlijkheid tegenover de 
achtergrond van een eveneens problematisch geworden 
wereldbeeld. Het vraagstuk van de eigen plaats en betekenis 
in de wereld, het bewustzijn van eigen relativiteit en ontoe
reikendheid tegenover de persoonlijke taak, tegenover de 
maatschappij, tegenover God, dit alles zijn ontwikkelingen 
van de zelfcritiek, waarvan ook de zesjarige nog geen voorbij
gaand besef hebben kan. Eerst puberteit en adolescentie zullen 
in de volheid van het zelfbewustzijn ook de zelfcorrectie en 
zelfcritiek tot deze volledige verwerkelijking brengen. 
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BESLUIT 

De taak die wij ons gesteld hadden was een onderzoek van 
de kinderlijke reacties op eigen fouten en wel in haar beide 
voornaamste vormen: zelfcorrectie en zelfcritiek. Omdat het 
voorbereidend werk voor een dergelijk onderzoek ontbrak, 
hebben wij in het eerste Deel getracht een overzicht en voor
lopige ordening te verkrijgen van de voorkomende gedrags
wijzen. Uit dat overzicht werden enkele varianten der 
zelfcorrectie van onjuiste handeling, handelingsproduct en 
oordeel uitgekozen voor experimenteel onderzoek. Deze drie 
groepen lenen zich namelijk voor proefsituaties, welke binnen 
het raam van één onderzoek kunnen worden samengebracht, 
terwijl de andere vormen niet door soortgelijke expetimenten, 
maar alleen door observatiemethoden te benaderen zijn. De 
voornaamste resultaten van dit experimenteel onderzoek 
waren de volgende: 

i. De onderzochte vormen van zelfcorrectie komen niet alleen 
in uitzonderlijke gevallen, maar bij alle kleuters van een 
bepaalde leeftijd voor. 
2. De leeftijdscurven der verschillende proeven vertonen geen 
gemeenschappelijke ontwikkelingsstadia der zelfcorrectie als 
zodanig, maar zijn voor elke gedragsvorm specifiek. 
3. De volgorde, waarin de verschillende vormen van zelf
correctie tot ontwikkeling komen, is alleen begrijpelijk, wan
neer men elke gedragsvorm beschouwt als een Knooppunt van 
een aantal meer elementaire ontwikkelingslijnen. 
4. Er is geen reden om te spreken van een neiging tot zelf
correctie als algemene gegradeerde eigenschap; zelfcorrectie 
is een descriptieve gedragsqualiteit, welke zich echter bij 
sommige personen tot een eigenschap ontwikkelt. 
5. De moeilijkheid van de oordeelscorrectie wordt op de eerste 
plaats bepaald door de aard van de relatie tussen het verkeerd 
beoordeelde object en de rest van de situatie; die relatie is 
voor het kind des te gemakkelijker naarmate haar abstractie-
grondslag met meer nadruk en volledigheid reeds in de waar
neming zelf gegeven is. De moeilijkheid der oordeelscorrectie 
wordt op de tweede plaats bepaald door de opvallendheid der 
verandering bij de hernieuwde waarneming. 
6. Bij de oordeelscorrectie oefent het niveau van de oorspron
kelijke verkeerde interpretatie een dubbele, soms tegenstrijdige 
invloed uit. a. Hoe beter of meer bevredigend de eerste inter
pretatie, des te moeilijker kan men zich er van losmaken, 
b. Hoe beter de eerste interpretatie, des te intelligenter de 
proefpersoon en des te beter dus in staat tot zelfcorrectie. 
7. De fantaserende kenhouding is een belemmering voor de 
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oordeelscorrectie. Zelfs sluimerende opmerkzaamheid is vaak 
een gunstiger bodem voor suggesties tot zelfcorrectie dan een 
oncritische, fantaserende denkactiviteit. 
8. De uitingen van zelfcritiek vertonen binnen de kleuter-
periode noch naar aantal noch naar inhoud een duidelijke 
ontwikkeling. Het hoogtepunt in beide opzichten ligt veeleer 
rond 5;0. 
9. Het peil -der zelfcorrectie en de mate waarin suggestie nodig 
is om zelfcorrectie uit te lokken, heeft een middelmatige corre
latie zowel met de leeftijd als met de intelligentieverschillen 
binnen de leeftijdsgroep. Het aantal zelfcorrecties en zelf-
critiekuitingen per proefpersoon, zowel als de toeschrijving 
aan het „ik " vertonen nauwelijks enige correlatie met leeftijd 
of intelligentie. 
10. De gedragsvormen, die hoofdzakelijk bepaald worden 
door het intellectuele kunnen, onderscheiden zich van die, 
welke meer afhankelijk zijn- van de karakterologische nei
gingen, door vier statistische criteria: sterkere stijging der 
proefresultaten, grotere regelmaat in d^ stijging der leeftijds
gemiddelden, kleinere standaardafwijking, hogere correlatie 
met de leeftijd. 
l i . In de kleutertijd zijn drie perioden te onderscheiden: 
a. De periode tot ongeveer 4; 0, die zich van de beide volgende 
onderscheidt door bevangenheid tegenover vreemde situaties; 
affectieve labiliteit met depressieve inslag; zwakke, door drift 
bepaalde, weinig geïntellectualiseerde determinatie; globaal-
affectieve waarneming. 
b. De periode van ongeveer 4; 6 tot 6; 0, die gekenmerkt 
wordt aoor verhoogde spontaniteit en activiteit, opgewekte 
gevoelstoon, sterke fantasie, ontwikkeling van het taak-
bewustzijn. 
c. De periode vanaf 6; 0, die zich onderscheidt door vermin
dering van spontaniteit en onbevangenheid, groeiende voor
zichtigheid en zelfcritiek, ontwikkeling van het probleem-
bewustzijn, versterking van het persoonlijkheidsbesef met een 
accent van onzekerheid. 

De gevolgde methode sloot niet alleen gebieden als beweging, 
houding en zedelijke ontwikkeling buiten het onderzoek, maar 
had tevens tot onvermijdelijk gevolg, dat het sociale moment 
als bepalende factor van zelfcorrectie en zelfcritiek op de 
achtergrond bleef. Wel iconden wij in het laatste hoofdstuk 
aan de hand van gegevens uit het eerste Deel enkele opmer
kingen hierover maken; voortgezet onderzoek in deze richting 
is wenselijk. 
Het laatste hoofdstuk gebruikt de empirische gegevens voor 
een poging tot analyse en definitie van zelfcorrectie en zelf-
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critiek als zodanig en tot een schildering der ontwikkelings
lijnen als ontplooiing dier beide grondbegrippen. Het worde 
niet opgevat als een verzameling van strikt empirische resul
taten, maar als een hypothetische synthese die de weg wijst 
voor verder onderzoek. 

275 



AANHANGSEL 

Materiaal, instructie en berekeningswijze der ргоеоеп 

De proeven zijn hierna afgedrukt in de volgorde waarin ze in het boek 
besproken worden. De volgorde waarin ze feitelijk werden afgenomen 
was: vormbord, drieluiken, dierhelften, wandplaat Boom, mannetje leggen, 
intelligentie-tests, wandplaat Kerk, geheugenplaat, bouwen, wandplaat 
Zonnebloem, natekenen van figuren, natekenen van een mannetje. 

I. DIERHELFTEN 

Materiaal. Zeven plaatjes van bekende dieren — bok, paard, eend, vis, 
haan, poes, konijn — die in de breedte doormidden zijn geknipt. Bij de 
vijf- en zesjarigen werden alle 7 plaatjes gebruikt. Bij de vierjarigen 
werden bok en haan weggelaten. Bij de driejarigen werd de proef niet 
afgenomen. 

Wyze van aanbieding. De bovenhelften, behalve van de vis, worden in 
een horizontale гц voor het kind neergelegd. De onderhelften worden door 
den pi. één voor één aan het kind gegeven in deze volgorde: haan, vis, 
paard, poes, bovenstuk van vis, bok, Konijn, eend. (Soms maken de fouten 
van het kind het noodzakelijk deze volgorde te wijzigen.) Als het bovenstuk 
van de vis aan de beurt komt, zegt de pi. verbaasd: „O, hier is nog een 
bovenstuk, dat hoort hier in het rijtje" en legt het naast de andere 
bovenstukken uiterst rechts van het kind. 
Wanneer een kind met een stuk in de hand blijft zitten, zegt de pi.: „Waar 
moet dat bij? kijk maar eens goed." Helpt dat niet, dan zegt nij: „Is er 
misschien een van de andere beesten fout?" 
Wanneer het kind alle stukken heeft neergelegd zonder zich te corrigeren, 
vraagt de pi.: „Is alles nu goed?" Volgt daarop geen correctie, dan zegt 
hii: „Er is er eentje fout." Zonodig wordt nog een aansporing toegevoegd: 
„Zoek maar eens welke fout is, kijk. maar eens goed." Vindt het kind zijn 
fout nog niet, dan wijst men die aan: „Deze is fout." In elk geval helpt 
men het kind om de proef tot een bevredigend einde te brengen. 

Intelligentiemaardering. 1 punt voor elk volkomen goed dier; И punt voor 
elk van de volgende onvolmaakte combinaties: vis onder-eend boven, vis 
onder-konijn boven, bok onder-paard boven, paard onder-bok boven. 

Correctiemaardering. Voorafgaande corr. 10, spontane corr. 9, spontane 
corr.-poging 8, corr. op aansporing 7, corr. op lichte suggestie 6, corr. op 
suggestie 5, corr. na suggestie en aansporing 4, corr. na herhaalde suggestie 
3, correctiepoging na suggestie 2, correctie na aanwijzing van de fout 1, 
geen correctie 0. Bij de berekening der correctiegemiddelden worden de 
punten van een leeftijdsgroep samengeteld en gedeeld door het aantal ppn. 

II. VORMBORD 

Materiaal. Een plankje waaruit ¿even figuren zijn gezaagd: cirkel, ellips, 
kruis, ruit, ster en 2 vierkanten, die slechts een halve mm. in grootte 
verschillen. De vierkanten liggen diagonaalsgewijs tegenover elkaar op 
de hoeken van het vormbord. 

Wijze uan aanbieding. Dicht bij het kind aan zijn rechterkant ligt een 
stapeltje, dat van boven naar beneden bestaat uit cirkel, klein vierkant, 
kruis, ruit. De pi. legt het vormbord zo neer, dat hij de kleine vierkante 
opening bedekt door de hand waarmee hij het bord vasthoudt, terwijl de 
grotere vierkante opening zich juist voor de rechterhand van het kind 
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bevindt. Wanneer het kind het tweede blok, d.i. het kleine vierkant, in 
de grote opening heeft gelegd, laat de pi. ongemerkt het vormbord los, 
zodat ook de kleine opening zichtbaar wordt; tevens schuift hij het tweede 
stapeltje blokken dichterbij. Wanneer het kind de proef wil opgeven, dan 
spoort de pi. aan door „toe maar". Blijft het langer dan een minuut 
proberen het vierkant in de kleine opening te wringen, dan zegt de pi.: 
„Misschien moet het ergens anders in." Dit wordt desnoods driemaal 
herhaald; blijft het kind daarna nog aan zijn onmogelijke pogingen 
vasthouden, dan wordt het resultaat definitief als negatief aangetekend, 
maar de pi. helpt het kind onopvallend de goede oplossing vinden. 

. CorrectiemaaTdering. Voorafgaande corr. 10, onmiddellijke spontane corr. 
9, spontane corr. na proberen 8, corr. op aansporing 7, corr. na lichte 
suggestie 6, corr. na één uitdrukkelijke suggestie 5, corr. na suggestie en 
aansporing 4, corr. na twee suggesties 3, corr. na twee suggesties en een 
aansporing 2, correstie na drie suggesties 1, geen corr. 0. 

Ш. MANNETJE MAKEN 

Materiaal. Een uit hout gezaagd mannetje in 6 stukken: hoofd, romp, twee 
armen, twee benen. Van de armen en benen is er telkens één uitgezaagd 
met een rechte hoek, de andere met een ronding. 

Wijze oan aanbieding. Men legt de romp voor het kind neer, aan weers
zijden daarvan één been en één arm, daarnaast het hoofd. Armen en 
henen worden aan die kant van de romp gelegd, waar ze niet nauwkeurig 
passen. De pi. zegt: „Maak dat maar eens aan elkaar." Wanneer het kind 
niet reageert of met de stukken gaat spelen zonder ze aan elkander te 
voegen, neemt de pi. het hoofd en legt dat als voorbeeld aan de romp. 

Intelligentiemaardering. Punt 1. Het resultaat gelijkt op een mens. De 
kop staat erop, armen en benen liggen erlangs of zijn verwisseld. 
Punt 2. Armen en benen zijn niet met elkaar verwisseld, maar de 
rechterarm ligt op de plaats van de linkerarm en het rechterbeen op de 

Plaats van het linker, 
unt 3. Ofwel de armen of de benen zijn onderling verwisseld, maar niet 

allebei. 
Punt 4. Alles ligt op de goede plaats, maar het geheel is nog niet passend 
aaneengevoegd. 
Punt 5. Het geheel wordt na enig proberen nauwkeurig aaneengevoegd. 
Punt 6. Het geheel wordt onmiddellijk nauwkeurig aaneengevoegd. 
Wanneer de pi. het hoofd aan de romp gelegd heeft, wordt van het 
resultaat een punt afgetrokken, behalve wanneer het resultaat slechts 
1 is; dan wordt een И punt afgetrokken. 

Correctieroaardering. De reacties worden genoteerd en geteld, maar geen 
samenvattend punt berekend. 

IV. NABOUWEN 

Materiaal. Doosje met 16 vierkante groene bouwblokjes uit de Binet-
herziening van Terman. 9 Bouwpatronen, waarvan het eenvoudigste 
bestaat uit 3, het moeilijkste uit alle 16 blokken; de eerste vijf patronen 
zijn symmetrisch, de laatste vier onsymmetrisch. 

Wijze oan aanbieding. Het doosje wordt op tafel omgekeerd en de pi. 
zegt: „Nu moet jij goed kijken, dan zal ik een torentje bouwen." Bij de 
driejarigen begint men met patroon 1, bij de vierjarigen met patroon 3, 
bij de vijf- en zesjarigen met patroon 5, tenzij de voorgaande proeven 
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reden geven om het intelligentiepeil beneden de ware leeftijd te schatten. 
Is het voorbeeld klaar, dan zet de pi. er een scherm voor en zegt: „Nu 
moet jij er ook eens zo een bouwen." Zo nodig volgen hierop aansporingen. 
Wanneer het kind klaar is, haalt men het scherm weg zonder iets te 
zeggen. Is het voorbeeld goed nagebouwd, dan laat men de beide torens 
even staan, zodat het kind de gelijkenis kan constateren. Is het verkeerd, 
dan wacht men 10 seconden op een spontane reactie. Geeft het kind blijk 
dat het de afwijking wel constateert, maar niet durft verbeteren, dan 
zegt de pi.: „Nou?., . , toe maar." Geeft het kind geen dergelijk teken, 
dan vraagt hij: „Heb je het helemaal goed nagemaakt? Kijk eens 
goed", waarna eventueel nog weer een aansporing volgt. Wanneer het 
kind op de vraag niet met verbetering reageert, zegt de pi.: „Ze zijn niet 
precies het zelf afe, hè; maak ze maar het zelfde. ' Dit wordt desnoods 
driemaal herhaald. Wanneer dat niet helpt, gaat men over tot het 
volgende voorbeeld. De reeks wordt voortgezet tot het kind twee achter
eenvolgende voorbeelden niet corrigeert. Bij het laatste van deze twee 
wordt echter de suggestie nog versterkt. De pi. wijst dan Ьц beide 
bouwwerkjes de afwijKende plaats aan en zegt: „Kijk, die zijn toch niet 
hetzelfde." Volgt ook daarop geen correctie, dan wordt de proef afge
broken. 

Intelligentiemaardering. Als maatstaf geldt de moeilijkste proef die het 
kind nog uit zichzelf goed nabouwt. Omdat de reeks uit 9 voorbeelden 
bestaat, is het hoogste punt dus 9. 

CoTrectiewaardering. Het punt wordt gegeven voor de reactie op het 
gemakkelijkste voorbeeld waarbij een fout gemaakt werd. Maar wanneer 
bij dit voorbeeld geen correctie plaats vond, doch bij een volgend voor
beeld wel, werd geen 0 gegeven, maar 1. De punten zijn: Spontane corr. 
uit het geheugen 9, spontane corr. na het terugzien 8, corr. op aansporing 
7, corr. na lichte suggestie 6, corr. na één uitdrukkelijke suggestie 5, corr. 
na twee uitdrukkelijke suggesties 4, corr. na drie uitdrukkelyke suggesties 
3, corr. na aanwijzing 2, geen corr. bij de eerste fout, maar later wel 1. 
in het geheel geen corr. 0. 

V. A. NATEKENEN VAN FIGUREN 

Matertaai. 3 Kaartjes waarop een cirkel, een driehoek, een ruit gete
kend zijn. 

Wijze oan aanbieding. De pi. vraagt aan het kind: „Kun jij goed tekenen?" 
Na het antwoord geeft hij het kind een potlood, legt een blad papier en 
het voorbeeld neer en zegt: .,Nu moet je dat eens mooi natekenen." Bij 
de driejarigen begint men met een cirkel, bij de vijf- en zesjarigen met 
de driehoek. Men laat het kind de figuren driemaal natekenen met de 
aansporing: „Nu hier een en nog mooier." Wanneer de gemakkelijke 
figuur goed wordt nagetekend, gaat men over tot de moeilijkere. Wanneer 
de cirkel niet of slechts met moeite wordt nagetekend, zet men voor 
de ogen van het kind een recht kruis op het papier en vraagt het dat 
na te tekenen, eveneens driemaal. 

Intelligentiemaardering 

Ruit + 7 Driehoek —, Cirkel en Kruis + 3 
Ruit И + . Driehoek + 6 Grkel en Kruis llA + 2 
Ruit —, Driehoek + 5 Cirkel óf Kruis + 1 
Driehoek И. Cirkel + é Cirkel en Kruis — 0 
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V. В. NATEKENEN VAN EEN MANNETJE 

Materiaal en mijze oan aanbieding. Twee kaarten van 7 X 1 1 cm., waarop 
een mannetje is getekend. Het eenvoudigste wordt voorgelegd aan kin
deren die de driehoek, het moeilijkere aan kinderen die de ruit goed 
hebben nagetekend. 

Intelligentiewaa rdering 

Moeilijk voorbeeld 

Geen fout of een klein foutje. 
1— 2 fouten. 
3— 4 fouten. 
5— 7 fouten. 
8—10 fouten. 
Meer dan tien fouten, doch zonder 
belangrijke afwijking van de vorm 
van het voorbeeld. 
Meer dan tien fouten, doch met 
belangrijke afwijking van de vorm 
van het voorbeeld. 

Belangrijke onjuistheid in de men
selijke vorm. 

Slechtste tekeningen. 

Gemakkelijk voorbeeld punten 

Geen fout of één klein foutje 
1— 2 fouten. 

*) 3— 4 fouten. 

5— 7 fouten. 

8—10 fouten, zonder belang
rijke onjuistheid in de mense
lijke vorm. 
8 fouten of meer, mét belang
rijke onjuistheid in de mense
lijke vorm. 
Goede rompmens. 
Slechte rompmens. 
Goede kopvoeter. 
Slechte kopvoeter. 
Alleen aanduiding van men
selijke vorm. 
Mislukking. 

14 
13 
12 
11 
10 
9 

6 
5 
4 
5 
2 

1 
0 

Correctiewaardering. Het aantal correcties zonder onderscheid van de 
aard der correctie; alleen voor correctietendenz (zie p. 101) wordt een 
Уг punt gegeven. 

VI. GEHEUGENPLAAT 

Materiaal. De bekende, door W. Stern gebruikte plaat „Frühstückstube"'. 

¡Vijze oan aanbieding. Men legt de plaat voor het kind neer en zegt: 
„Vertel eens wat erop staat." Alleen wanneer het kind uit zichzelf niets 
zegt of niet meer dan drie dingen noemt, wijst de pL de dingen aan en 
vraagt: „Wat is dat?" Daarna legt men een scherm over de plaat çn 
zegt: „Vertel het nu nog eens." Is het kind met zijn spontane vertelling 
klaar, dan stelt men vragen 2) over de plaat zolang tot het kind twee 
fouten gemaakt heeft. Dan neemt men net scherm weer weg en zegt: 
„Daar is de plaat weer" en wacht de reacties van het kind af. Doet het 
kind niets, dan zegt men: „Bekijk het nu maar eens "; volgt er geen 
correctie, dan geeft men de suggestie „Kijk eens of je het allemaal goed 
onthouden had'. 

1) De — geven de plaatsen aan waar de beide reeksen in elkaar grijpen 
(cfr. p. 100). 
2) De lijst van deze vragen is met het platènmateriaal verloren geraakt 
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Intelligentiemaardering. Het aantal dingen dat goed onthouden is. 

Correctiemaardering. De reacties zijn opgenomen, maar geen punten
waardering opgesteld. 

VIL DRIELUIKEN 

Materiaal. Een schuif doos van 20 X 50 cm., die naar twee kanten tegelijk 
kan worden opengetrokken, zodat de doos in het midden' openschuift. 
Yier platen, waarvan het middenstuk dubbelzinnig is en de zijstukken 
elk een van de mogelijke interpretaties onhoudbaar maken (zie verder 
p. 124 en de afbeeldingen bij de bespreking der afzonderlijke platen). Men 
zet de doos voor het kind neer en zegt: „Nu zal ik jou eens mooie 
plaatjes laten zien, die hierin zitten. Kijk maar goed." Dan trekt men 
de doos zover open dat alleen het dubbelzinnige middenstuk zichtbaar 
wordt en wacht even de spontane reactie af. Volgt die niet, dan vraagt 
men: „Wat is dat?" Na het antwoord trekt men rustig de doos verder open 
naar die kant, welke met het gegeven antwoord niet te verenigen is en 
wacht de reactie af. Heeft deze geen enkel verband met het eerst getoonde 
stuk, dan vraagt men als het kind uitgepraat is: „En dat?", terwijl men 
daarbij op het eerste stuk wijst 

Correctiemaardering. De verschillende correctievormen worden bij elke 
plaat op dezelfde wijze gewaardeerd: volledige spontane corr. 4; volledige 
corr. op vraag 3; enigszins onvolledige corr. 2; zeer onvolledige corr. 1; 

feen corr. 0. 
'Ike plaat heeft bovendien een ei^en moeilijkheidsgraad, die bepaald 

wordt door haar algemeen correctiegemiddelde (de som der behaalde 
correctiepunten gedeeld door het aantal ppn). Hoe lager dat gemiddelde, 
hoe moeilijker de plaat. 

Correctiegemiddelde Moeilijkheidsgraad 
Beker 0,5 5 
Bal, Tafel. Vaas 1,3 en 1,2 4 
Stoel 1,6 3 
Appel 1,9 2 
Aap 2,6 1 

Een bepaalde reactie op een bepaalde plaat wordt gewaardeerd door 
vermenigvuldiging van correctiepunt en moeilijkheidsgraad. 
De verschillende voorkomende combinaties van platen hebben elk een 
eigen totale moeilijkheidsgraad, die bestaat in de som van de moeilijkheids
graden der afzonderlijke platen. De ppn die dezelfde platencombinatie 
hebben gehad worden tot een groep samengevat, welke wordt verdeeld 
in decielen. De gelijke decielen der verschillende combinaties worden als 
gelijkwaardig beschouwd en gewaardeerd van 1 tot 10. 

VIII. WANDPLATEN 

Materiaal. Drie platen van ongeveer 40 x 60 cm., welke zo aan de wand 
worden gehangen, dat het volle licht er niet op valt (zie verder p. 171 en 
de afbeeldingen bij de bespreking der afzonderlijke platen).' 

Wijze пап aanbieding. Wanneer het onderzoek ongeveer 10 minuten aan 
de gang is, wüst de pi. vanaf zijn zitplaats naar de plaat met den boom-man 
en vraagt: „Kijk, daar hangt een mooie plaat. Wat is dat?" Wanneer het 
kind niet onmiddellijk een mens-interpretatie geeft, zegt de pi.: „Ga er 
maar naar toe, dan kun je de plaat heel goed zien." Als het kind te klein 
is, neemt hij het op de arm of helpt het op een andere manier. Hij laat 
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vooral geen verwondering blijken. Na ongeveer 10 minuten doet hij 
hetzelfde met kerk-huis en na weer 10 minuten met zonnebloem-meisje. 

Correctiemaardering. Volledige realistische corr. 4; volledige combinerende 
corr. 3; enigszins onvolledige corr. 2; zeer onvolledige corr. 1; geen corr. 0. 
Naar hun moeilijkheidsgraad kan men de platen hun plaats geven in de 
onder VII afgedrukte reeks. Boom en zonnebloem hebben graad 2, kerk 
graad 3. De berekeningen zijn voorts analoog aan die onder VII. 

IX. INTELLIGENTIE-TESTS 

Intelligentie-tests met kleine verandering overgenomen uit de bewerking 
van Terman's Binet-herziening door het Psychologisch Instituut der 
Nijmeegse Universiteit.1) 

1. a) Wat moet je doen als je dorst hebt? 
b) Waarvoor hebben we kachels? 

2. Wijs me eens aan: 
a) waarop we koken. 
b) wat we meenemen als het regent. 
c) wat ons de melk geeft. 
d) wat de langste oren heeft. 
e) wat 's nachts aan de hemel staat. 
f) wat muizen vangt. 

3. a) Waarom hebben we huizen? 
b) Waarom hebben we boeken? 

4. a) Broer is een jongen, zus is een 
b) Een tafel is van hout, een ruit is van 
c) Een vogel vliegt, een vis '* ' 
d) Een kindje is klein, een man is 
e) Een stok is stomp, een mes is > 

5. Onvolledige tekeningen: 
a) wagen b) schoen c) theepot 
d) konijn e) handschoen. 

6. Wat is: 
a) een bal? 
b) een hoed? 
c) een stoel? 

7. Geef т ц 3, 9, 5, 7 blokjes. 

Waardering. Grondslag van de puntentelling is: de leeftijd van waaraf 
meer dan 50 % der kinderen een bepaalde prestatie behalen; per halfjaar 
wordt één punt gerekend. In één geval echter wordt ook door de oudste 
groep deze 50 % niet gehaald; de prestatie moet daarom als de moeilijkste 
gelden en wordt gewaardeerd met een hoogste punt. — Het laagste punt 
is op 4 gesteld om samentelling met de onder X te bespreken punten 
mogelyk te maken. 

1) De tests worden slechts kort aangeduid, voor materiaal en instructies 
verwijzen wij naar L. Terman en M. Merrill, Measuring intelligence, 
Londen 1937. 
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Test 
No. 1 
No. 2 

No. 3 
No. 4 

No. 5 

No. 6 

No. ? 
Bij één der tests 

Prestatie 
2 + 
2 + 
3 + 
4 -
2 -
2 + 
3 + 
4 + 
5 + 
2 + 
3 + 
2 + 
5 + 
4 + 
5 + 
4 -
1 -

Lftd van waaraf 
meer dan 50 % 

4;0 
4;0 
4:6 
5; 6 
4; 6 
4; 6 
3;3 
6;0 
6;3 
5;0 
6;0 
5;0 
5; 6 
5; 9 

vanaf 6; 0 30 % 
5; 6 
3;6 

Punt 
5 
5 
6 
8 
6 
6 

9 
9И 
7 
9 
7 
8 
8И 

10 
8 
4 

De verschillende door een pp. behaalde punten worden samengeteld; 
daarbij wordt voor de tests, waarin de laagste norm niet bereikt is, een 
punt toegekend dat een halfjaar onder deze laagste norm ligt, tenzy het 
in werkelijkheid behaalde gemiddelde nog lager is; in dit laatste geval 
wordt een punt toegekend dat gelijk is aan het gemiddelde. De som der 
aldus berekende punten wordt gedeeld door het aantal tests en zodoende 
het individueel intelligentiepunt verkregen. 

X. SAMENVATTING DER INTELLIGENTIE-AANWIJZINGEN UIT DE 
CORRECTIEPROEVEN 

De omzetting der aan de proeven ontleende punten in de samenvattende 
intelligentie-waardering gebeurt op dezelfde wijze als onder IX is uit
eengezet. 

Dierhelften 
Prestatie 

2 + 
3 + 
3% + 
4 + 
4% + 
54 + 
6 + 
7 + 
8 + 

Punt 
5% 
6% 
7% 
8 
8 4 
9 

10 
104 
11 

Geheugenplaat 
Prestatie 

2 + 
4 + 
5 + 
6 + 
7 + 
8 + 
9 + 
10 enz. 

Punt 
3 
5 
VA 
7 
8 
9/ 

itf 
11 

Man leggen 
Prestatie Punt 

% + 4 
1 + 4 4 
2 + 5 
3 + 64 
5 + 8 4 
6 + 11 

Figuren natekenen 
Prestatie Punt 

1И+ 2 
2 + 3 
3 + 5 
4 + 7 
5 + 7И 
6 -f 8И 
7 + 10 

X 

Bouwen 
Prestatie 

1 + 
3 + 
4 + 
6 + 
8 + 
9 + 

, 

: Punt 
1 
2 
54 
8 

10 
11 

Mannetje natekenen 
Prestatie 

4 + 
7 + 
8 + 

10 + 
11 + 
12 + 
13 + 
14 + 

15 en 16 + 

Punt 
5 
6 
7 
7И 
8 
8И 
9 

10 
11 

De in de verschillende proeven behaalde punten worden op dezelfde wijze 
samengevat als onder IX is uiteengezet. 
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STELLINGEN 

ί. Gedragsvormen die hoofdzakelijk bepaald worden door 
het intellectuele kunnen, onderscheiden zich van die welke 
meer afhankelijk zijn van de karakterologische neigingen, door 
de volgende statistische criteria: sterkere stijging met de 
leeftijd, grotere regelmaat in de stijging der leeftijdsgemid
delden, kleinere standaardafwijking, hogere correlatie met de 
leeftijd, hogere correlatie onderling. 

2. Het begrip „eigenschap" als een betrekkelijk constante, het 
subject kenmerkende en van anderen onderscheidende neiging 
om in verwante situaties op verwante wijze te reageren, is 
noodzakelijk ter verklaring van het gedrag. 

3. Klages' methode van psychologisch onderzoek aan de hand 
van de taal is een waardevol hulpmiddel bij het opsporen van 

sychologische nuances en samenhangen, maar zij heeft geen 
ewijskracht voor algemeen psychologische of karakterolo

gische wetmatigheden; zij bergt het gevaar in zich van wille
keur. 

4. Schriftelijke intelligentietests voor personen -die alleen 
Lager Onderwijs of eenvoudig Nijverheidsonderwijs hebben 
gevolgd, moeten een beroep doen op het begrijpen van 
geschreven taal, niet op het schriftelijk taalgebruik. 

4. Rorschach's interpretatie der bewegingsantwoorden als 
graadmeter voor introversie vraagt voorbehoud. De bewegings
antwoorden zijn een aanwijzing voor de rol die de innerlijke, 
kinaesthetische bewegingsvoorstelling speelt in de visuele 
waarneming. Dat dit kinaesthetisch moment bij het introverte 
type gemakkelijker tot gelding komt, is aannemelijk, maar 
niet voldoende reden om het als graadmeter van introversie 
te gebruiken. 

6. De aftrek van de invloed van een gemeenschappelijke 
derde factor bij een correlatieberekening (z.g. partiële corre
latie) betekent niet, dat de correlatie gelijk is aan de aldus 
geziïiverde coëfficiënt, maar alleen dat men voor een hogere 
correlatie geen garantie heeft. 

7. Doofstommen zijn over het algemeen minder gevoelig voor 
pijn dan horenden; de oorzaak daarvan is, dat het sociale 
element in de, overheersend auditieve, pijn-uiting bij hen 
minder tot ontwikkeling komt. 
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8. Doofgewordenen en slechthorenden vertonen vaak weinig 
zelfvertrouwen en veel zelfcritiek. Bij doofstommen daaren
tegen gaat vaak een tekort aan zelfvertrouwen vóór de hande
ling samen met een tekort aan zelfcritiek ná de handeling. 

9. Bij de nog onevenwichtige en veranderlijke puber voert 
een representatief of leidend optreden gemakkelijk tot onecht
heid en tegenstrijdigheid tussen uiterlijk en innerlijk; dit 
brengt speciaal op godsdienstig gebied het gevaar mee van 
onoprechtheid en gewetensconflicten. Daarom is het voor een 
jeugdberoegmg, die gekenmerkt wordt door relatief zelfbe
stuur, niet wenselijk het godsdienstige in het middelpunt van 
de activiteit te stellen. 

10. De vervanging van het Gymnasium В door een school met 
Latijn en zonder Grieks is toe te juichen. Het is echter wen
selijk, dat de opleidingen voor econoom, tandarts, veearts en 
ingenieur ook zonder kennis van een klassieke taal gevolgd 
kunnen worden. Men zou deze als hogeschool-opleidingen 
naast de universitaire studie kunnen stellen. 

11. Naast Йе scholen die toegang geven tot een of andere vorm 
van Hoger Onderwijs, is een Middelbare School nodig; deze 
mag geen toegang geven tot Hoger Onderwijs, maar kan wel 
als gemeenschappelijke onderbouw dienen voor voortgezette, 
niet-academische opleidingen: onderwijzer, maatschappelijk 
werker, accountant, gemeente-administratie enz. 

12. De empirische systematiek der karaktereigenschappen 
wijkt af van het scholastieke deugdensysteem, doordat de 
scholasticus streeft naar een strenge rationele ordening vanuit 
één gezichtspunt, terwijl de psycholoog vraagt naar feitelijke 
relaties van samen optreden, elkaar uitsluiten, uit elkaar 
voortkomen, afhankelijkheid van dezelfde factoren enz. Het 
psychologisch eigenschappen-systeem zal daarom altijd meer
dimensionaal zijn. 

13. Het adagium „actus specificatur ab objecto" heeft vooral 
betekenis voor de indeling der handelingen. Daarentegen is 
bij de zedelijke waardebepaling der handeling niet het object, 
maar de intentie uiteindelijk beslissend, terwijl bij de psycho
logische verklaring der handeling het object als onderdeel is 
opgenomen in de situatie. 
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