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TABEL I 

hoofd- en gezichts 

vorm 

hoofdhaarkleur . . 

hoofdhaarvorm . . 

hoofdhaarbegren/ing 

huidkleur . . . . 

huidkarakter . . . 

lanugo 

iriskleur 

pupilafstand . . . 

corneastraal . . . 

afstand van binnen 

en buitenooghoeker 

vorm en plaatsing dei 

tanden . . . . 

mond 

neus 

ooren 

b l o e d g r o e p . . . . 

1 T.T. 

* 

A-

A' 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

Vr. 

* 

B-

B' 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

1 

2 

4 

3 

4 

C-

C' 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

• 

D-

D' 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Mn. 

E-

E' 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

1 

F-

F' 

4 

3 

4 

3 
2 

2 

4 

1 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

2 

4 

E.T. | 

Vr. 

Jo. 
G-

G' 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

H-

H' 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

I-

I' 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

K-

K' 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

L-

L' 

2 

, 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

Ou. 

M-

M' 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

N-

N' 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

o-
O' 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

P-

P' 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Q-

Q' 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

J 
R-

R' 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

3. 

S-

S' 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

Mn. 

T-

T' 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

u-
U' 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

Ou. 

V- w-
V' W' 

3 2 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

1 2 

1 1 

2 2 

2 2 

2 1 

2 2 

2 1 

2 1 

2 2 

2 1 

1 1 

Leeftijden 

A-A' 

B-B' 

C-C' 

D-D' 

E-E' 

F F ' 

G-G' 

H-H' 

I-I' 

K-K' 

L-L' 

M-M' 

N-N' 

O-O' 

P-P' 

Q-Q' 
R-R' 

S-S' 

T-T' 

U-U' 

V-V' 

W-W' 

12 jaar 6 maanden 

12 . 
14 

10 , 

14 

15 , 
7 , 

11 , 
16 

16 
16 

18 

19 

21 

21 , 
4 

13 

15 

17 

20 

20 , 

40 , 

, β 

, 6 

6 

, β 

, 4 

θ 

, ίο 

, 3 

, β 

, β 

„ 

„ 

tl 

„ 

Μ 
„ 



TABEL II 

T A B E L VAN D E 

PERSOONSLIJSTEN 

1°. Verwisselingsmogelijk-

. keid; 

2°. Ziekten en ongevallen; 

gelijk 

gelijkend 

verschillend 

uitgesproken 

,^*"-"-•8°. Begin van het spreken; 
gelijk 

ongeveer 

verschillend 

uitgesproken „ 

4°. Begin van het loopen; 

gelijk 

ongeveer 

verschillend 

uitgesproken 

5°. Beroep (schooloplei
ding); 

gelijk 

gelijkend 

verschillend 

Вгіzonderheden van de 

^ . 6°. lichaamshouding; 

'"""'"^ aantal I' en 

II ' en 

III ' en 

IV' en 

^ ^ 7". posen; 

s ^ aantal Γ en 

II' en 

„ III ' en 

IV' en 

8°. gang; 

¿ r ^ aantal Γ en 

" i l ' en 
III' en 
IV' en 

^ л - Э " . gezichtsuitdrukking; 

•^ (mimiek) 

aantal Γ en 

ΙΓ en 

III' en 

IV' en 

10°. spraak; 

y ' aantal Γ en 

/ „ ΙΓ en 

III' en 

IV' en 

A-

A' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

5 

1 

8 

Vr. 

B-

B' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

6 

1 
1 

2 

T.T. 

c. 
C' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

-

Ο

υ' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 
2 

1 
2 

2 

3 

3 

3 

7 

1 

3 

Mn 

E-

E' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

7 

1 

3 

F-

F' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

2 

2 

1 

δ 

3 

7 

1 

3 

E.T. 

Vr. | Mn. 

Jo. | Ou. | Jo. 

G-

G' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

2 

1 

2 

6 

8 

1 

1 

4 

H- I- K- L-

H' I' K' L' 

+ + + + 

+ + 

+ + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 
+ 

6 6 6 6 

2 2 2 2 

-

6 6 6 6 

10 9 10 10 

1 

4 4 4 4 

M- N- O- P- Q- R- S- T-

M' N' 0 ' P' Q' R' S' T' 

+ + + + 

+ 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ + + 
+ 

+ + 
+ + 

6 5 5 6 

1 1 

2 2 1 2 

1 

6 6 6 6 

10 9 9 9 

1 1 1 

4 4 4 4 

+ + + 
+ 

+ + 
+ + 

+ + + 
+ 

+ + + 
+ 

+ + + + 

6 6 6 6 

2 2 2 2 

2 6 6 6 

8 
1 

7 10 10 9 

2 

1 1 

4 4 4 4 

Ou. 

U- y- w-
U' V' W' 

+ + + 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ + + 

+ + + 

6 6 6 

2 2 2 

6 6 6 

9 10 10 

1 

4 4 4 



τ.τ. ι Ε.Τ. 

T A B E L VAX D E 

P E R S O O N S L I J S T E N 
г. Mn. 

Vr. Mn. 

Jo. Ou. Jo. 
B- c-
B' с 

D- E- Ε

υ ' E ' V' 

G- H- I- K- L-

G' H' I ' K' L' 

M- N- O- P-

M' N' O' P ' 

R- S- T-

R' S' T' 

11°. gebaren; 

aanta l Γ en 

I L en 

I I I ' en 

IV' en 

12°. handdruk; 

a a n t a l Γ en 

I I ' en 

Ш ' en 

IV' én 

13°. Rechts-links handig

heid; 

gelijk 

ongelijk 

14°. Overige motoriek; 

aan ta l Γ en 

I I ' en 

Ш ' en 

IV' en 

15°. Uiting van gevoels-

ioestand; 

aanta l I ' en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 

16°. Aanspreekbaarheidv. 

gevoelens; 

a a n t a l Γ en 

Π ' en 

Ι Ι Γ en 

IV' en 

Aantal vrienden; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

Gedrag t.o.v. vrienden 

en anderen; 

aanta l Γ en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 

19°. Dweepenm. vrienden; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

20°. Wijze van optreden bij 

17° 

18° 

2 3 

2 3 

+ 

4 

2 1 

2 3 

2 2 

1 

1 1 

3 

1 1 

4 4 4 

1 1 
2 1 2 

+ + + 

1 1 

1 3 

4- + 

15 6 

5 5 

5 10 

twist; aanta l Γ en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 1 2 

1 

1 

7 6 

1 

3 3 

5 5 5 3 4 

2 

1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

+ + + + 

+ 

+ + 

3 3 

4 4 5 

16 17 11 

+ + + 

+ 
6 5 3 4 7 

1 1 

1 1 1 

1 

3 3 

1 

1 

+ + + 

2 1 2 

1 1 

1 1 2 

+ + + 

16 15 16 18 30 

2 1 

2 1 2 1 3 

1 2 

+ + + 
+ 

2 2 

+ 
5 5 4 6 

2 1 

2 2 

4 4 

+ + + 
-Ι

ο 5 5 

3 3 3 

+ + + 

4 5 6 

1 1 

1 1 

1 

4 5 3 

1 

1 2 

2 1 

1 1 

+ + 

18 28 

2 2 

2 4 

1 

+ + 

13 

1 

3 

1 

+ 

22 

1 

+ 

11 

2 

2 

2 

+ 

20 

1 

2 

+ 

25 

1 

5 

2 

+ 

18 

2 

1 

+ 

3 2 1 

1 



TABEL II (Vervolg) 

T A B E L VAN D E 

PERSOONSLIJSTEN 

T T . 

Vr. 

A- B- C-

A' В' С 

21°. A lofmet eenzelvig ζηη, 

gelijk + 

gelijkend 

verschillend 

uitgesproken versch. 

22°. Veel bij elkaar zijn. 

zeer duidelijk aanw. 

minder duidel aanw. 

twijfelachtig aanw 

met aanwezig 

23°. Dezelfde vrienden. 

/eer duidelijk aanw 

minder duidel. aanw. 

twijfelachtig aanw. 

met aanwezig 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + 
24°. Gemeenschappelijk ^ 

ondernemen. 

zeer duidelijk aanw. 

minder duidel. aanw. 

twijfelachtig aanw. 

met aanwezig 

25°. Vreedzame oplossing 

bij twist; 

zeer duidelijk aanw. 

minder duidel. aanw 

mm of meer het tegen

overgestelde aanw. 

duidel. het tegenover

gestelde aanwezig 

26°. Zich één voelen; 

zeer duidel. aanwezig 
minder duidel. aanw. 
nunofmeerhettegen-

overgestelde aanw 
het t.o. gest. aanw 

27°. Untformeerings-
tendentie; 

uitgesproken aanw. 
mind, uitgespr. aanw. 

min of meer differen-
tieenngstendentie 
aanwezig 

duidelijk diff. aanw. 

28°. M éér het woord voeren 

bij anderen, 
zeer duidelijk aanw. 
minder duidel aanw. 
twijfelachtig aanw. 
met aanwezig 

+ + + 

+ 

Mn. 

D- E- F-
D' E' F' 

+ 
+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + 

+ + + 

+ , + + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + 
+ 

+ + + 

E T . 

Vr. | Mn. 

Jo. | Ou. | Jo. 

G- H- I- K- L·-

G' H' I' K' L' 

+ + + + 
+ 

+ + 
+ + + 

+ + + + 

+ 

+ + 
+ + + 

+ + + 
+ 

+ 

+ + 
+ + 

+ 

+ + + + 
+ 

+ + 
+ + + 

M- N- 0 - P-
M' N' O' P' 

+ + + 
• + 

+ + + + 

+ + 
+ 

+ 

+ + "+ + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + 
+ + 

+ + + 

+ 

Q- R- S- T-
Q' R' S' T' 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 
+ 

+ + + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 
+ 

+ 
+ + + 

Ou. 

U- V- w -

U' V' w ' 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 
+ 

+ + + 

+ + 
+ 

+ + + 

+ 
+ + 



TABEL V 

R A N G O R D E NAAR G E L I J K E N I S 

( Persoonsl ij sten) 

T.T. 

Vr. Mn. 
Vr. 

Jo. 

A-A' B-B' C C ' | D-D' E-E' F - F ' 1 G-G' H - Η ' Ι-Γ K-K' L-I.' 

verwisselingsmogelijkheid 

ziekten en ongevallen 

begin van het spreken 

„ „ „ loopen 

beroep (schoolopleiding) 

l ichaamshouding 

posen 

gang 

gezichtsuitdrukking (mimiek) 

spraak 

gebaren 

h a n d d r u k 

rechts-linkshandigheid 

overige motoriek 

uit ing van gevoelstoestand 

aanspreekbaarheid voor gevoelens 

aanta l vr ienden 

gedrag t .o.v. vrienden en anderen 

dweepen met vrienden 

wijze v a n optreden bij twist 

al of niet eenzelvig zijn 

veel bij e lkaar zijn 

dezelfde vr ienden 

gemeenschappelijk ondernemen 

vreedzame oplossing bij twist 

zich Één voelen 

uniformeeringstendentie 

méér het woord voeren bij anderen . . . . 
leidend domineeren 

oordeel over elkaar 

ambities voor sport en bewegingsspelen in he t 
algemeen 

ambities voor intcllectueele spelen . . . . 
s tudeeren in het algemeen 
een vak in het algemeen . . 

in het bijzonder 

reacties op omstandigheden 

waardeering voor uiterlijk voorkomen . . . 

verlangen to t ui tgaan 
vlijt 

eerzuchtig-bescheiden 

koppig-volgzaam 

hcerschzuchtig-inschikkelijk 
gierig-vrijgevig 

verkwistend-spaarzaam 
egoistisch-altruistisch 

prestat ies 

al of niet doubleercn op school 

intelligentie 

3,5 

1 

2,5 

2 

2,5 

1 

2,5 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

1,5 

2 

β 

2 

1 

1 

4,5 

3,5 

3 

1,5 

2 

4,5 

5,5 

3,5 

3,5 

3,5 

4,5 

3 

5 

2 

1,5 

1,5 

2,5 

3 

1,5 

2,5 

3 

3,5 

1,5 

4 

2 

3 

3,5 

5 

4,5 

4 

2,5 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

1,5 

1 

1 

1 

2,5 

4 

1 

3,5 

1 

1,5 

5 

4,5 

2 

3,5 

1 

3,5 

1 

3 

1 

1 

1,5 

3,5 

1 

1 

4,5 

2,5 

3 

1,5 

4,5 

1 

2 

1 

3,5 

2,5 

2,5 

3 

2,5 

1 

6 

4,5 

1 

6 

3 

4 

3 

4,5 

5 

3 

3,5 

3 

4,5 

4 

4,5 

3,5 

5,5 

4,5 

5 

6 

5,5 

3,5 

3,5 

1 

4,5 

3 

2 

4 

5 

3,5 

2,5 

5,5 

1,5 

5 

3 

1.5 

4,5 

3 

4 

3 

3,5 

2,5 

4,5 

5,5 

2,5 

6 

5 

5 

4 

4,5 

4 

4,5 

3 

5 

6 

4,5 

5 

5 

3,5 

β 

6 

4 

4,5 

3,5 

3 

4,5 

5 

2 

2 

3,5 

3,5 

(i 

4,0 

5 

3 

6 

5 

5,5 

5 

8 

4,5 

6 

β 

5,5 

4,5 

6 

5,5 

5,5 

3,5 

5 

6 

5,5 

2,5 

5 

5 

3 

4 

4,5 

5,5 

3 

3 

6 

5 

6 

5 

6 

3,5 

5 

4,5 

4 

4,5 

3,5 

5,5 

4,5 

2 

2 

4 

3,5 

3,5 

3,5 

4,5 

6 

5 

5 

5,5 

5 

5,5 

4,5 

2,5 

3 

5,5 

4,5 

5 

5,5 

5,5 

3,5 

5 

1 

г 
6 

4 

5 

G 

4 

4,5 

5,5 

4,5 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3,5 

4 

2,5 

4 

2 

3,5 

3 

4,5 

2 

2 

2 

3,δ 

β 

3,5 

г 
ι 
4 

3 

3 

1,5 

5 

3 

4,5 

2,5 

3 

3,5 

1,5 

2 

2 

3 

6,5 

9 

fi 
4,5 

7 

IG 

8 

S 

15 

8,5 

7 

8,5 

7 

10,5 

3,5 

1,5 

β 

11 

6 

6,5 

6,5 

6 

5,5 

5,5 

6,5 

12 

6,5 

5 

4,5 

8 

16 

15 

11 

1,5 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

16 

16 

15 

7 

6 

4,5 

6,5 

14,5 

6 

4,5 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

7 

7 

6,5 

3,5 

6 

3 

G 

6,5 

6,5 

14 

5,5 

13 

13 

12 

6,5 

11,5 

10,5 

8 

7,5 

δ 

4,5 

3,5 

6 

12,5 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

8 

8 

i*. 
о 

6 

4,5 

6,5 

3 

G 

4,5 

7 

7 

8 

8 

12 

8,5 

7 

8,5 

7 

16 

16 

12 

6 

5 

6 

12,5 

6,5 

6 

5,5 

5,5 

6,5 

5,5 

6,5 

5 

4,5 

3 

8 

7,5 

5 

2 

12,5 

7,5 

7,5 

7,5 

12 

7 

8 

8 

7 

10 

6 

4,5 

6,5 

3 

6 

4,5 

15 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

7 

5 

8 

15 

15,5 

2 

14 

14 

6,5 

14 

15,5 

13 

15 

15 

14,5 

5 

10,5 

10,5 

8 

7,5 

5 

4,5 

3,5 

8,5 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

8 

8 

7 

1,5 

6 

4,5 

6,5 

14,5 

6 

4.5 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

15 

6 

14 

13 

6 

7 

6 

6,5 

14 

14 

5,5 

13 

6,5 

5,5 

6,5 

11,5 

4,5 

10,5 

8 

7,5 

11 

4,5 

7 

12 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

β 

8 

7 

9 

14 

12 

' E . T . 

G-G' 

v. v. 

Jo. 

H - H ' 

a 

2 2 

a 

v. v. 

M ' 

1 1 

3 3 

b 

1 1 

1 1 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

14 14 

K-K' 

a 
2' 2' 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

"A 1 0/. 

Vr. 

L-L' 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

3 ' 3 ' 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

3 3 

Ou. 

M-M' | N-N' | O-O' 

1 a 

b 

4 3' 

a 

b 

1 1 

b 

b 

ю те 
О ев" 

2' 1 

1 1 

1 1 

b 

b 

2 ' 1 

1 1 

a 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

г 1 /о M / . v. ·/. 

| P-P ' 

2' 2' 

b 

a 

a 

a 

a 

2 1 

v. v. 

1 
R-R' 

a 

a 

a 

a 

a 

v. v. 

Mn. 

Jo. 

s-s' | T-T' 

1 1 

b 

b 

b 

1 1 

1 1 

1 1 

a 

b 

b 

2 ' 1 

2 1 

1 1 

b 

"/. "/» 

2 2 

b 

3 3 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

2 ' 2' 

12 12 

Ou. 

U-U' | v - v | w-w' 

1 1 

2' 2' 
1 1 
1 1 

b 

b 

b 

b 

v. v. 

b 

b 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 

1 1 
4' 4 ' 

1 1 

b 

1 1 

1 1 
2 2 

1 1 

b 

b 

a 

1 1 
2 2 

a 

2 1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

"/. "/. 



TABEL VII 

C O N T O U R E N 

τ.τ. E.T. 

Vr. 

А- В- C-
A' В' С' 

Mn. 

D- E- F-

D ' E ' F ' 

Vr. 

Jo. 
G- H- I- K- L-

G' H ' Г К- L' 

Ou. 

M- N- O- P-

M' N ' O' P ' 

Mn. 

Jo. Ou. 

R- S- T- U- V- W-
R' S' Τ 1 U' V W ' 

linkerzijde 

bovenzijde 

rechterzijde 

2 4 4 
3 4 4 
2 4 4 

4 4 1 

3 4 1 

4 3 1 

2 1 1 1 4 

2 1 1 2 3 

3 1 1 2 3 

2 1 

2 2 

2 2 

1 4 
1 2 
1 4 

1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 

3 2 2 
1 1 1 
2 1 2 

voorrand hoofddeksel . . 

bol hoed (bovenlijn hoofd) 

achterrand hoofddeksel. . 

voorhoofd 

ruglijn neus 

onderzijde neus 

mond 

kin 

verloop kin n a a r hals 

baard 

achterhoofd 

verloop achterhoofd n a a r nek : . . . . 

neklijn (of achterzijde jaskraag) 

schouder 

verloop bovenste deel achterzijde jas of r o m p 

verloop onderste deel achterzijde jas of romp 

overgang achterzijde jas n a a r onderzijde 

verloop bovenste deel voorzijde jas of r o m p 

verloop onderste deel voorzijde jas of r o m p 

overgang voorzijde jas n a a r onderzijde 

lengte v a n de jas (of romp) 

p laat s , waar de eene arm uit de vóór- (achterzijde) v a n de jas komt 
p laa ts , waar de andere a rm ui t de vóór- (achterzijde) v a n de jas komt 

contour van de eene hand 

contour van de andere hand 

contour van de vingers van de eene hand 

contour van de vingers van de andere hand 
lengte van den eenen a rm 

lengte v a n den anderen a rm 

dikte van den eenen arm 

dikte v a n den anderen a rm 
oorsprong riem 

vóórlijn van de (het) voorste broekspijp (been) 

vóórlijn van de (het) achterste broekspijp (been) 

achterlijn van de (het) voorste broekspijp (been) 

achterlijn van (het) achterste broekspijp (been) 

3 3 1 
3 3 1 
4 3 4 

b 
b 
Ъ 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

1 

2 

4 

4 
4 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

4 4 

2 2 

3 4 

а а 
2 а а 

а 2 

2 2 2 

4 1 

b 2 

2 2 

3 2 

3 

2 1 1 
1 1 2 

2 

2 3 
3 
4 

2 3 
4 1 

3 2 3 

3 

2 а 

4 4 

2 2 

4 4 

3 3 

2 2 

3 

3 

3 

3 

2 4 

2 4 

2 

3 

а 

3 

4 

а 

1 

1 

1 

а 

3 

2 

2 

Я 

b 

b 

3 2 

4 2 

4 3 

3 2 

4 4 

2 1 

2 3 3 

2 2 1 

2 2 

3 1 

3 3 2 

2 1 2 

1 1 

2 
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2 3 

1 4 
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TABEL Vili 

O N D E R D F E L F N E N D E T A I I S 

H e e r 

Hoofd als geheel 

g e z i c h t 

o o g 

t w e e o o g e n - ) 

o o g l i d 

w e n k b r a u w 

\ o o r h o o f d 

n e u s 

m o n d 

k i n 

o o r 

b a a r d 

s n o r 

h- ia r 

Hoofddeksel als цеНееІ 

b o l v a n h o o f d d e k s e l 

r a n d v a n h o o f d d e k s e l 

b a n d o m h o e d 

s t r i k j e o p h o e d 

Hals 

Jas ( r o m p ) 

k r a a g 

b o o r d 

r e v e r s 

k n o o p s g a t i n r e v e r s 

d a s 

Linkerarm 

I mherhand 

Rechterarm 

Rechterhanl 

h n k e r b o v e n a r m 

l i n k e r e l l e b o o g 

h n k e r p o l s 

v i n g e r s l i n k e r h a n d 

r e r h t e r b o v e n a r m 

r e c h t e r e l l e b o o g 

r e c h t e r p o l s 

v i n g e r s r e c h t e r h a n d 

d u i m 

k n o k k e l s 

h a n d s c h o e n 

o p s l a g o p m o u w ( e n ) 

k n o o p e n o p j a s 

k n o o p ( e n ) o p m o u w e n 

faszak als geheel 

k l e p o p j a s z i k 

k n o o p o p j a s z a k 

b o r s t z a k j e 

o v e r s l a g ( v o o r r a n d ) j a s 

s t r e e p j e s i n d e j a s 

Ι Τ 

V r 

A A ' 

4 2 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

b 

4 1 

4 

4 

4 V 

4 2 ' 

a 

b 

2 2 ' 

4 3 

Ò 

4 

a 

b 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

l i l i ' 

3 3 

4 

2 

b 

2 

a 

4 

4 3 ' 

4 

4 

Ì 2 

4 4 

a 

a 

3 1 

4 2 ' 

4 

4 

b 

4 

a 

c e 

2 2 

3 

2 

b 

2 

3 

2 

b 

2 

b 

3 

3 2 

3 

4 

b 

b 

2 1 

2 2 

3 

4 2 ' 

2 1 

a 

a 

4 

4 

a 

2 

a 

a 

a 

b 

b 

b 

3 2 

b 

2 

M n 

D D ' 

3 2 ' 

3 

2 

1 

J 

i 

2 

4 

Ь 

b 

b 

4 1' 

2 1 

2 2 ' 

3 1 

b 

b 

3 

1 

4 

b 

a 

I- ь· 

4 S 

4 

3 

b 

b 

3 

3 

3 

b 

a 

a 

3 2 

3 

2 

4 3 

4 4 

a 

a 

a 

3 2 

4 Í 

a 

a 

4 

3 

3 

a 

F F ' 

4 1 

4 

2 

4 

3 

4 

3 

2 

a 

a 

4 2 

4 

3 

2 2 

4 4 

2 

2 

2 2 

3 1 

b 

b 

2 

4 

b 

b 

- ) D w z een par tner teekent een oog meer 

1 ET 

|г, α ϊ Η Η' 
J o 

Ι г 1 К К' 

\ г 

L I ' 

1 
| М М ' N 

O u 

Ν' 1 О О' Ρ Ρ ' 

I 

1 К К' 
J n 

S b 

M n 

I 
Ι Τ Τ Ι Ι Γ' 

O u 

Ι ν ν Ι W W' 

2' 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

4' 2 
2' 1 

3' 2' 

2' 2' 
1 1 
b 

3 ' 
4' 
2' 
1 
4 
2' 
3 ' 
2' 2' 
2' 1 
3' 2 
2' 1 
2 2 

1 1 
3 2 

4' 4' 

1 1 

2' 2 
b 

1 1 

2 1 
4' 4' 
a 
2' 2 

2' 1 

b 
2' 2' 
2 2' 

1 1 

2 2 

4 3' 
1 1 

2 2 

0 - o. 

ι г 

2' ι 
2' 1 
2 1 
b 

3 f c о 
ts ce 

2 ' 2 

2 ' 2 

1 1 

1 1 

2 ' 2 ' 

V -

-

1 1 

3 3 

1 1 

2 ' 1 

b 

2 

1 

2 

3 ' 

2 ' 

1 

2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 ' 2 

1 1 

s?-
SO тН 

1 

a 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
b 
1 

2 ' 

b 

3 ' 

1 

2 ' 

1 

1 

2" 

2 ' 

2 

1 

2 

a 

a 

1 

>o 

1 

1 

2 ' 

1 

1 

1 

1 

3 ' 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

о 

s" 

a 

a 

1 

3 

4 ' 

3 ' 

2 

1 

3 ' 

a 

1 

1 

У 

b 

b 

1 

1 

1 

1 

2 ' 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

b 

©_ 
&Г 

1 

2 

4 ' 

3 ' 

2 

1 

3 ' 
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3 ' 

3 ' 

ел 

1 1 

1 1 

1 1 

4 ' 4 ' 

3 3 

2 1 

a 

3 4 

1 1 

1 

a 

1 1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

b 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 ' 
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2 ' 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 
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2 ' 

1 

2 ' 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

о 
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2 ' 

4 

1 

2 
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1 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 ' 

1 

1 

3 ' 

b 

ε 

с» 

-о 

1 

2 ' 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 ' 

1 

1 

2 ' 

•о 

1 2 ' 

1 3 ' 

2 ' 2 ' 

2 2 ' 

а 

а 

а 

а 

1 

3 

2 ' 
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2 ' 

1 

1 2 

1 1 

1 1 

а 

b 

b 

-г о 

b 
1 1 

1 1 

1) 

b 
1 1 

2' 2' 

b 

4' 4' 
а 
2 1 
2 2 
2 2' 
1 1 
b 

2' 
2' 
3 
2 
2' 
2 
1 1 

b 
1 1 
Ь 

1 1 

er* ее" 

2 2' 

1 1 
1 1 
2 2 

1 1 

2' 2' 

3' 2 
1 1 

I 1 
1 1 

1 1 

1 1 

2' 1 
1 1 

2 1 

1 1 
2 1 
2 1 
3' 2' 
2' 1 

" Ι 5~ 
M IH 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 ' 1 

a 

b 

2 ' 1 

1 1 

a 

a 

1 1 

3 ' 

1 

2 ' 

3 ' 

2 ' 

1 

2 

2 ' 1 

2 ' 2 ' 

1 1 

1 1 

1 1 

« Я 

2 2 

a 

b 

1 1 

2 2 

3· 3 ' 

2 ' 2 ' 

2 ' 1 

a 

2 4 ' 

1 1 

a 

a 

a 

2 ' 1 

1 

3 

3 ' 

2 ' 1 

a 

о 
•о Я 
r i Г-



TABEL VIII (Vervolg) 

ι τ 
Vr Mn 

A A' | В В' 1 C C ' J U D' Ι E E' I Fl·' 

wolken 
bewolkte lucht 
waterstroom naar putje of uit regenpijp 
op de paraplu liggende druppels 
van de paraplu ifdruip stralen of druppels 
van een blad afdruipende druppels 

W e g e n В ij f i g u r e n 
weg door een streep aangegeven 
weg door twee strepen aangegeven 
keien 
tegels 
weg aangegeien door hortz strepen o/ streepjes 
stoep 
boom 
meer boomen 
takken 
b l ideren 
huis(7cn) 
kerk 
schuur 
pakhuis 
deur in huis of kerk 
ramen in huis of kerk 
d a k n a m 
kruislat in raam 
gordijntjes 
bloempotjes 
dik(en) 
regenpijp 
schoorsteen (en) 
rook uit schoorsteen 
naambordje 
brievenbus 
j aar ta l in Romemsche cijfers 
steenen v a n het huis 
kruisen op de kerk 
Lantaarn 
l a m p 
lichtstralen 
paal met decoratief 
s tandaard voor lamp 
arm, waaraan de lamp bevestigd is 
lampekapje 
d n n k b a k 
statief van d n n k b a k met decoratie 
hooimijt 
gras ' in sprieten aangegeven) 
grasveld(en) (door groene kleur) 
bloemen 
brug 
berm 
watervlak 
vrouwtje 
meisje 
kinderwagen 
vogel 
méér vogels 
lucht door een paar strepen aangegeven 
verhouding 

totaal aantal l ' en + totaal aanta l 2'en 

totaal aantal З'еп + totaal a a n t a l 4'en 

1 1 

4. 0-

3 1 

cT i-T 
00 i ß co co 

θ" ч* O 



TABEL VIII (Vervolg) 

lieen(en) als geheel 
broekspijpen 
opslagen op de broek . . . 
streepjes in de broek . . . 
voorste enkel 
achterste enkel 
sok(ken) 
schoen(en) (voeten) 
slobkousen 
hakgedeelte voorste schoen . 
hakgedeelte achterste schoen 
zoolgcdeelte voorste schoen . 
zooigedeelte achterste schoen 
knoopen op schoenen . . . 
nestels op de schoenen . . . 
neus(zen) op schoenen . . . 

sigaar 
asch 

РЧР 
rook uit sigaar of pijp 

H o n d 
Kop 
oog 
twee oogen - ) . . . . 
snuit 
bek 
tong 
neus of neusgat . . . 
oor 
twee ooren 
Hals 
halsband 
Romp 
haar 
borst 
twee poolen 
vier pooien 
teenen 
gewnchtjes in pooten 
staart 
riem 
lus aan riem . . . . 

P a r a p l u 
Scherm 
baleinen 
baleinpunten 
gegolfde onderrand van het scherm 
stok als geheel 
haak of knop aan stok 
s tokpunt 
veertje(s) aan de stok 

R e g e n 

regenstrepen. 
druppels . . 
spat ten . . . 
plassen . . . 
n a t t e vlekken 

T.T. 

Α-Λ' 

3 2' 

2 

2 

b 
b 

3 2 

3 1 
2 

4 
3 2' 

2 
3 1 
a 
4 

4 3 
2 

2 2' 

4 

3 3' 
2 
b 

Vr. 

B-IÌ' 

IE F 
a 

a 
a 

3 1 

b 
b 
3 
3 

3 3 ' 
1 

a 
4 3 
3 
2 2 

2 2 
1 

2 2 
4 

3 3 
3 

4 2 
b 

4 2 
4 

2 1 

4 2' 
3 

Mn. 

C-C' D D ' | E -E ' 

3 1 
S 

b 
b 

3 2' 

•4 
2 
3 
2 

4 4' 
b 

a 
4 4 ' 
b 
4 2 ' 

4 4 ' 
b 

4 3 

3 2 

3 3 

3 2 

3 
2 
2 
3 

4 .3 
2 
b 
a 

4 
4 3 
3 
4 3 

4 
4 2 
a 

4 2 

4 4 
4 

F-F ' | 

a 
3 2 ' 
b 
4 3 

2 

3 1 

4 3 ' 
1 

4 4' 

2 2 
b 

Voor Tabel Χ 

zie ommezijde 

—) D.w.ζ. een par tner teekent een oog meer. 



TABEL IX 

T Y P E E R E N D E KENMERKEN 

T.T. E.T. 

Vr. Mn. 
Vr. Mn. 

Jo. 
A- B- C-

A' В' C' 

D- E- F-

D' E' F' 

G- H- I- K- L-

G' H' 1' K' L' 

Ou. Jo. Ou. 

M- N- 0-

M' N' O' 

R- S- T-

R' S' T' 

U- V- W-

U' V' W' 

T y p e e r i n g h e e r 

Het meer of minder heer zijn 

Het grooter of kleiner zijn 

Het dikker of magerder zijn 

Het ouder of jonger zijn 

Het dragen van hoofddeksel 

baard 

snor 

jas 

boord 

d a s 

broek 

sokken 

slobkousen 

Het rooken van sigaar of pijp 

T y p e e r i n g h o n d 

Het meer of minder hond zijn 

Het grooter of kleiner zijn 

Het dikker of magerder zijn 

T y p e e r i n g w e g 

Straat, landweg of weg zonder nadere aanduiding 

Het aanwezig zijn van bijfiguren (huizen, boomen, personen enz.) 

Hellende weg 

Weg met bocht 

weg met zijweg 

verhouding 
totaal aantal l ' en + totaal aantal 2'en 

totaal aantal 3'en + totaal aantal 4'en 

1 4 

2' 3 

1 3' 

2 -

2 3 

2' 4 

b 

2' a 2 

1 2 2' 

1 2' 3' 

2' 2' 2' 

1 a 4 
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1 3 1 1 b 
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1 

1 

1 

a 
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4 1 

1 
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2' 1 3 3 

2 1 2' 3 

1 2 

a 1 

1 1 

a 1 
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2 
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TABEL Χ 

H E T G E B E U R E N 

Т.Т. 

Vr. 

A-A' 1 B-IJ' 1 C-C' 

Mn. 

D-D' ] E-E' | F - F ' 

H e e r . 
H e t wandelen van den heer 
het buigen van het voorste been 
het buigen van het achterste been 
het heffen van het voorste been 
het heffen van het achterste been 
het gedeeltelijk opheffen van beide voeten of één er van . 
het geopend zijn van de paraplu 
het vasthouden van de paraplu 
het houden van paraplu en riem in een of twee (al of niet 

zichtbare) handen 
het meer of minder beschuttend richten van de paraplu tegen 

de regenstrepen 
het meer of minder omhoog en vooruitgestoken zijn van de 

(al of niet zichtbare) arm, die de paraplu ophoudt . . . . 
het vasthouden van den riem 
het meer of minder omlaag gericht zijn van den arm, die 

den riem houdt 
het houden van een hand in den zak 
het rooken van sigaar of pijp 

H o n d . 
het loopen van den hond 
het al of niet loopen of s taan van den hond in de r ichting van 

den heer 
het buigen van één of een paar pooten 
het meer of minder gestrekt zijn van den riem 
het bevestigd zijn van den riem aan den hond 
het opstaan van de ooren (of het oor) 
het opstaan van den s taar t 
het uit de bek hangen van de tong 

R e g e n . 
a. het gericht zijn van den regenval 
b. lengte der stralen en (of) druppels 
c. dikte der stralen en (of) druppels 
e. de gelijkmatigheid van den regenval 
e. het al of niet evenwijdig zijn der regenstrepen (druppels) 
/ . het al of niet recht zijn der regenstrepen 
g. de dichtheid der regenstreepen (druppels) 
het regent (in stralen of druppels) 
het vallen van den regen op en boven de paraplu . . . 
het vallen van den regen om den heer 
het vallen van den regen op en om den hond 
het ophouden van den regen onder de paraplu 
het druipen van regen van het scherm 
het druipen van regen van een blad 
druppels op het scherm 
wolken en bewolkte lucht 
het opspat ten onder de voeten van den heer 
plassen of vochtige vlekken op s t raa t of voetspoor . . . 
het stroomen van water naar een putje of uit een regen-

piJP 
het branden van een lan taarn 
rookende schoorsteen 
het voorbijgaan van meisje met kinderwagen 
vliegende vogel(s) 

verhouding 
to taa l aanta l l ' en + totaal aantal 2'en 

totaal aanta l 3'en + totaal aantal 4 'en 

3 2 

1 1 
4 ' 3 ' 

i 4 

3 3 

3 2' 
3 ' -

" " 

a 

1 1 

3 1 
1 1 
3 ' 2 
b 
a 

2 ' 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 2' 
2 1 
2 1 
2 1 
2 ' 2 
1 1 

CC ÎD 

a 

a 

a 

2 
2' 

4 

a 

4 
3 

2 

a 

4 
a 
1 
2' 
a 
2 

a 

a 

a 

2 
1 

4 

4 
1 

3' 

4 

1 
2 

1 

о 

3 

1 
1 
3' 

4 

a 

4 
3' 

3 

a 

1 

1 
1 
a 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
a 

a 
b 
Ь 
b 
a 
a 

со 
я. 
о" 

3 

1 
1 
3 ' 

4 

3' 
3' 

3 

1 

1 
1 

3 

1 

со 
αο 

a 
2 2 
b 

a 
3 2 
2' 2' 

4 ' 4' 

2' 2' 

2 2 
1 1 

3' 3' 

a 

1 1 

4 4 
3' S' 
a 
1 1 

4 
3' 
4' 
2' 
4 
4 
3' 
1 4 
2' 2 

a 
a 
1 1 

о о, 
OÍ IN 

а 

1 3' 
3 3 

4 4 

3 3 

1 2' 
3 3 

3 3 

а 

4 4 
b 
2 1 
3 3 
2' 2 
3' 1 

1 
4' 
2 
3' 
2 
2' 
2 
1 2 
2 ' 2 
2 2 
3 2 
1 1 

es со 

e" τη" 

I E.T. 

Vr. 

J". I Ou. I Jo. 

Mn. 

Ί Ou. 

G-G' | H-H' | Ι-Γ K-K' L-L' | M-M' | N-X' I O-O' | P-P' | R-R' | S-S' | T-T' U-U' V-V" | W-W 

2 2 
2 
1 
a 

2 1 
2 1 

2 1 
2 1 
3 2 
2 1 

2 2 
3 2 
b 
a 

3 2' 
2 1 
4 2' 
2 1 

2 1 
2 
3 

a 
2 1 
3 3 
4 2' 
3 2 
2 
2 
a 
3 

2 2' 
a 
a 

2 
2 1 
1 
3 

3 2' 
b 
b 

3 3' 
3 

3 г 
4 2' 

4 3' 

b 
2 2' 
b 

b 
b 
3 8' 
b 2 

2 2' 
2 

2 1 
2 2' 
b 
3 
b 

1 1 
2 
1 

2 1 
2 1 

4 2' 
3 1 

3 3' 
4 
4 

2 1 
ab 1 

a 
a 
2 X 
4 2 

ab 1 
ab 
ab 

ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
b 

ab 1 
ab 
ab 

ab 2 
ab 1 
ab 

ab 1 
ab 2 
ab 1 
ab 1 
b 
b 

ab 2 
ab 
b 

2 2 
2 
2 

4 1 

4 2' 

3 2' 
3 1 
3 

1 1 



TABEL XI 

D E R U I M T E W E E R G A VE 

T.T. 

г. Μη. 

A-A' | Β-Β' | C-C' D-D' I E-E' I F-F' 
in den bol van den hoed 

door ronding van den r a n d van den hoed 

door verdwijnen v a n bovendeel hoofd in hoofddeksel . . 

in het gezicht 

in he t oor 

door ronding v a n den boord 

door gedeeltelijk verdwijnen v a n boord in jas 

door ronding v a n de jaskraag 

door schaduwing v a n den jaskraag 

door verkort ing of ronding in de revers 

door gedeeltelijk verdwijnen van zak achter a r m . . . . 

in aangave v a n voor ' t l ichaam loopenden bovenarm . . 

in het l ichaam (jas) 

door een cenigszins z ichtbaar zijn van achterliggende schouder 

in de jas door z ichtbaar zijn van den overslag (voorzijde) 

in de jas door ronding v a n den onderkant 

door weergave van de inplant ing of ronding v a n den arm 

in de mouw door schaduwing 

door onderbreking van de jasrand door voorste arm . . 

in de mouw door ronding omslag of r a n d 

in de hand door schaduwing 

door verdwijnen van hand in zak 

door gedeeltelijk verdwijnen v a n achterliggenden arm . . 

in de broek, weergegeven door verticale lijntjes 

door ronding van den onderkant der pijpen 

in de schoenen 

door verdwijnen v a n enkel in broekspijp 

door verdwijnen van beenen onder jas of jasrand . . . . 

door verkort ing van het achterliggende been 

in de weergave der beenen, door gedeeltelijk verdwijnen 

v a n het cene achter het andere of van den eenen schoen 

ach ter den andereu 

in het l ichaam v a n den hond 

door gedeeltelijk verdwijnen van één vcMr- en achterpoot 
achter den anderen 

door verkort ing van pooten . 

door inplant ing van de pooten 

in den kop van den hond 

in (de) oor(cn) van den hond 

door ronding van halsband 
door verdwijnen van riem achter den heer 

door verdwijnen van riem achter den hond 

door verdwijnen v a n riem in den zak 
in de bocht v a n den riem 

door verdwijnen van den stok in het scherm 
door gebogen aangave der baleinen 

door verkort ing van sommige baleinen 

door schaduwing in het scherm 

1 1 

2' 2* 

1 1 

1 1 

2' 2' 

V 1 

1 1 

1 1 

1 3 

3 1 
1 1 

2' 2 ' 

2' 2 

1 1 

1 1 
a 

b 

1 1 
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TABEL XI (Vervolg) 
T.T. 

DE RUIMTEWEERGAVE Vr. Mn. 

A-A' B-B' C-C' D-JV 1 E-E' 1 F-l·" 

door ronding van den onderrand van het scherm . . . . 
door het doorloopen van den stok tot den vóór-onderrand 
van het scherm, wanneer ook de achterzijde is aangegeven 
door het zichtbaar zijn van de achterzijde of balcinpuntcn 
van de achterzijde van het scherm 
door weergave van boogvormen tusschen baleinen . . . . 

onderrand scherm 
door verdwijnen van haak of stok in hand 
door verdwijnen van hoofd of hoed achter scherm . . . . 
door verdwijnen van scherm achter hoofddeksel . . . . 
idem van stok achter hoofd 
door over de voorwerpen heen getrokken regenstrepen . . 
in de aangave der wolken 
in de aangave der spatten onder de voeten 
in den weg door aangave van 2 strepen of vlak 
in den weg door de wijze van aangave van het straatdek . 
door aangave van bocht in den weg 
door het naar elkaar toeloopen van 2 lijnen (verkorting) 

in den weg 
door aangave van zijweg 
door het onderbroken zijn van wegbegrenzing en figuren 

op achtergrond door heer 
idem door den hond 
door het onderbroken zijn van wegbegrenzing waar een zij

weg den weg snijdt 
door plaatsing van den heer t.o.v. straatbegrenzing . . . 
door plaatsing van den hond t.o.v. straatbegrenzing . . . 
doorplaatsing van hond t.o.v. heer 
door plaatsing van bijfiguren (boom, huis, enz.) t.o.v. heer 

en hond 
door plaatsing van bijfiguren onderling 
in de boomkroon door inplanting van takken 
in de stoep door aangave van het bovenvlak 
in de stoep door schaduwing 
in het huis 
in het dak 
in de schoorsteenpijpen 
in den berm 
door aangave van het water t.o.v. de brug 
door de plaatsing van het vrouwtje op de brug 
in de uitstraling van de lamp in de lantaarn 
in de hooimijt 
in de weergave van den vogel(s) door verkorting in de 
vleugels 
door kleiner weergave van figuren op den achtergrond . . 
door kleiner worden van een op een rij staande boomen . 

3' 3' 
b 2' 2' 

2' 2' 

verhouding 
totaal aantal l 'en + totaalaantal 2'en 

totaal aantal 3'en + totaal aantal 4'en 
7. '/. V« Ά « f Tf*4 7. V. 7 o l 7 7. 

E.T. 

Mn. 

Ou. Jo. 

M-M'N-N'O-O' P-P' 1 Q - Q ' R - R ' S - S ' T-T' 

6,5 

9 

6 

16 

7 

7 

8 

β 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

7 

3,5 

11,5 

3,5 

6 

8 

6 

11 

6,5 

6 

5,5 

5,5 

6,5 

5,5 

6,5 

3 

6 

12 

15 

14,5 

8 

8 

12 

8,5 

16 

8,5 

7 

15 

11,5 

6 

13 

9 

6 

2 

14 

6 

12,5 

ό,5 

6,5 

5,5 

6,5 

9 

14 

12 

15 

14,5 

16 

8 

12 

8,5 

14,5 

8,5 

7 

13 

3,5 

8 

6 

14 

14 

16 

6,5 

6 

6,5 

9 

14 

12 

7 

7 

8 

8 

12 

8,5 

7 

8,5 

15 

2 

9,5 

1,5 

6 

1 

6 

6,5 

6,5 

6 

5,5 15,5 

5,5 5,5 

6,5 14,5 

15 15 
14,5 

6,5 

14,5 

10,5 

6,5 

5,5 

14,5 

15 

14,5 

3 . 

6,5 

5,5 

6,5 

5 

4,5 

6,5 

8 

7,5 

5 

4,5 

1 

8,5 

12,5 

7,5 

7,5 

7,5 

12 

7 

8 

8 

7 

6 

6 

4,5 

16 

7,5 

11 

9,5 

9 

7 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

14,5 

8 

8 

7 

14 

6 

12 

8 

7,5 

13 

9,5 

10 

16 

1,5 

7,5 

7,5 

7,5 

15,5 

7 

8 

8 

7 

11 

14 

16 

8 

7,5 

4,5 

2 

3 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

8 

8 

7 

8 

6 

4,5 

6,5 

9 

6 

4,5 

7 

7 

8 

16 

16 

8,5 

7 

8,5 

7 

3,5 

6,5 

11 

13 

16 

Η 

6,5 

6,5 

6 

12,5 

5,5 

15 

15 

6,5 

5 

10,5 

8 

7,5 

13 

15 

β 

7,5 

7,5 

7,5 
12 

7 

8 

8 

7 

15 

12 

6,5 

9 

6 

4,5 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

7 

12 

3,5 

14 

6 

4 

14 

2 

6,5 

6 

5,5 

5,5 

6,5 

5,5 

6,5 

11,5 

10,5 

3 

8 

7,5 

5 

12,5 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

7 

8 

8 

7 

1,5 

6 

4,5 

14,5 

3 

14 

12 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

8,5 

7 

8,5 

1 

9,5 

6 

12 

6 

6,5 

65, 

6 

5,5 

5,5 

15 

15 

6,5 

5 

4,5 

3 

8 

7,5 

5 

4,5 

8 

10 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

5 

16 

8 

8 

7 

12 

6 

12 

6,5 

3 

6 

4,5 

7 

7 

8 

8 

12 

8,5 

7 

8,5 

15 

10,5 

14 

16 

β 

6 

6 

12,5 

6,5 

6 

5,5 

5,5 

6,5 

5,5 

14,5 

5 

4,5 

10,5 

8 

7,5 

5 

11 

1 

6 

7,5 

7,5 

7,5 

12 

7 

β 

β 

15 

4 

6 

12 

Ou. TABEL VI 
U-U' V-V W-W' 

14,5 

14,5 

14 

12 

7 

7 

8 

8 

9 

8,5 

7 

8,5 

7 

8,5 

3,5 

9,5 

15,5 

15 

J4 

10 

16 

14 

12,5 

16 

6,5 

12 

6,5 

5 

4,5 

3 

8 

15 

11 

16 

13,5 

16 

15,5 

7,5 

15 

12 

14,5 

8 

8 

15 

16 

12 

12 

14,5 

14,5 

14 

12 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

14,5 

8,5 

7 

14 

9,5 

6 

6 

13 

14 

2 

6,5 

14 

14,5 

θ 

6 

12 

7 

7 

8 

8 

4,5 

8,5 

7 

1 

14 

6 

13 

10 

6 

15 

14 

6 

5,5 12,5 

13 13 

6,5 

5,5 

6,5 

5 

4,5 

6,5 

5,5 

6,5 

11,5 

14,5 

10,5 10,5 

8 

7,5 

5 

4,5 

14 

13,5 

8 

7,5 

4,5 
12 

4 

12,5 12,5 

15,5 7,5 

15,5 

16 

5 

7 

8 

8 

7 

13 

14 

12 

7,5 

7,5 

15,5 

7 

8 

8 

7 

3 

6 

4,5 

Vr. 

T.T. 

— 

2 

2 

2 

— 

Mn 

T.T. 

— 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

— 
2 

2 

2 

Vr. 

E.T 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 Mn 

E.T 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

jo. 

T.T 

— 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

— 
1 

1 

— 
2 

2 

— 
— 
2 

1 

1 

OU. 

T.T 

— 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

— 
2 

2 

— 

1 

1 

— 
— 
1 

2 

2 

jo. 

E.T 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

OU. 

E.T. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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TABEL IV 

GROEPS-TABEL 
T.T. E.T. 

.') Vr. 3 Mn. | 3 J o . 3 Ou. to taa l 9 Vr. 7 Mn. 9 J o . 7 Ou. totaal 

l ichaamshouding 

posen 

gang 

gezichtsuitdrukking (mimiek) 

spraak 

gebaren 

handdruk 

overige motoriek 

uiting van gevoelstoestand 

aanspreekbaarheid van gevoelens 

gedrag t .o.v. vrienden en anderen 

wijze van optreden bij twist 

bizondere ambities voor bepaalde sport of be

wegingsspel 

bizondere ambities voor bepaald intellectueel 

spel 

bizondere ambities voor bepaalde s tudie . . . 

bizondere ambities voor bepaald vak . . . . 

overige cultureele ambities 

reacties op omstandigheden 

waardeering voor uiterlijk voorkomen (kleeding) 

ambities voor andere zaken 

prestaties (vaardigheden, bekwaamheden) . . 

1 

'/. 
0,38 
0,20 
0,33 
0,50 
0,50 
0,55 
0,86 
0,20 

1 
0,43 

2.ЭЭ/ 
/0 

0,40 
o/ 

м. 
% 

0,59 

»/ 
/1,33 

0,43 

0,53 

0,64 

% 
0,13 

% 
0,07 

0,29 

0,21 

0,07 

0,11 

0,18 

»/ 
/3.33 

0,40 

0,50 
»/ 

/ο,β7 

7° «τ 
о 

7. 
о/ / M ' 
0/ 

/2,0 7 

0,19 

1,25 
0/. 

0,13 
0,15 
0,33 
0,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,20 
0,79 
0,43 

5,00 

V. 
0 

»/ 
/1,33 

0,57 
·/ 

/1,33 

0,50 

0,48 

0,50 

'/. 
0,31 

0,03 

"/« 
0,25 

0,29 

0,19 

0,23 

0,11 

0,23 

/3.33 

1 

'/. 
7i 

% , « 7 

?/. 
"/. 
7» 

0,27 

3,6 7 

1.37 

0,80 

7» 
0,24 

0,09 

0,14 

0,25 

0,38 
0,33 

0,33 

0,16 

0,45 

0,18 

1,80 

0,45 
»/ 
7l,.7 

•Л 
0,27 
'1 

/1.30 

0,2 

0,36 

53,00 

17,00 

7» 
17,00 

7o 
44,00 

7. 
6,25 

11,67 

4,60 

7,67 

3,40 

22,00 

12,00 

5,00 

1,17 

14,00 

6,15 

/o 
26,00 

5,31 

7. 
'/. 

41,00 

34,00 

7» 
34,00 

V. 
5,56 

8,67 

3,20 

4,22 

14,00 

24,00 

1,22 

0,62 

2,50 

2,20 

5,60 
1.13/ 

/o 
2,50 
3,7 

53,00 

*/. 
53,00 

21,50 

7 . 
V. 
*/. 
7,00 

11,33 

3,33 

6,29 

19,00 

23,00 

2,40 

1,50 

1,25 

7,50 

6,50 
1,73/ 

10 

9,67 

6,67 

V. 
13,00 

7. 
22,33 

V. 
16,50 

'/. 
5,00 

9,00 

4,75 

5,11 

2,40 

23,00 

2,20 

1 

1,75 

2,50 

5,27 
1,67/ 

/o 
2,83 
3,13 

95,00 

31,00 

95,00 

21,86 

V. 
37,54 

V. 
5,93 

10,17 

3,90 

5,52 

5,17 

23,00 

2,30 

1,11 

1,50 

4,17 

5,91 
1,09/ 

/o 
5.11 
4,49 



TABEL II (Vervolg) 

T A B E L VAN D E 

P E R S O O N S L I J S T E N | 

37°. T.o.v. een vak гп het 

algemeen; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

versrhillend 

uitgesproken versch. 

38°.T.o.v. een bepaald vak; 

a a n t a l Г en 
" ' « η 

I I I ' en 

IV' e n 

39°. Overige ambities; 

aanta l Г en 

I I ' en 
„ I I I ' en 

IV ' en 

40°. Reaches op 
omstandigheden ; 

a a n t a l Г en 

I I ' e I 1 

I I I ' en 

IV' en 

41°. Waardeering voor 

uiterlijk voorkomen; 

aanta l Г en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 

42°. V erlangen tot uit gaan; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

43°. Ambities voor andere 

¡aken; 

aanta l Г en 

I I ' en 

I I I ' en 

1 „ IV' en 

44°. Vhjt; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

45°. Eerzuchtig-

bescheiden; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

T.T. 

Vr. 

A-

A' 

+ 

1 

1 

4 

4 

1 

8 
5 

1 

+ 

2 

+ 

+ 

B- C-

B' с 

+ + 

1 

2 

2 

7 

J 

Я 

6 

1 

2 

+ + 

3 

1 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

Mn. 

D- E- F-

D ' E ' F ' 

+ 

+ 

1 

1 

1 2 

10 10 4 

2 2 1 

+ 

+ + 

1 

3 3 1 

+ + + 

+ + 
+ 

E.T. 

Vr. 

J o . | Ou. | 

G- H- I- K- L-

G' H ' I' K' L' 

+ + -l· 

1 1 1 

2 1 

1 3 1 2 

1 

8 8 5 10 10 

2 1 

1 1 4 

3 1 1 2 2 

+ + + + + 

4 3 1 3 5 

+ + + + 

+ 

+ + + + + 

M- N- O- P-

M' N ' 0 ' P' 

+ + 
+ + 

1 2 

1 

1 

1 1 

δ 1 1 

10 11 2 10 

1 1 1 

1 1 3 1 

1 

1 2 3 2 

+ + + + 

3 1 3 2 

1 

1 

+ + + + 

+ + + + 

Mn. 

J o . | Ou. 

Q- R- S- Τ

Ο' R' S' T ' 

+ 

1 1 

1 

1 5 2 

1 

3 9 12 7 

1 

2 l 1 

1 1 

2 1 2 2 

+ + + + 

4 5 4 

1 1 1 

+ + + + 

+ + + + 

U- V- W-

U' V' W' 

+ + 

2 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 2 

0 6 9 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

+ 

+ -Ι

ό 1 1 

1 1 
2 1 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 



τ.τ Ε Ι 

T A B E Ε VAN D E 

P E R S O O N S L I J S T E N 

г Mn. 

А- В С-

А' В' С' 

D Е- 1·-

D' Ь ' F ' 

г. Mn. 

Jo Ou Jo. Ou. 

G- H- Ι- К I.-

G' H ' I ' K' L' 

M- N- О- P-

M' N' О' P ' 

Q- R- S- T-

Q' R' S' Г 

. 29°. Leidend domineetin, 

uitgesproken aanw. 

minder ,, ,, 

twijfelachtig aanw 

niet aanwezig 

* lJO°. Ooidcel oc'er elkaar, 

zeer diudel bewust 

v. еікаагь overcenk 

minder duid bewust 

v. eikaars overeenk 

minder duide.bcw ust 

te verschillen 

zeer duidelijk bew 

te verschillen 

31°. Ί ov. sport en biiie-

gtngS'ipeUn m liet al-

I gemeen, 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

Я2°.Т.о. ^еп bepaalde sport 

of bewegingsspel, 

a a n t a l Γ en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 

33°. Τ ο.υ. tntelleclucele 

spelen; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

34°. Του. bepaald intel

lectueel spel, 

a a n t a l I ' en 

I I ' en 

Π Ι ' en 

IV' en 

35° Τ.ο ν studeeren m het 

algemeen, 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

36°. Τ.ο ν .bepaalde studie, 

a a n t a l I ' en 

I I ' en 

I I I ' en 

IV' en 

+ + + 

+ 

-t + 

3 3 

1 

+ + 

1 1 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

+ + 

1 

1 2 

+ + 

1 1 3 

+ 
4- + 

+ + 
+ + + 

+ 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + 

1 1 2 2 

+ + + + 
+ 

+ + \ 

+ 

+ + + 

+ 

3 4 3 2 

+ + + + 

1 1 1 3 

2 1 1 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + + + 

1 5 2 5 

+ + + + 

1 2 3 

1 1 1 

+ + + 



TABEL III 

ι + π 
verhouding voor ieder paar 

III + IV 

lu haamshouding 

posen 

gang 

gezichtsuitdrukking (mimiek) 

spraak 

gebaren 

h a n d d r u k 

overige motoriek 

uiting van gevoelstoestand 

aanspreekbaarheid van gevoelens 

gedrag t o ν vrienden en anderen 

wijze v a n optreden bij twist 

bijzondere ambities voor bepaalde sport of 

bewegingsspel 

bijzondere ambities voor bepaald intellec 

tueel spel 

bijzondere ambities voor bepaalde studie 

bijzondere ambities voor bepaald vak 

overige culturecle ambities 

reacties op omstandigheden 

waardcermg voor uiterlijk voorkomen 

(kleeding) 

ambities voor andere zaken 

prestaties (vaardigheden, bekwaamheden) 

T T 

Vr 

А В 

А' В' 

2 1 

% V, 
0,2 0,2 

0,250,25 

0,43 1 

"U 0 . 6 7 

2 0,5 

0,67 1 

0,5 Я 

0,25 0,5 

2 1,5 

0,5 2 

0 •/. 

·/. V. 
0 0 

ν. o/. 
·/. 

ons '/о 

°/. ·/. 
% i 

с 
С' 

0,5 

% 
1 

0,11 

% 
1,5 
0/з 

% 
0,5 

% 
0,4 

"А 

. 

·/. 
0 

1 

% 
% 
'I* 

·/. 
"/. 

0,18 1,86 0,25 

Mn 

D 

D 

1 

v. 
% 
·/.. 
'Л 

0,2" 

v. 

ρ 
Г ' 

0,3 

v. 
% 
7.0 

7, 
7= 
2 

Ь-

F ' 

0,5 

'/. 
0,2 

'Л. 
'Л 
v. 
·/. 

0,140,17 0,6 

V. 
% 
0,2 

7. 

2 

% 
0 

0/. 

•л. 
•л 
·/. 

l'A. 

7. 
·/. 

7з 
0,5 

0,140,19 

*/. 

·/. 

2 

V. 
0 

7u 

7= 
'/. 

0,07 

7» 

·/. 

0,3J 

0 

7. 

7. 

·/. 
7. 

0,67 

_ E T 

Vr 

G 

G' 

5 

v. 
7. 
9 

4/„ 
7. 
7. 
7 

V. 
v. 
ь 

•/. 

·/. 

7. 
7. 
7» 

"А 

'/. 
о 

8 

H 

H 

v. 
v. 
7« 
"/о 

«/. 

v. 7o 
7. 
v. 
v. 15 

v. 
7« 

V. 
0 

V. 
'/« 
8 

v. 
7» 
9 

To 
I 

I' 

'/. 
7. 
·/. 
9 

7o 
V. 
•/. 
1,3 

4 

4 

8,5 

v. 
v. 
v. 
v. 
v. 7o 

v. 
V. 
7,5 

К 

К 

v. 
V. 
V. 
"A. 
7. 
7o 
7. 
v. 5 

2 

18 

2 

v. 
v. 0 

·/. 
7. 
11 

v. 
·/. 
'70 

I 

L 

V. 
V. 
7. 
"/. 
V. 
v. 
'/. 
7 

3 

1 

6 

V. 

7« 

v. 0 

1 

2 

2,5 

v. 
·/. 
4 

Ou 

Μ Ν-

Μ' Ν ' 

V. V. 
7. 7. 
7. V. 
•7» 9 
«/. 7 . 
7 . 7» 
V. 7o 
5 1,5 

7o 7. 
V. ' 
10 6 

2 •/· 

v . V. 

v. '/. 
7 . V. 

·/. v. 
v. v. 11 12 

v. •/. 
V. 2 

O-

O' 

'/. 
1 

7. 
9 

V. 
4 

V. 
s.1» 
7» 
7. 
*,5 

v. 
'/. 

v. 
0 

0,5 

0,75 

'/. 
V. 

13 1,86 2,07 

P-

P 

v. 
V. 
7. 
9 

7. 
7» 
v. 
v. 4 

*/. 
22 

7o 

7. 

7» 
Vo 

v. 
Vo 
10 

7. 
*/. 

v. 

Mn 

Q 

Q 

v. 
Vo 
5 

9 

7. 
7. 
3/, 
Vo 

v. 
Vo 

4,25 

v. 
Vo 

7» 
0 

V. 
v. 2 

·/. 
•A 

1,25 

J 
К 

R 

v. 
v. 
7. 
'7. 
7, 
7o 
% 
5 

v. 
7. 

о 

Ь 

S 

Vo 

ν. 
7o 
"A 
7. 
7« 
7. 
5 

v. 2 

10,5 4,71 

V. 

V. 

1 

Vo 

7o 
9 

Vo 

7„ 
'Vo 

Vo 

V. 

2 

Vo 
Vo 

v. 6 

7. 
5 

4 

| Ou 

Τ 

Τ ' 

Vo 
Vo 
Vo 
4 

7. 
V. 
Vo 
7 

8 

1 

6 

V. 

Vo 

i 

•A 
7. 
«/. 
Vo 

Vo 
4 

"A 

II- V w 

U' V' W ' 

Vo Vo Vo 
V. Vo ν« 
V. V. ν« 
"/. '7. '70 
V. Vo ν» 
7. * 7. 
7o Vo Vo 
5 1,67 '/„ 

Vo * i 
2 4 4 

2,4 4 8,5 

'A V. ι 

V» * Vo 

0,67 »/, 4 

0,2 1 0 

2 V. 
2 % 0,5 

J s '7. 

V. V» v« 
1,6 1 1 

1,33 2,34 "/„ 



τ.τ. ι Ε.Τ. 

T A B E L VAN DE 

PERSOOXSLIJSTEN 

г. Mn. 

А- В- С-

А' В' С' 

D- Е- F-

D' Ε' I·' 

г. 

Jo 

G- H- I- К- L-

G' H' I' K' L' 

Ou. 

M- X- O- P-

M' X' O' P' 

Mn. 

Jo. Ou. 

Q- R- S- T-

Q' R' S' T' 

U- V- w -

U' V' W' 

+ + 
+ 

+ + 

+ + + 

+ + 
+ 

46°. Koppig-volgzaam; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

47°. Heerschzuchtig-

inschikkehik, 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

48°. Gieitg-irijgfvtg, 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

49°. Verkunslend-

spaarzaam ; 

gelijk 

tamelijk gelijk 

verschillend 

uitgesproken versch. 

50°. bgoisüsch-

aUruistisch, 

gelijk 

tamelijk gelijk 
verschillend + 

uitgesproken versch. + + 

51°. Piestaties; 

aantal I' en 
II' en 

III' en 
IV' en 

52°. Al oj niet dcubleeren 

op school; 

gelijk 
gelijkend 
verschillend 
uitgesproken versch. 

53°. Intelligentie, 

gelijk 
gelijkend 
verschillend 
uitgesproken versch. 

+ + 

+ + 

+ + 

2 13 3 
2 

2 3 8 
9 4 12 

+ + 

+ 
+ + 

+ + 

+ + + + 
+ 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + 
+ 

+ + + + 

+ -Г 

+ + 

+ + + 

+ 

+ + + + 

+ + + + 

+ 

1 1 3 

12 14 6 

+ 

+ + 

+ 
+ + 

+ + + + 

8 9 12 12 12 

3 

1 1 3 

1 1 

+ + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

12 12 8 7 

1 Л 2 

1 6 2 

2 1 

+ + + 
+ 

+ + 
+ 

+ 

+ + + + 

+ + + 

4 12 11 14 

1 1 1 

2 3 

2 1 

+ + + 

+ 
+ + 

+ 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

8 6 11 

4 1 

4 1 

5 2 

+ 
+ + 



A-A' I 

29 71 

0 

β 12 

24,1 

14 34 

49,2 

8 21 

3,4 

4,5 β 

15,96 

3 9 

10,04 

5 11 

5,43 

12 23 

12,27 

3 5 

19,08 

β 8 

29,56 

2 6 

10,04 

7 12 

17,71 

6 12 

10,16 

20 53 

3,87 

7 19 

5,06 

14 52 

20,46 

35 88 

1,24 

31 79 

1,92 

22 57 

2,74 

Ι 53 24 

29 

83 93 

10 
24 31 

7 

9 4 

6 
25 17 

8 

г 

Β-Β· ι 
91 102 

0 

13 
33,26 

58,5 

15,83 

28 

10,98 

7,5 

19,72 

17,5 

28,32 

37 

22,25 

11,5 

10,92 

16 

18,51 

11 

23,88 

25,5 

6,21 

26 
28,32 

45 

25,26 

25 

33,23 

69 

7,17 

98 

3,31 

101 

3,07 

48 

36,39 

105 

91,5 

125 

128 
-2 

8 
62 

12 

12 
2 

15 

11 
34 

26 

29 

47,5 

39 

12,5 

35 

65 

16 

26 

20 

31 

52 

30 

14 

89 

117 

120 

115 

18,5 

-3 

β 

74 

10 

4 

60 

С-С 

93 

0 

13 

10,15 

57 

9,28 

22 

12,35 

7 

16,71 

9 

10,05 

5 

45,9 

11 

43,87 

3 

34,28 

3 

60,68 

3 

42,06 

7 

31,66 

7 . 

47,4 

44 

23,55 

13 

28,36 

39 

34,26 

118 

1,18 

97 

6,98 

35 

22,37 

18 

8 

83 

2 

11 

11 

9 

5 

52 

25 

τ.τ. 

76 

13 

56 

14 

β 

β 

11 

23 

5 

10 

6 

11 

16 

58 

19 

65 

94 

91 

45 

10 

85 

22 

14 

27 

D-D' | 

73 42 

0 

20 

17,95 

25 

11,19 

13 

50,94 

13 
19,07 

7 
0,32 

9 
64,52 

16 

69,43 

4,5 

64,52 

7 
63,45 

7 

56,35 

12 

53,84 

θ 

74,86 

26 

10,95 

6 
33,97 

30 

25,4 

70 

10,8 

76 

10,54 

44 
36,12 

-25 

35 

13 

7 

9 
2 

67 
24 

17 
12 

5 

3 
22 

49 

8 

18 

23 

11 

4 

24 

51 

12 

18 

14 

23 

36 

12 

7 

29 

50 

54 

54 

11 

β 

7 

33 

5 

8 

71 

Μη. 

Ε-Ε· | 

89 45 

0 

20 13 

12,64 

33 18 

4,26 

21 8 

13,91 

14 6 

8,1 

14,5 13 

28,02 

30 36 

40,84 

4 8 

59,74 

7 10 

47,83 

9 9 

32,97 

18,5 20 

36,39 

19 20 

35,24 

39 27 

15,73 

12 7 

7,29 

68 23 

19,69 

90 52 

6,81 

102 50 

1,4 
50 49 

32,07 

40 5 

35 

40 72 

32 

15 34 

19 

7 -3 

10 

31 7 

24 

FF' 

74 68 
0 

18 14 
8,25 

17 20 

12,36 

8 8,5 

7,32 

5 4 

6,85 

10 12 

13,33 

20 24 

13,33 

4,5 4 

1,62 

9 6 

15,84 

5 β 

27,1 

12 14 

11,94 

11,5 15 

17,39 

30 33 

9,04 

18 11 

20,05 

86 71 

6,28 

87 71 

6,86 

34 33 

2,8 

-3 60 

63 
-1 42 

43 
15 55 

40 

90 83 

7 
16 22 

6 
4 6 

1 
41 21 

20 

Ε.Τ 

г. 

G-G' | 

31 42 

0 

6 7,5 

3,97 

15 20,5 

0,48 

8 6,5 

24,97 

2 3 

5,13 

7 11 

7,44 

8 16 

19,27 

3 4 

0,76 

3,5 5,5 

7,46 

4 5 

3,98 

4,5 8 

13,54 

7 15 

22,67 

26,5 36,5 

0,87 

15 5,5 

57,37 

39,5 14 

58,5 

42 70 

10,36 

43 56 

1,93 

19 36 

16,66 

22 7 

15 

3 11 

8 

4 -5 

9 

78 102 

24 

20 23 

3 

17 9 

8 

40 44 

4 

Η-Η' 

32 67 

0 

7 19 

12,82 

18 39 

1,63 

7 26 

27,82 

3 7,5 

8,76 

7 6 

41,98 

13 17 

23,2 

2,5 4 

13,46 

4 9 

3,51 

4 4 

35,43 

β 9 

16,61 

9 11 

26,37 

38 62 

12,5 

11 17 

16,16 

34 46 

21,58 

51 88 

9,73 

47 82 

9,12 

32 53 

11,76 

2 6 

3 
0 0 

0 
0 0 

0 

91 89 

2 

32 38 

6 
12 8 

4 

31 17 

14 

Jo. 

Ι-Ι· | 

61 29 

0 

9 4 

3,27 

42 18 

5,09 

18 8,5 

0,24 

7 5 

20,17 

6 2 

17,48 

12 6 

2,61 

18,5 12 

15,5 

4,5 2 

3,27 

7 2,5 

14,1 

8 2,6 

20,57 

14 7 

2,61 

13,5 9,6 

19,46 

53 17,5 

17,93 

25 5 

4,07 

45 18 

8,53 

77 34 

8,5 

72 27 

11,71 

59,5 25 

6,07 

27 25 

2 

92 93 

1 

28 20 

8 

13 10 

3 

19 26 

7 

Κ-Κ' | 

34 79 

0 
8,4 

13,61 

19,5 

7,42 

9 

10,91 

5 
11,11 

5 
2,67 

β 

11,73 

15,5 

34,54 

4 
14,02 

7 
34 

4 

17,61 

7,6 
27,03 

9 

28,97 

29 

2,9 

9 
47,14 

36 

38,61 

42,5 

4,67 

42 

6,26 

24 

17,63 

12 

2 

0 

3 

3 

3 

87 
4 

33,5 

3,5 
6 

7 
19,5 

6,6 

15 

39 

26 

14,5 

11 

11 

17,6 

7 

8 

6,6 

10 

11,5 

63,5 

7,5 

37 

90 

86 

39 

14 

3 

0 

83 

30 

13 

13 

Ι 
L-L' | Μ-Μ' | 

12 17 

0 
2 4 

19,91 

4 6 

6,41 

1 3,5 

42,25 

4,5 6 

3,19 

8 10,5 

3,97 

1,5 2,5 

7,96 

2 4 

16,92 

0,2 2,5 

79,59 

6 6 

8,44 

8,5 8,5 

7,39 

14 14,5 

15,69 

6 6 

26,08 

12 15 

6,41 

16,5 21 

6,51 

15 19 

6,76 

8,5 14,5 

9,1 

26,5 29 

2,5 

23,5 15 

8,5 

21 42 

21 

92 87 

5 

33 31 

2 

18 10 

β 

16 13,5 

2,5 

129 97 

0 

45 26 

13,16 

21 16 

0,59 

10,5 10 

11,7 

41 28 

4,88 

60 42,5 

3,05 

19 10 

17,72 

24,5 17 

4,08 

21 14 

6,08 

45 34 

0,17 

32 29 

9,24 

83,5 63 

0,14 

34,5 18 

18,14 

52,5 40 

0,59 

124 104 

4,39 

127 111 

10,59 

83 57 

4,6 

34 β 

28 
37 0 

37 
41 0 

41 

90 73 

17 

19 22 

3 

20 11 

9 

N-1S 

175 

0 
22 

7,8 

Ou. 

• 

178 

26 

94 108 

6,4 

34 
0,91 

37,5 

6,92 

17 
5,02 

37 
3,31 

61 
7,55 

11 
0,53 

18 
2,17 

12 

0,53 

45 
6,42 

44 
2,76 

91 
1,09 

31 
1,05 

62 
7,62 

145 

9,69 

226 

9,49 

62 

13,96 

18 
12 

31 

24 

20 

16 

66 

15 

25 

8 

0 

10 
-24 

38 

35 

33 

19 

35 

53 

11 

19 

12 

40 

47 

90 

32 

73 

178 

188 

83 

30 

7 

4 

81 

17 

10 

14 

O-C 

79,5 

0 

11,5 

6,6 

• 
78,5 

13 

37 35,5 

1,59 

22 
12,35 

14 
18,69 

8,5 
12,86 

24 

32,91 

45 
9,29 

9 

28,13 

16 
38,72 

13 
17,72 

26,5 

33,75 

28 

21,28 

46 

7,55 

18 
0,48 

51 
3,34 

96 
5,02 

87 

2,73 

67,5 

9,73 

15 

1 

32 

21 

34 

17 

78 

26 
19,5 

3,5 

10 

9 

31 

4 

17 

9,6 

6,5 

12 

37 

5 

7 

9 

13 

18 

53 

18 

54 

86 

91 

55 

14 

11 

17 

52 

16 

19 

27 

Ρ-Ρ' 

71,5 

0 

20 
11,55 

41,5 

2,56 

31 

3,77 

14 
9,5 

8,5 
4,86 

28 
66,8 

63 
46,27 

14 
53,13 

19,6 

36,85 

21 
66,04 

29 
34,44 

41 
59,89 

58 
0,5 

24 
1,82 

63 
1,03 

82,5 

4,48 

84,5 

3,46 

118 
52,4 

66 

3 

29 

3 

13 

4 
22 

4 

83,5 

18,6 

46 

39 

13,5 

9 

9 

27 

5 

10,5 

5 

16,5 

12 

67 

27 

72 

88 

92 

48 

63 

26 

17 

18 

Jo. 
RR' 

147 75 

0 

39 15 

13,93 

53 44 

23,98 

15 8,5 

5,35 

79 31 

12,94 

25 9 

17,15 

64 35 

3,68 

150 80 

2,33 

144 78 

0,21 

0 -1 

1 

ι 

74 71 

3 

26 15 

11 

6 8 

3 

7 40 

33 

S-S 

116 

0 

13 

26,8 

56 

2,53 

12 

11,48 

21 

19,51 

31 

34,8 

4,5 

66,69 

8 
55,21 

12,5 

28,78 

21 

18,16 

24 

26,8 

51 

4,17 

75 
29,2 

5 

5 
22 -

37 

' 
67 

13 

34 

5,5 

18 

37 

13 

16 

11 

17,5 

24 

32 

79 

10 

-15 

τ-τ· 

154 

0 

27 

12,57 

67 

4,13 

44 

0,3 
22,5 

29,18 

15 
9,74 

15,5 

18,54 

38 

17,07 

7 

12,35 

16 
15,21 

8,5 

2,67 

18 
6,82 

23,5 

29,14 

70 

8,83 

17 
40,74 

86 
15,84 

177 

4,1 
172 

1,8 

101 

21,65 

52 

20 

39 

17 
21 

7 
89 

2 

19 

7 
4 

2 

30 

0 

137 

31 

55 

39 

11 

11 

9,5 

24 

8 

10,5 

β 

14 

11,5 

74,5 

36 

86 

168 

159 

58 

32 

22 

28 

87 

26 

2 

30 

Μη. 

Ou. 

υ-υ· 
75,5 

0 

17,5 

18,71 

46 

0,68 

22,5 

13,52 

10 

9,03 

5,5 

3,43 

14 

7,75 

28 
13,35 

7 
1.09 

9 

2,5 

8 
1,86 

17 

17,3 

17 

7,74 

46 

3,59 

19 
5,2 

44 

. 5,55 

77 
0,04 

68,5 

2,57 

53,2 

15,2 

14 

33 
52 

24 

75 

35 
84 

8 
22 

1,5 
11 

1 
12 

1 

44 

7 

26,5 

10 

7 

3 

7 

12,5 

4 

5 

4,5 

7 

8,5 

25 

10 

23 

45 

38 

23 

47 

28 

40 

92 

23,5 

12 

11 

ν-ν· 

174 
0 

18 

19,28 

103 

6,02 

31 

6,06 

27 

3,45 

15 

19,79 

17 

10,53 

37,5 

15,87 

10 

1,55 

14 

6,99 

13 
14,04 

17 

13,71 

22 
12 

107 

2,29 

35 

15,25 

87 

21,41 

150 

12,50 

173 

1,88 

67 

3,08 

-19 

35 

29 

4 

0 
13 

84 

6 
24 

5 
12 

3 
-13 

34 

124 

19 

83 

25 

18 

16 

15 

26 

7 

11,5 

7 

16 

20 

73 

34 

96 

138 

119 

45 

16 

25 

13 

90 

19 

9 

21 

W - W 

43 133 

0 
12 21,5 

26,7 

26 61,5 

13,39 

22 42 

23,73 

12 24,5 

20,53 

4 11 

5,93 

31 22 

50 49 

11,5 11 

19 18 

19 14 

34 28,5 

31 31 

31 98 

1,03 

12 15 

42,49 

42 80 

23,83 

52 162 

0,3 

42 138,5 

3,14 

44,5 82,5 

25,1 

4 46,5 

42,5 

-9 -25 

6,5 

β 3 

3 
80 88 

β 

3 26 

23 

33 10 

23 

80 20,5 

59,5 





TABEL XVI 

Gem. aantal a's + b's . 

с 

3 

с 

« 'rt 

s ι 
? 5 
о ш 

e 

з 

•s 
Ü 

Ruim 

Type t 

heer 

hond 
paraplu 
to taa l 

heer 

hond 
paraplu 

weg met bijfiguren en regen . . . 

to taa l 

heer 

hond 

weg met bijfiguren en regen . . . 

to taa l 

teweergave . . 

rende kenmerken 

3 Vr. 

7,30 

1,00 

0,70 
9,00 

15,00 

3,00 

1,67 

5,67 
25,34 

1,67 

2,67 
3,67 

8,01 

12,00 

2,00 

3 Mn. 

7,35 

2,70 

0,35 
10,40 

11,33 

3,67 

1,67 

1,67 
18,34 

1,67 

1,67 

0,67 

4,01 

8,33 

2,67 

T.T. 

3 J o . 

6,30 

2,00 

0,70 
9,00 

12,C0 

3,00 
1,00 

2,00 

18,00 

2,33 

2,67 

1,67 

6,67 

5,33 

1,67 

3 Ou. 

8,30 

1,70 

0,30 
10,30 

14,33 

3,67 

2,33 

5,33 
25,66 

1,00 
1,67 

2,67 

5,34 

15,00 

3,00 

to taa l 

7,40 

1,85 

0,50 
9,75 

13,17 

3,33 

1,67 

3,67 

21,84 

1,67 

2,17 

2,17 

6,01 

10,17 

2,33 

| 
9 Vr. 

6,40 

1,00 

0,90 
8,30 

12,00 

2,20 

1,70 

6,00 

22,10 

0,89 

1,44 

0,89 
3,22 

10,67 

2,22 

| 6 Mn. 

5,60 

0,80 
0,60 
7,00 

13,00 

2,80 
1,30 

7,50 

24,60 

2,U0 

2,50 

1,67 

6,17 

14,17 

3,33 

E .T . 

1 H J o . 

5,10 

0,70 

0,90 
6,70 

11,10 

2,30 

1,50 

8,10 

23,00 

1,25 

1,75 

1,63 

4,63 

11,88 

2,88 

I 7 Ou. 

7,10 

1,10 

0,70 

8,90 

13,90 

2,60 

1,60 

4,40 
22,50 

1,43 

2,(:o 
0,71 
4,14 

19,43 

2,43 

to taa l 

6,10 

0,90 

0,80 
7,80 

12,40 

2,40 

1,50 
6,40 

22,70 

1,33 
1,87 

1,20 
4,40 

12 07 

2,67 
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TABEL XVII 

I 
TOTAAL 

4 OPSTELLEN 

Aantal regels 

I 

II 

III 

A 

в 

— 

— 

А 

в 

tot. 1 + 2 + 3 + 4 

1 

2 

3 

tot. 1 + 2 + 3 

4 

1 

2 

3 

χ a 

1 b 

2 

3 

a 

b 

с 

4 d 

e 

f 

g 

a 

5 b 

с 

a 

6 b 

с 

d 

7 

8 

9 

10 

a 

12 b 

с 

tot. a + b + с 
d 

T.T. | 

Vr. 

A-Α' | B-B' 

76 64 

9 10,9 

19,2 17,5 

10,3 9,1 

11,6 11,6 

41,1 38,1 

6,3 5,6 

19,4 19,7 

38,4 37,5 

4,7 6,9 

0,3 0 

0 0,6 

0,8 0,9 

1,3 1,3 

4,5 4,1 

5,3 8,4 

3,9 3,1 

1,6 0,9 

0,3 0,3 

0,3 0,3 

36 37,8 

5,3 6,9 

1,1 1,9 

2,6 1,3 

6,3 10 

0,5 0,9 

1,8 0,6 

0,3 0 

1,8 1,6 

0,3 0 

0 0 

0 0 

0,57 

0 

1,14 

1,71 

0 

85 103 

12,2 14,4 

27,8 32,2 

14,6 12,8 

11,5 5,8 

53,9 50,9 

6,6 8,1 

19,3 18,4 

35,3 31,1 

2,4 5,4 

0 0 

0 0,2 

0,7 2,7 

1,9 4,5 

3,1 1,9 

5,2 2,3 

2,8 2,9 

2,6 1 

0,9 1,9 

0,7 1,7 

41,2 40,2 

3,8 8,3 

2,4 2,9 

4,7 1,2 

8,2 12,2 

0,7 0,6 

0,7 2,3 

0,2 0,2 

0,7 0,2 

0 0,2 

0 0 

0 0 

0,85 

0 

1,7 
2,55 

0,21 

C-C' 

94 112 

3,4 10,9 

15,5 17,9 

10 12,9 

11,3 12,5 

36,8 43,2 

4,7 4,3 

16,6 17,7 

40,9 38,6 

4,9 6,9 

0 0 

0 0 

0,6 0,7 

1,9 1,8 

7,7 8,2 

6,2 5,7 

3,4 4,1 

1,1 1,1 

0,4 0,4 

0,2 0 

37,9 38 

4,3 4,1 

1,6 0,7 

2,3 1,3 

6,7 6,1 

1,1 1,1 
1,3 1,1 

0,2 0 

1,6 1,3 

0 0,2 

0 0,2 

0 0 

0 

0,39 

0,97 

1,26 

0,19 

Mn. 

D-D' | E-Ε' | F-F' 

31 

14,2 

16,1 

13,5 

6,6 

36,1 

3,2 

21,3 

34,8 

1,3 

0 

0 

11 

2,6 

7,7 

6,5 

6,1 

0,6 

0 

0,6 

43,9 

9,7 

0 

0 

6,8 

1,3 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

8,7 

26,2 

12,3 

9,2 

47,8 

8,7 

19 

35 

5,7 

0 

0 

4,6 

3,1 

9,8 

5,1 

4,6 

1,5 
0,5 

0 

42,7 

6,1 
3,1 

8,1 

6,7 

0,5 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0,67 

0,57 

Ι о 

78 94 

6,2 6,8 

20 15,5 

13,1 15,7 
7,7 11,9 

40,8 43,2 

4,4 3,8 

16,4 20,6 

42,8 31,7 

9,7 1,9 

0,3 0,4 

0 0,4 

0 4,5 

3,1 7,7 

4,1 6,8 
9,2 6,2 

2,6 3,4 

1,8 0,6 
1 0,4 

0 0,2 

38,5 36 

4,6 7,9 

1,3 0,2 

5,1 2,1 

9 6,7 

0,8 0,4 

1 0 

0 0 

0,6 0,2 

0 0 

0,3 0 

0 0 

0 

0 

1,16 

1,16 

0 

64 52 

3,1 5,4 

18,1 20,4 

15 11,5 

11,9 7,7 

45 40 

3,4 1,9 

16,3 13,5 

52,2 49,2 

4,4 8,1 

0 0 

0,3 0 

0,9 0,8 

1,9 0,8 

4,7 4,2 

5,6 5 

2,8 3,8 

0,9 0,4 

0,3 0,8 

0,6 0,4 

34,4 33,5 

9,4 10 

1,9 0,4 

2.2 1,9 

6.3 6,4 

0,9 1,6 

0 1,2 

0 0 

0 0,8 

0,3 0 

0 0 

0 0 

0 
0,34 

2,07 

2,41 

1,03 

E.T. 

Jo. 
H-Η' | I-I' | K-K' | 

98 105 

6,1 8,4 

20,2 12,2 

10,6 14,5 

10 12,2 

40,8 38,8 

5,9 3,2 

22,7 22,3 

31,8 29,7 

2,2 2,3 

0 0 

0 0 

5,3 7,2 

6,5 7,6 

0,8 0,4 

1,8 2,1 

2,7 1,3 

1 1,3 

0,2 0,6 

2 2,3 

33,9 39,8 

12,4 21,5 

3,3 1 

2,9 0,8 

4,9 4,6 

0 0,2 

0,4 0,4 

0 0,2 

0,6 0,6 

0 0 

0 0 

0 0 

0,2 

0,59 

0,79 

1,58 

0,99 

86 

6,1 

22,6 

11,9 

7,9 

42,3 

4,9 

19,5 

37,4 

7 

0 

0 

4,2 

1,4 

2,3 

5,3 

3,3 

0,7 

1,6 

0,6 

36,7 

7,2 

2,8 

2,1 

8,4 

1,2 

1,4 
0,2 

1,2 

0 

0 

0 

0 

0 

86 

4,2 

16,5 

15,1 

11,4 

43 

6,3 

16,7 

41,2 

6,7 

0 

0 

3,7 

0,7 

4,4 

5,6 

4 

1,4 
0,5 

0,5 

38,8 

6,5 

1,4 
1,6 

8,6 

0,7 

0,7 

0 

0,7 

0 

0 

0,2 

1,16 

1,16 

Ι о 

19 78 

4,8 6,2 

27 23,6 

12,8 11 

6,8 10,8 

46,6 46,4 

4,8 4,9 

13 13,3 

45,1 43,1 

6,6 10 

0 0 

0 0 

0 0 

0,7 0,5 

2,6 2,8 

2 4,9 

2,2 3,6 

3,1 1,5 

1,3 0,3 

1,1 0,8 
40 33,9 

8,1 3,3 

1,1 1,8 
2,2 1,8 

7 6,9 

0,7 0,6 

2 0,8 

0,2 0 

1,5 1 

0,2 0,8 

0 0 

0 0 

0,24 

0 

1,42 

1,66 

0.47 

Vr. 

1 
L-L' | M-M' | 

96 107 

7,1 6,7 

25,6 26,4 

9,6 13,3 

4,2 5,2 

39,4 44,9 

5 8,4 

19,2 21,5 

32,3 31 

6,5 7,1 

0 0 

0 0 
0,2 0 

0 0,4 

2,1 1,7 
4,4 2,1 

β 2,4 

1,2 1,1 

0,6 1,3 

0,8 1,7 

43,3 35,3 

6,5 5 

2,1 2,2 

1,2 2,1 

7,7 7,7 

1,5 1,7 

1,7 1,9 

0,4 0,7 

0,2 0,4 

0 0 

0,4 0 

0 0,2 

0 

0,39 

2,96 

3,35 

0,59 

104 

6,5 

19,8 

11 

6,7 

37,5 

4,6 

16,2 

41,9 

8,5 

0 

0 

0 

0 

2,7 

3,8 

4 

1,7 
0.8 

0,2 

34,4 

4 

1,5 

1,3 

7,3 

1,7 

2,3 

0 

2,3 

0,8 

0,8 

0 

0 

0 

114 

6,5 

19,3 

8,1 

7,2 

34,6 

3,2 

15,4 

39,1 

7,4 

0 

0 

0 

0,2 

2,6 

2,8 

3,9 

1,6 

1,2 

0,5 

35,6 

3,7 

1,9 

2,3 

8,9 

1,4 

4,2 

0,2 

1,8 

0,4 

0,4 

0,4 

2,57 

2,67 

1,10 

Ou. 

N-N' | O-O' | 

117 

4,1 

11,5 

8,6 

9,2 

29,2 

1,5 

14,2 

41,7 

8,9 

0 

0 

0 

1,4 

1,7 

3,2 
3,2 

2,9 

0,2 

0 

30,4 

4,3 

0,9 

1,2 

5,5 

2,9 

1,4 

0,2 

2,6 

0 

0 

110 

4,4 

18,5 

8 

5,6 

32,2 

3,8 

12,2 

32,5 

8 

0 

0 

0 

2 

0,5 

1,6 
1,6 

1,5 

0,7 
1,6 

29,1 

4,4 

1,3 
3,3 

6,2 

2,7 

3,3 

0,6 

1,5 

0 

0 

0,2 0,2 

0,18 

0 

1,94 

2,11 

0 

87 97 

7,8 6,8 

22,3 20,4 

14,9 12,2 

10,6 13 

47,8 45,6 

7,1 6 

18,6 18,8 

41,8 35 

5,7 6,6 

0 0 

0 0 

0 0,2 

1,8 1,6 

3,2 3,6 

3,2 3,5 

4,1 2,5 

1,4 2,1 

0,5 0,4 

0,5 1 

32,9 34,8 

4,8 3,9 

2.1 1,2 

1,1 3,1 

7,8 6,4 

2,1 1 
1,6 0,4 

0 0 

1,4 0,6 

0,2 0 

0,6 0 

0 0 

1,52 

1,3 
2,61 

5,43 

1,74 

1 
1 

Ρ-Ρ· 1 R-R' 

116 108 

12,1 7,2 

27,1 26,7 

13,6 8,9 

4,8 8,1 

45,5 42,7 

6,9 6,3 

20 12,4 

29 31,3 

6,4 7,6 

0 0 

0 0,2 

1 1,9 

0,9 1,5 

0,2 0,4 

1,2 1,7 
2,2 1,1 

1,4 1,7 

1,6 1,9 

1,9 1,9 

38,4 36.1 

б 6,6 

1,4 1,3 
1.2 2,2 

8.3 8,9 

1 0,9 

2,1 2,4 
0,2 0,4 

2,2 2,2 

0 0,4 

0 0 

0,2 0 

0,54 

0 

1,79 

2,32 

0,89 

71 68 

2,8 1,5 

18,6 11,5 

13,3 18,5 

11,3 12,1 

43,1 42,1 

4,8 3,2 

16,9 19,1 

49,6 48,6 

7,3 6,5 

0 0 

0,3 0 

0 1,5 

0 0 

4,8 5 

7,3 5,3 

3,4 2,6 

1,1 1.5 
0,6 0,3 

0 0,3 

36,3 82,6 

5,6 4,4 

1,7 0,6 
0,8 0,6 

7 7,4 

0 0 

0,3 0,6 

0 0 

0 0,6 

0 0 

0 0 

0 0 

0,29 

0,58 

0,58 

1.44 

0 

Jo. 
S-S' 

65 63 

8.9 14 

23 23,5 

14,2 11,7 

8,3 8,9 

46,5 44,1 

6,1 6,3 

19,4 23,5 

34,8 31,7 

4,6 5,7 

0 0 

0 0,3 

0,6 0,3 

1,8 0,6 

4 5,4 

9,2 7,3 

4,9 5,7 

1,5 1,6 

0,9 0 

0 0 

48 43,5 

6,2 4,4 

4,3 1,6 

0,6 0 

9,8 9,5 

1,2 0,6 

0,6 0,3 

0 0 

0,9 1 

0,3 0,3 

0 0 

0 0 

0,31 

0,31 

0,63 

1,25 

0 

Mn. 

T-T' | 

117 

4,3 

9,1 
10,1 

10,4 

29,6 

3,6 

15,4 

40,5 

7,7 

0 

0 

0 

0,7 

2,6 

3,6 

3,1 

2,6 

0,2 
0,3 

32,1 

8,4 

1 

1,4 

6,7 
1 

1,7 
0 

0,9 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

4,3 

16,8 
10,5 

12,2 

39,5 

3,8 

11,9 

42,7 

8,1 

0 

0 

0 

0 

2,4 

3,5 

1,9 
1,9 

1,6 

0,3 

32,4 

5,7 

1,6 

1,6 

7 

2,2 

1,1 
0 

0,5 

0 

0 

0 

2,09 

2,09 

0,63 

Ou. 

U-U' 

113 

6,5 

20,7 

6 

4,1 
30,8 

5,3 

9,9 

40,5 

14,7 

0 

0 

0 

0 

1,1 
1,8 

1,2 
2,1 
0,9 

0,5 

24,8 

2,1 

2,1 

1,9 

4,4 

1,8 

2,6 
0,4 

4,1 

1,2 
0,2 

78 

5,6 

23,6 

6,7 
2,6 

32,8 

6,2 

10,3 

44,1 

16,7 

0 

0 

0 

0 

0,8 

1,8 

1,8 

1 
1,3 

1 

27,4 

2,6 
2,3 

2,3 

5,4 

1,5 

2,6 

0,8 

2,8 

2,1 
0 

0 0 

0,63 

o 
1,47 

2,09 

1 0 

V-V' 

113 

4,1 

15,6 

5,7 
9 

30,3 

3 

8 

46,7 

12,7 

0 

0 

0 

0 

1,6 
3 

1,1 
1,4 
0,5 

1,4 
29,9 

2,7 

0,5 

1,1 

7,6 

1,2 
2,7 

0 

0,9 

0,4 
0 

104 

3,5 

23,7 

6,3 

5,8 

35,8 

4,8 

9,8 
44,6 

11,7 

0 

0 

0 

0 

1,6 

2,7 

1,7 
1,9 

0,2 

1,3 
29,6 

2,7 

2,3 

2,1 

6 

2,3 

1,3 

0 

0 

0,8 

0 

0,2 0,8 

0,18 

o 
1,88 

2,09 

o 

w-w 
63 60 

5,1 6 

31,4 18 

12,1 17 

3,8 10 

47,3 45 

5,4 7 

14,2 16 

34,6 32,3 

8,3 8,3 

0 0 

0 0 

0 1,7 

1,6 2 

1 0,3 

2,9 1,3 

1,3 3 

1,3 2 

0,3 1 

2,9 2,3 

37,5 40 

6,3 10 

4,1 5,7 

2,2 1,7 

9,5 7 

1,6 2,7 
3,2 3 

0,3 0 

0,6 0,3 

0 0 

0,3 0 

0 0 

0,65 

0,21 

1,26 

1,88 

0,65 





TABEL XIX 

Stationsemplaccment 
T.T. E.T. 

3 Vr. | Я Mn. I 3 Jo. 8 Ou. totaal 8 Vr. 6 Mn. 7 Jo. 7 Ou. totaal 

II 

В 3 

4 

totaal 1 4 2 + 3 

3 

3,2 

5,5 

1.1 
1,5 
5,2 

.4,8 

2,5 

1,8 

1,8 

4,2 

5,9 

3,8 

3,3 

5,4 

5,-

13,7 

6,5 

0,8 

4 -
5,8 

4,1 

.4,1 

7,7 

4,7 
8,2 
2.7 

3,4 

5,6 

0,9 

1,7 

2,9 

4Д 
8 

5,7 

2,4 

3,7 

5,7 

2,5 

2,4 

5,3 

4,4 

8,1 

4,2 

1,7 

8,2 

3.1 

4,5 

1,9 

9,1 

5,5 

5,-

2.6 

3,7 

8,5 

4,3 

6,2 

4,8 

7,2 

3,3 

2,4 

7,2 

2,8 

4,2 

2,7 

9,2 

5,5 

4,7 

2,1 

2,7 

9,4 

3,3 

'·!,-

1.4 

6,5 

4,9 

7,2 

3,7 

Er was een schip op zee 

1,7 

9,2 

1,6 

7,2 

3,6 

10,2 

2,7 

1.2 

4,8 

3,2 

11,9 

4,3 

5,5 

4,3 

12,7 

3,9 

4,7 

2,9 

4,5 

4,9 

1,9 

5,8 

2,3 

4,7 

2,2 

1,6 

6,-

3,9 

8,3 

3,1 

5,7 

3,3 

8,7 

3,1 

3,2 

4,5 

2,6 

4,5 

4,1 

3,4 

1,4 

6,6 

4,5 

4,7 

5,3 

1,9 

1,6 

4,2 

2 , -

1,3 

6,-

5,3 

5,9 

3,2 

1,3 

V 
4,4 
2,3 
0,8 
6,6 

4,7 
4,3 
4,3 

2,8 

3,5 

3,9 

3,2 

1,9 

6,-

·•>,-

6,-
4,6 

Als ik teru^denk 

II 

в 3 
4 

totaal 1 + 2 + 3 

7,9 

5,7 

12,1 

14,2 

4,1 

18,-

4,3 
4,2 

2,4 

4,7 

10,7 

7,4 
7,7 

2,5 

13,8 

18,1 

17,7 

5,9 

5,3 

5,8 

15,9 
11,1 

4,8 

16,5 

20,5 

11,8 

2,9 

7,1 

10,6 

3,6 

10,8 
1,9 

15,1 

1,9 

10,1 

5,5 

6,3 

8,2 

9,8 

1 1 , -
3,3 

15,9 

11,2 

10,9 

4,2 

3,4 

6,2 

4,5 

4,7 
2,2 

6,4 

4,8 

4,8 

1,8 

2,5 

7,7 
3,3 

2,8 

2,9 

6,5 

4,4 

5,6 

2,3 

3,6 

7,5 

4,3 
3,8 

2,7 

7,3 

4,8 

5,6 

1,3 

2,4 

6,2 

3,6 

4 , -
2,3 

5,5 

4,5 

4,7 
2,7 

Werk en spel 

II 

В 

totaal 1 + 2 

1 

2 

3 

4 

4-3 

1 

2 

3 

6,7 

4,6 
5,7 

6,-
3,2 

14,5 

4,7 

9,7 

2,8 

9,3 

12,4 

7,7 
3,5 

5,2 

13,5 

13,7 

12,2 

13,2 

11,3 

9,3 

6,7 

e,i 

6,-
22,2 

13,2 

6,4 

3,4 

4,7 

7,7 

6,7 

3,4 

2,3 

5,8 

5,2 

15,5 

12,6 

8,-

8,5 

6,7 
4,8 

4,2 

14,-

9,2 

1 1 , -

8,-

4,1 

6,-
4,4 

3,3 

3,6 
5 ,-

6,1 

6,5 

2,6 

4,3 

13,9 

8,4 

5,2 

3,7 

10,4 

7,1 
8,9 

6,-

3,6 

8,2 

5,1 
3,9 

3 , -

7,1 

5,1 

6,9 

2,8 

4,9 

10,6 

7,1 
4,3 

4,5 

7,6 

7,9 

8,2 

5,3 



TABEL XVIII 

I 

II 

III 

A 

в 

— 

A 

в 

tot. 1 + 2 + 34 1 

1 
2 

3 

tot. 1 + 2 + 3 
4 

1 

2 

3 

a 

4 2 

3 

a 

b 

с 

4 d 

с 

f 

e 
a 

5 b 

с 

a 

6 b 

с 

d 

7 

8 

9 

10 

a 

b 

с 

t o t . a + b + c 

d 

3 vr. 

3,9 

2,8 

2,U 

2,3 

4,1 
0,9 

0,8 

2,5 

2,1 

0,1 

0,27 

0,7 

0,9 

0,7 

2,2 

0,5 

0,8 

0,3 

0,4 

1,0 

2,1 
0,7 

1,9 

2,7 

0,2 

1,0 
0.2 

0,3 

0,2 

0,1 
0 

0,47 

0,13 

1,27 

1,84 

0,13 

3 m n . 

2,8 

5,6 

2,4 

3,7 

6,4 

2,5 

3,1 

4,8 

5,3 

0,03 

0,23 

3,7 

2,1 

1,8 

1,7 
0,8 

0,9 

0,5 

0,3 

1,5 

2,8 

1,9 

3,1 

1,4 
0,6 

0,7 

0 

0,4 

0,3 

0,1 

0 

0 

0,11 

1,27 

1,38 

0,34 

T.T. 

3 jo . 

3,2 

5,4 

1,4 
2,8 

5,9 

2,6 

1,2 
1,8 

3,2 

0,1 

0,27 

2,8 

1 

1,2 
2,5 

0,5 

1,1 
0,5 

0,5 

1,3 

3,6 

1,5 

2,6 

2,9 

0,4 

0,9 

0,1 

0,2 

0,3 

0 

0 

0,47 

0 

1,14 

1,61 

0,07 

3 ou. 

3,5 

3,1 

3,0 

3,2 

4,6 

0,8 

2,7 

5,5 

4,2 

0,03 

0,23 

1,6 

1,9 

1,2 

1,4 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1,2 

1,4 

1,1 

1,4 

1,3 

0,3 

0,8 

0,1 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

0 

0,24 

1,40 

1,01 

0,41 

totaa l 

3 , 3 * 

4,2 

2,2 

3,0 

5 , 3 * 

1,7 

2,0 

3 , 6 * 

3 , 7 * 

0,06 

0,25 

2,2 

1,5 

1,2 
1,9 

0,7 

0,8 

0,4 

0,4 

1,3 

2,5 

1,3 

2,0 

2,1 
0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,25 

0,08 

0 

0,24 

0,12 

1,27 

1,61 

0,24 

8 vr. 

1,7 

3,6 

2,9 

2,6 

2,5 

1,6 

2,1 
3,8 

0,9 

0 

0,025 

0,5 

0,5 

0,6 

1,2 

1,4 
0,7 

0,6 

0,5 

3,6 

2,4 

0,8 

1,3 

0,6 

0,4 

0,9 

0,2 

0,5 

0,2 

0,2 

0,1 

0,34 

0,29 

1,91 

2,52 

0,72 

6 m n . 

1,3 

6,6 

2,4 

2,4 

3,7 

1,1 

2,3 

2,4 

0,9 

0 

0,1 

0,6 

0,4 

0,5 

1,0 

1,0 

0,6 

0,7 

0,3 

2,3 

1,7 
1,3 

0,5 

1,0 

0,7 

0,5 

0,1 

0,6 

0,2 

0,1 

0,1 

0,34 

0,18 

1,32 

1,11 

0,21 

E.T. 

7 jo. 

1,8* 

4,8 

3,0 

2,0 

3,1 * 

1,4 

2,2 

2 , 2 * 

1,0* 

0 

0,1 

0,6 

0,6 

0,7 

1,4 

1,4 
0,6 

0,8 

0,3 

4,4 

3,1 

1,3 
0,7 

0,2 

0,4 

0,5 

0,1 

0,3 

0,1 

0,06 

0,06 

0,15 

0,27 

1,38 

1,79 

0,38 

7 ou. 

1,3 

5,0 

2,4 

3,0 

3,0 

1,4 

2,1 
4,2 

0,9 

0 

0,03 

0,4 

0,3 

0,4 

0,8 

1,0 

0,7 

0,4 

0,5 

1,7 

1,0 

0,8 

1,1 

1,3 

0,6 

1,0 

0,2 

0,7 

0,3 

0,2 

0,17 

0,53 

0,22 

1,93 

2,64 

0,63 

totaa l 

1,5* 

4,9 

2,7 

2,5 

3,0 * 

1,4 

2,2 

3 , 2 * 

0 , 9 * 

0 

0,06 

0,5 

0,5 

0,6 

1,1 

1,2 
0,6 

0,6 

0,1 

3,1 

2,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,5 

0,7 

0,2 

0,5 

0,2 

0,13 

0,11 

0,34 

0,24 

1,65 

2,22 

0,50 

I A 

I B (1 + 2 + 3) 

Π * 

Ha 

T.T. 

ir = 2,38 m -= 0,97 

σ = 3,15 m = 1,29 

<r = 3,60 m = 1,47 

σ - 2,13 m = 0,87 

jo . E . T . 

ff 1,40 m = 0,53 

(Г = 3,16 m = 1,19 

σ = 0,88 m -= 0,33 

fl- -= 1,04 m -= 0,33 

tot. E.T. 

(T = 1,50 m = 0,40 

σ = 2,37 m = 0,63 

σ - 2,14 m " 0,57 

¡Γ ^ 0,86 m -= 0,23 



TABEL XX 

FILM 1 

II 

В 

totaal 1 + 2 

1 

2 

3 

4 

+ 3 

8 г. 5 Mn. 

3,2 

4,1 

3,5 

3,2 

1,-

5,8 

6,2 

8,1 

1,-

2,9 

3,7 

3,4 

5,9 

1.2 

7,3 

4,2 

7,6 

1.8 

Ε.T. 

7 Jo. I 6 Ou. I totaal 

3,8 

4.1 
4,9 

2,5 

1,3 

6,2 

5,8 

6,2 

1.4 

FILM 2 

II 

В 

totaal 1 + 2 

1 

2 

3 

4 

+ 3 

2,3 

3,7 

1,8 

6,2 

0,7 

6,6 

5,2 

10,-

1,2 

2,1 

6,-
3,1 

4,3 

1,5 

3,6 

4,4 

5,6 

1,2 

3,2 

2 , -
2 , -

2,6 

1,1 
3,6 

4,9 

6,2 

4,3 

3,1 

4,8 
3,5 

4,2 
1,8 
3,5 

5,3 

4,7 

1,4 

1,9 

4,-

1.7 
3,1 

0,9 

3,8 

3,8 

7,1 
3,5 

3,1 

3,9 

3,5 

4,2 

1.1 

6,4 

5,5 

7,9 

1,3 

2,5 

4,4 

2,7 

3,7 

1,3 

3,6 

4,6 

5,8 

2.4 

TABEL XXII 

IA: 

I B : 

Π«: 

".: I 

г. 

Т.Т. 

2 

— 
1 

1 

m. 

Т.Т. 

1 

— 
2 

2 

г. 

Е.Т. 

2 

1 

2 

2 

m. 

Т.Т. 

1 

2 

1 

1 

jo. 

Т.Т. 

2 

2 

1 

2 

ou. 

Е.Т. 

1 

1 

2 

1 

jo. 

Е.Т. 

2 

1 

1 

1 

m. 

Е.Т. 

1 
2 

2 

2 

TABEL XXI 

Vier opstellen samen; 

•rangorde naar heit geringste verschil 

IA. Uitingen van zich inleven 

I B . Uitingen van een zich bevrijden van het 

direct aanschouwelijke 

I I 2 Nader bepalende aanduidingen (raakheid) 

I I , Naast hoogere begrippen, abstracta enz. 

T.T. 

Vr. 

A- B- C-

A· В' С 

11,514 20 

13 13 18 

2 17 10 

15 16 9,5 

Mn. 

D- E- F-

D' E' F' 

19 6,5 15,5 

20 9 15 

1 20 13 

19 20 18 

E.T. 

Vr. | Mn. 

Jo. 
H- I- K- L-

H' Г К' L' 

15,511,510 5 

5,5 1 3 16,5 

6,516 5 4 

2,5 4 17 6 

| Ou. 1 Jo. 
M- N- O- P-

M' N' O' P' 

1,5 4 13 17 

11 13 7 10 

12 19 18 10 

11,5 8 2,513 

R- S- Τ

Η' S' Τ' 

9 18 1,5 

2 4 19 

3 14 8 

7 11,5 5 

Ou. 

U- V- W-

U' v w 
3 6,5 8 

5,510,5 8 

15 6,510 

14 9,5 1 



/ · • · \ • / · · ' 

\ / 
1 / 

\ / 

V-

Λ 
/ / 

\ / / 

X 

13 oC 

mij. 

I 

i 
Î 
4 
3" 

ог 

а 

oc 

se ßojd 
•щя 

i 

¡um . 

9 
}S3/ - uojaid-uopjnog ç 

i! 
fsatuopjnog fr 

HSijSËUIUiaUJDOM 
S 

stsa)s6w¡u9Jduc ε 

¡Я) 
¡φηρ 
•OJÚÍH 

τ 

Ζ ШІНа ЯО 





TABEL XXTV 

tijd omgekeerd spellen v a n onbekende woorden 

(naar het geringste procentueel verschil) 

fouten naar het geringste verschil m a a n t a l 

tijd bij 1 (> cijfers zonder stoornis, n a a r he t geringste 

procentueel verschil 

tijd bij cijferbord n a a r het geringste procentueele 

verschil 

kubustes t 

Г Т | Ь Т 

Vr 

Α Β (,-

A' В' С' 

15 11 18 

θ 19 3,5 

11 19 12 

20 19 17 

16,516,511,5 

Μη 

D L· F 

D ' L·' F ' 

16 12 20 

20 18 12,5 

13 20 17 

10 16 13 

20 6,5 11,5 

Vr | Mn 

Jo | Ou | Io 

H Ι К L 

H ' Г К ' L* 

1 10 9 2,5 

3,5 16 12,512,5 

9 8 10 6 

12 4 5 15 

11,511,5 2,5 2,5 

M Ν Ο Ρ 

M' Ν ' Ο' Ρ ' 

14 4 19 2,5 

10 3,5 12,5 8 

2 15 3 1 

7,5' 11 3 7,5 

11,5 2,5 11,518,5 

R S Τ 

R' S' Τ ' 

8 7 5 

3,5 16 3,5 

7 4 16 

18 1 14 

11,5 6,5 6,5 

Ou 

L V W 

U' V' W' 

17 6 13 

8 3,5 16 

5 18 14 

2 6 9 

18,5 2, > 6,5 



TABEL XXV 

P e r s o o n s l i j s t 
begin van het spreken 
begin van het loopen 
lichaamshouding 
posen 

sang 
gezichtsuitdrukking (mimiek) 
spraak 
gebaren 
handdruk 
overige motoriek 
uiting van gevoelstoestand 
aanspreekbaarheid voor gevoelens 
aantal vrienden 
gedrag t o ν vrienden en anderen 
dweepen met vrienden 
wijze van optreden bij twist 
al of niet eenzelvig /ijn 
veel bij elkaar zijn 
dezelfde vrienden 
gemeenschappelijk ondernemen 
vreedzame oplossing bij twist 
zich eén voelen 
oordeel over elkaar 
ambities voor sport en bewegingsspelen in het algemeen 
ambities voor intellectueele spelen 
ambitie« voor studeeren in het algemeen 
ambities voor een vak in het algemeen 
reacties op omstandigheden 
waardeering voor uiterlijk voorkomen 
verlangen tot uitgaan 
vlijt 
eerzuchtig bescheiden 
koppig volgzaam 
heerschzuchtig inschikkelijk 
gierig vrijgevig 
verkwistend spaarzaam 
egoïstisch altruïstisch 
prestaties 

T T 
Correlatie met 

lichamelijke 
gelijkenis 

0,17 
0,49 
0,77 
0,64 
0,09 
0,83 
0,86 
0,13 
0,76 
0,83 
0,83 
0,81 
0,93 
0,71 
0,29 
0,83 
0,89 
0,64 
0,71 
0,50 
0,64 
0,84 
0,50 
0,43 
0,29 
0,71 
0,58 
0,94 
0,93 
0,61 
0,64 
0,64 
0,16 
0,86 
0,71 
0,50 
0,50 
0,71 

± 
i 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
3 : 

± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 

0,28 
0,24 
0,12 
0,17 
0,29 
0,09 
0,08 
0,28 
0,12 
0,09 
0,09 
0,10 
0,04 
0,14 
0,2b 
0,09 
0,06 
0,17 
0,14 
0,22 
0,17 
0,08 
0,22 
0,23 
0,26 
0,14 
0,21 
0,03 
0,04 
0,18 
0,17 
0,17 
0,28 
0,C8 
0,14 
0,22 
0,22 
0,14 

Ь Т 
Correlatie met 

lichamelijke 
gelijkenis 

0,61 
0,42 
0,40 
0,53 
0,48 

- 0 , 1 5 
0,51 
0,71 
0,51 
0,26 

- 0 , 4 0 
- 0 , 1 5 

0,30 
0,39 
0,43 

-0 ,30 
0,48 
0,47 
0,19 
0,46 
0,33 
0,21 
0,16 
0,57 
0,29 
0,50 
0,57 
0,45 
0,C8 
0,58 
0,38 
0,59 

- 0 , 1 1 
0,62 
0,31 
0,31 
0,09 
0,48 

± 0,11 
± 0,16 
± 0,15 
± 0,13 
± 0,15 
± 0,17 
± 0,13 
± 0,09 
± 0,13 
± 0,16 
± 0,16 
± 0,17 
± 0,16 
± 0,15 
± 0,14 
± 0,16 
± 0,14 
± 0,14 
± 0,17 
± 0,14 
± 0,16 
± 0,17 
± 0,19 
± 0,12 
± 0,16 
± 0,15 
± 0,15 
± 0,14 
± 0,18 
± 0,12 
± 0,15 
± 0,12 
± 0,17 
± 0,11 
± 0,16 
± 0,16 
± 0,18 
± 0,14 

Teekeningen 
contouren 
gelijkvormigheid der details 
typeerende kenmerken 
gebeuren 
ruimteweergave 
waarheidsgetrouwheid 

Opstellen 
uitingen van zich inleven 
uitingen van een zich bevrijden van het direct aanschouwelijke 
nader bepalende aanduidingen (raakheid) 
naast hoogere begrippen, abstracta enz 

Tests 
tijd omgekeerd spellen van onbekende woorden 
fouten bij de waarnemingstests 
tijd bij 16 cijfers zonder stoornis 
tijd voor de proef met het cijferbord 
kubus test 

0,09 ± 
0,66 ± 
0,09 ± 
0,71 ± 
0,09 ± 
0,03 ± 

0,54 ± 
0,21 ± 
0,43 ± 
0,26 ± 

0,49 ± 
0,09 ± 
0,14 ± 
0,71 ± 
0,03 ± 

0,29 
0,16 
0,29 
0,14 
0,29 
0,29 

0,20 
0,28 
0,23 
0,27 

0,22 
0,29 
0,28 
0,14 
0,29 

0,18 
0,11 
0,38 

-0,32 
- 0 , 1 6 
- 0 , 1 8 

0,25 
0,15 
0,22 

- 0 , 0 4 

-0,16 
- 0 , 1 1 

0,24 
- 0 , 2 4 
-0,27 

± 0,18 
± 0,18 
± 0,16 
± 0,16 
± 0,18 
± 0,18 

± 0,18 
± 0,18 
± 0,18 
± 0,19 

± 0,18 
± 0,19 
± 0,18 
± 0,18 
± 0,18 







TABEL XXIII 

TESTS 

(Л 

'i 

щ 
«ί
ο 

.12 
О «î 
«w 
α, Η 
ω ω 

« Η 

- Β 
Q 

Í2 
Η 
и 
Ü 
Ζ 
Η 
ζ 
(ι) 

Ζ 

со 

ft 
Η 

ft 
(J 
ζ 

s 
ζ 

os s 
•ί 

kubustest 
(P. Ruthe) 

a. omgekeerd spellen van onbekende woor
den 

6. reproductie van 5 voorgesproken onbe
kende woorden 

c. reproductie van 5 opgeschreven onbe
kende woorden 

A. uit het hoofd leeren van 25 cijfers 

B. van buiten leeren van 16 voorgezegde 
letters 

C. cijfers en figuren (Winckler-Lippmann) 

D. van buiten leeren van 16 cijfers: 
a. zonder stoornis 
b. stoornis tong tusschen tanden 
с stoornis alphabet opzeggen 

СЛ 

& 
V 

Э 

f 
it 
-t-> 

2 α 

I 
ffl 

14 

m 

'P 
S U 

11 
»•a 

stoornis 
verhaal 

zonder 

S й 

Ô S 
XL. 

i¡ 
a-S 

-2 £? • is 
li 
(Л 

1· keer 

2° keer 

З» keer 

4° keer 

5° keer 

6° keer 

7° keer 

8° keer 

9° keer 

10° keer 

1° keer 

2° keer 

3« keer 

4» keer 

5° keer 

6. Cijferbord 

7. BI oki )ГО ef 

vraag а . 
vraag b . 
vraag с . 
vraag d . 
vraag e . 
vraag f . 
vraag g . 
vraag h . 
vraag i . 

tijd in sec. 
aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

tijd voor van 
aantal herhal 

tijd in sec. . 
aantal herhal 

tijd in sec. 
aantal herhah 

tiid in sec 
tiid in sec . 
tijd in sec. . 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

aantal fouten 

tijd in sec . . 
aantal fouten 

aantal fouten 

tiid in sec . . 
aantal fouten 

tiid in sec . . 
aantal fouten 

tijd in sec. 

1 tijd in sec. 

1 T.T. | 

Vr. 

1 A-A' | 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
95 

0 

5 

3 

buiten leeren in sec. . . . 455 
ngen voor van buiten leeren 34 

300 

1QQ 

215 
160 

405 

125 
0 

122 
0 

100 
0 

100 

0 

210 
0 

165 

0 

100 
0 

·. 95 
0 

185 
, . , 0 

93 
0 

115 
1 

91 
1 

87 
0 

147 
0 

132 
1 

1 387 

1 600 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

145 
1 

4 

6 

815 

14 

260 

13 

210 
12 

280 
140 
235 
115 

2 

106 
2 

110 
1 

94 
2 

188 
1 

170 
0 

92 
1 

82 
1 

153 
1 

86 
1 

117 
4 

98 
2 

80 
0 

127 
0 

128 

0 

197 

1380 

B-B' 1 
+ — 
+ — 

— + 
•f — 
+ — . 

235 290 
4 12 

8 9 

8 4 

715 1030 
37 53 

710 1030 
37 53 

280 390 
16 26 

215 420 
310 395 
755 465 

123 83 
6 1 

111 85 
1 0 

115 75 

1 0 

110 78 

2 0 

95 75 
2 1 

100 93 

0 0 

92 70 

1 0 

85 67 

2 0 

90 65 

1 1 

90 62 

1 2 

80 105 

5 4 

103 106 

3 3 

75 70 

2 2 

150 100 

4 4 

94 118 

2 2 

134 200 

180O 2586 

C-C' 

+ 

+ 
+ 

130 
0 

5 

4 

930 

47 

480 

22 

310 
21 

350 
165 
430 

85 

0 

72 

1 

66 

1 

65 

1 

92 

0 

95 

1 

58 

0 

52 
1 

58 

0 

58 

0 

54 

2 

52 

1 

45 

0 

90 

1 

95 

0 

137 

1800 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

63 
0 

2 

2 

975 
65 

420 
21 

400 
29 

250 
290 
535 

87 

0 

77 

0 

78 

0 

70 

0 

95 

0 

87 

1 

85 

1 

70 

0 

70 

0 

65 

0 

67 
1 

58 
2 

55 
0 

102 
1 

95 

1 

175 

450 

Mn. 

D-D' 1 
— + 
— + 

— + 
— + 

— + 
270 165 

18 0 

1 8 

8 8 

1260 1110 
70 136 

1720 2840 
86 137 

1165 740 
36 50 

1170 765 
480 770 
690 3075 

152 127 
24 8 

166 118 
7 3 

160 115 
3 3 

155 110 
11 1 

450 290 

1 0 

435 265 

2 1 

290 105 

2 1 

220 103 

3 1 

216 105 
11 0 

165 100 
1 0 

134 118 

0 6 

120 97 

1 0 

80 85 

0 0 

210 175 

4 1 

200 145 

3 4 

655 725 

1080 2220 

E-E' 1 

+ 

+ 
+ 
+ 

330 
5 

3 

7 

840 

86 

860 

43 

735 
48 

390 
450 
910 

116 
0 

85 
1 

78 
2 

80 

1 

145 

1 

115 

1 

125 

0 

125 
2 

63 

2 

60 

0 

75 

13 

90 

2 

60 

0 

85 

0 

85 

0 

248 

1360 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

260 
11 

5 

7 

810 
83 

800 
40 

580 
31 

870 
960 
580 

100 
3 

97 
5 

105 
1 

96 
1 

145 
0 

110 
0 

160 
0 

125 
1 

60 
2 

70 
0 

77 
' 15 

69 
11 

54 
0 

98 
2 

95 

8 

310 

905 

F-F' 1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

85 
1 

7 

5 

365 
13 

360 
18 

320 
35 

435 
610 
545 

92 
1 

98 
0 

90 
0 

85 
0 

100 
0 

100 
0 

70 
1 

70 
1 

235 
0 

75 
0 

73 
4 

72 

0 

122 

1 

120 

0 

127 

0 

235 

630 

+ 
+ 

+ 
+ 

225 
4 

5 

6 

730 
25 

480 

24 

260 
31 

795 
300 
320 

72 
2 

70 
4 

70 
2 

68 

1 

67 

2 

70 

4 

68 

1 

60 

2 

243 
3 

68 
2 

80 
8 

38 
3 

67 
0 

125 
0 

122 

1 

207 

1260 

E.T. 

H-H' 

+ 

+ 

105 
0 

7 

β 

135 
12 

1140 
25 

1200 
22 

130 
240 
130 
172 

4 

163 

1 

153 

1 

123 

1 

108 
2 

100 
1 

87 
2 

80 
3 

87 
2 
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I - INLEIDING 
De gelijkenis van tweelingen is een wetenschappelijk vraagstuk 
geworden. Vele onderzoekers hebben die gelijkenis bestudeerd en 
theorieën opgesteld over haar oorsprong. Doel van onze publicatie 
is een bijdrage te leveren over de gelijkenis van tweelingen in 
psychologisch opzicht. 
Er zijn tweelingen, die uiterlijk weinig overeenkomst vertoonen, 
andere die een opvallende lichamelijke gelijkenis hebben. In het 
laatste geval is de overeenkomst niet in alle lichamelijke kenmer
ken even groot. Zij is gewoonlijk gegeven in bepaalde lichamelijke 
trekken. Is de gelijkenis van tweelingen in psychologisch opzicht 
ook een overeenkomst in enkele zeer bepaalde trekken? Is er een 
groep van psychische eigenschappen, waarin beide leden van een 
tweelingpaar op elkaar gelijken, terwijl zij in andere eigenschappen 
minder overeenkomen of verschillen? Welke eigenschappen zijn 
het, waaraan men psychologisch den tweeling kent? 
Een bekende onderscheiding groepeert de tweelingen in een
eiige (of identieke) en twee-eiige (of niet identieke). De één-eiigen 
zijn volgens de erfelijkheidsleer ontstaan door deeling van één ei, 
dat door één spermatozoon was bevrucht. Na de deeling hebben 
beide kiemen zich verder ontwikkeld. De twee-eiigen zijn ontstaan 
door bevruchting van twee eieren door twee spermatozoën. Op dat 
verschil in oorsprong berust het, dat E.T. (één-eiige tweelingen) 
altijd van hetzelfde geslacht zijn en een treffende gelijkenis ver
toonen, terwijl T.T. (twee-eiige tweelingen) niet meer op elkaar 
gelijken dan broers en zusters, en niet van hetzelfde geslacht be
hoeven te zijn. 
De frequentie van tweelingen stelt men één op circa 80 geboorten. 
Zij schijnt niet in alle streken even hoog. De onderlinge verhouding 
van één-eiige en twee-eiige tweelingen is niet precies bekend, onge
veer één op vijf à zes tweelingen is één-eiig. 
Bij beide groepen heeft tijdens de ontwikkeling ook het milieu 
zijn invloed doen gelden. Op dezen invloed brengt men de ver-

i 
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schillen terug, die ook bij de meest gelijkende E.T. toch altijd te 
constateeren zijn. 
Omgeving of milieu worden hier in ruimen zin genomen, omvattend zoowel 
de invloeden van het moederlichaam op de vrucht, als die van de buiten
wereld. De termen omgeving en milieu worden soms onderscheiden, maar 
waar dit onderscheid niet algemeen gangbaar is, worden zij door ons pro
miscue gebruikt. 
De omgeving begon haar invloed te doen gelden, zoodra het ei bevrucht was. 
In de praenatale periode en ook na de geboorte kunnen infectie-ziekten 
en hersenletsels zijn ontstaan, die tot belangrijke verschillen voeren in 
lichamelijke trekken, in ontwikkelingstempo, in temperament of in andere 
hoedanigheden 1. Eén-eiige tweelingen hebben hun foetalen bloedsomloop 
in de placenta voor een gedeelte gemeen. Daardoor is het mogelijk, dat de 

1 Galton wijst reeds op een onderzoek van een zijner kennissen, die bij zijn sterk op 
elkaar gelijkende tweelingkinderen regelmatig den schedelomvang mat en kon vast
stellen, dat iedere zware infectie een achterblijven van de schedelvorming van het 
betreffende kind met zich bracht; de verschillen werden spoedig weer ingehaald, de 
aanleg kon zich doorzetten, daar het blijkbaar nooit om onherstelbare letsels ging. 
(Zie Lange J.: Über Anlage und Umwelt, zwillingsbiologische Betrachtungen, Zs. f. 
Kinderforschung, 1928, 4, 382). 
Hanhart beschreef een geval van een in de jeugd doorgemaakte encephalitis, die tot 
belangrijke psychische verschillen aanleiding gaf. Lange beschrijft 8-jarige tweelings 
broers, waarvan het geheel verschillend temperament zeer waarschijnlijk het gevolg 
was van een in de vroege jeugd doorgemaakte hersenlaesie. Zelden voeren infectie
ziekten tot grove hersenlaesies; wel hebben zij een vertraagde ontwikkeling van 
het geheele lichaam ten gevolge. Onder bepaalde omstandigheden echter kunnen 
zij van beteekenis zijn, nl. als zij één der tweelingen treffen in een zeer gevoelige 
levensperiode. Zoo kan daardoor b.v. de geslachtsrijpheid bij één van de tweelingen 
vertraagd worden. Dit gaat gepaard met gewijzigde inteme-secretieverhoudingen. 
Zoo kan de lichaamslengte der tweelingen belangrijk gaan verschillen en eveneens 
bij geüjke lichaamslengte de proporties van de lichaamsdeelen. Lange vermeldt ook 
een één-eiig broederpaar, waarbij aanvankelijk gelijke verhoudingen aanwezig waren. 
Een van de jongens kreeg met een kruik een slag op het hoofd, waardoor hij drie 
uur lang bewusteloos was. Zijn onderste lichaamshelft is belangrijk langer dan die 
van zijn broer, die overigens even groot is. Hij heeft ook een kleineren schedelomvang 
en eveneens is de grootte van hals + hoofd bij hem uitgesproken kleiner. Wat de 
psychische verschijnselen betreft is hij veel prikkelbaarder en bedeesder dan zijn 
tweelingbroer. Dat dergelijke verschillen in lichaamsmaten voorkomen, wordt ook 
bewezen door de nauwkeurige metingen van v. Verschuer (Archiv f. Rassen- u. 
Gesellschaftsbiologie, 17, 1925, 149). Pfaundler (Cit. naar Lenz, in; Bauer, Fischer, 
Lenz, Grundrisz der menschlichen Erblichkeitslehre, 1923) oppert de mogelijkheid, of 
niet vele diathesen het geheele lichaamsweefsel beslissend en blijvend kunnen veran
deren en beschadigen. Hiermee zou kunnen samenhangen, dat een heel enkelen keer 
tweelingparen voorkomen, waarvan de eene partner de naar alle richtingen verkleinde 
uitgave van den anderen schijnt. Een dergelijke waarneming heeft Siemens mee
gedeeld. (Deze gegevens zijn ontleend aan Lange: p. 384 e.v.). 
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een ten koste van den ander gaat leven 1. Ook door de baring, die soms 
bloedingen in het hersenweefsel en in de hersenvliezen teweegbrengt, kunnen 
meer of minder belangrijke verschillen bij de tweelingen zijn ontstaan. De 
gevolgen zullen verschillend zijn, naar de mate en de plaats van het letsel 2. 
Tijdens de verdere ontwikkeling heeft de buitenwereld een vormenden in
vloed. De voeding, het onderwijs, de opvoeding, de manier van leven in 
en buiten het gezin, de werkzaamheden, ziekten en ongevallen werken 
differentiëerend en kunnen belangrijke verschillen te weeg brengen. 

De vaststelling van de één- of twee-eiigheid is moeilijk of blijft 
dikwijls onzeker. Tot voor enkele jaren beschouwde men als den 
eenigen zekeren weg om te weten te komen of men met E.T. te 
doen had, het onderzoek van de nageboorte en van de vrucht
vliezen. T.T. hebben in den regel twee nageboorten en ieder lid 
van het tweelingpaar heeft een eigen stel vliezen (een chorion en 
een amnion). E.T. hebben wel ieder een eigen amnion maar een 
gemeenschappelijk chorion. Het septum, de scheidingswand tus-
schen de beide vruchtholten, wordt dus bij T.T. door vier vliezen 
gevormd, twee amnions en twee chorions. Bij E.T. bestaat die 
scheidingswand slechts uit twee amnions. Het lijkt eenvoudig met 
deze wetenschap de één- of twee-eiigheid van een bepaald twee
lingpaar uit te maken. In de praktijk blijkt dat niet zoo eenvoudig 
te zijn. Vooreerst zijn slechts van een gering aantal opgegroeide 
tweelingen nauwkeurige gegevens over de nageboorte en de vliezen 
te verkrijgen. Ook is het niet zelden ondoenlijk bij de geboorte die 
diagnose te stellen. En vervolgens kan het voorkomen dat in ge
scheiden chorions E.T. en dat T.T. in één gemeenschappelijk 
chorion geboren worden 3. 
1 Hierdoor komt het volgens Lange, dat de verschillen in lichaamslengte en gewicht 
onmiddellijk na de geboorte bij één-eiigen in doorsnee grooter zijn dan bij twee-eiigen. 
Toch worden die verschillen spoedig genivelleerd, daar de invloeden van buiten in 
den regel niet van dien aard zijn, dat zij de gelijk werkende disposities overheerschen. 
Men kan er echter moeilijk aan twijfelen, dat dit toch nu en dan wel zal geschieden. 
a Ook kan differentiëerend hebben gewerkt, dat het eerste kind in stuitligging, het 
andere in hoofdligging ter wereld kwam, dat het eene eerder werd geboren dan het 
andere. Als bij een nauw bekken het eerste den weg heeft gebaand, zal het hoofd van 
het tweede allicht minder gemouleerd worden. 
* Vgl. Lottig H., Hamburger Zwillingsstudien, Zs.f. ang. Ps. 1931,Beiheft 61. Vgl. ook 
Verschuer O. v. (Ergebnisse der Zwillingsforschung pag. 5, Verhandl. der Gesellsch. 
f. physische Anthropologie, Bd. 6. Sonderheft zum VIII. Jahrg. des Anthropologischen 
Anzeigers, Stuttgart 1931-'32): „aber auch theoretisch kann die Eihaut-diagnose nur 
noch teilweise als zuverlässig angesehen werden, nachdem die Untersuchungen von 
Curtius und Lassen nunmehr mit Sicherheit ergeben haben, dasz erbgleiche Zwillinge 
auch — und scheinbar nicht selten — in getrennten Chorion geboren werden können". 
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De onzekerheid van dergelijke diagnosen deed uitzien naar andere 
criteria ter bepaling van één- en twee-eiigheid. Siemens wees een 
nieuwen weg, dien v. Verschuer ingang heeft doen vinden. Bij 
tweelingen, aan wier één-eiigheid moeilijk getwijfeld kon worden, 
had men een aantal weinig modificeerbare lichamelijke kenmer
ken vastgesteld. Controle-onderzoekingen met T.T. wezen uit, dat 
sommige dier kenmerken bij E.T. veel vaker gelijk waren dan bij 
T.T. Als tweelingen in tien secundaire lichamelijke kenmerken 
overeenstemmen, neemt men aan, dat zij één-eiig zijn. Bij twijfel 
over één der criteria kunnen andere secundaire kenmerken den 
doorslag geven. Volgens v. Verschuer is door deze methode de 
kans op een verkeerde diagnose tot beneden 1 % teruggebracht1. 
Het blijft een vraag, of een één-eiigheidsdiagnose enkel en alleen 
op grond van secundaire kenmerken aanbevelenswaardig is. Leidt 
zij niet Hcht tot een onderschatting van de differentiëerende wer
king van de ongelijke verhoudingen in utero en van de omgeving, 
die voor leden van een tweelingpaar altijd ook verschillend is? 
Lang niet altijd lijken E.T. zoo op elkaar, dat men hen zou ver
wisselen, reeds bij de geboorte niet en vooral niet als zij volwassen 
zijn. E.T. gaan meestal in den loop der jaren, vooral wanneer zij 
in zeer verschillende omstandigheden leven, in toenemende mate 
verschillen vertoonen ook in de meeste der boven genoemde 
lichamelijke eigenschappen, zoodat zeer dikwijls slechts door die 
verschillen heen een genetische overeenkomst herkenbaar blijft. 
Maar de nieuwe methode kan nader geverifieerd en geperfection-
neerd worden door het vinden van nog méér van dergelijke even
tueel ook psychische eigenschappen. Daartoe moge het onderzoek 
dat wij hebben gedaan, een bescheiden bijdrage zijn. Waarom zou 
men, zoo hebben wij ons afgevraagd, ten aanzien van de psychische 
eigenschappen niet op overeenkomstige wijze te werk kunnen 
gaan zooals men het gedaan heeft bij de lichamelijke eigenschap
pen? Als bij een groot aantal gevallen een psychisch kenmerk 
vaker overeenkomstig wordt bevonden bij E.T. dan bij T.T., 

(Hij bedoelt met erbgleiche: één-eiige tweelingen). Zie ook Legras: Psychose en Crimi
naliteit bij tweelingen, diss. Utrecht 1934. Zelf heb ik bij drie tweelingparen van circa 
drie jaar uit mijn eigen praktijk kunnen constateeren, dat zij volgens de secundaire 
criteria één-eiig waren, terwijl er bij de baring twee nageboorten en twee stel vliezen 
aanwezig waren. 
1 Zie Schouwenburg J. C. v.# Verslag van de 11de conferentie der internationale 
federatie van eugenetische organisaties, in: Erfelijkheid bij de Mens, 1ste afl. 1Θ35. 
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waarom zou dat kenmerk dan niet met evenveel recht als secundair 
diagnosticum kunnen dienen ter bepaling van één-eiigheid? Kun
nen psychologische criteria niet even betrouwbaar zijn als de 
lichamelijke criteria? 
Wij onderzochten 22 paren van gelijk geslacht. Het jongste 
paar was 4, het oudste 40 jaar oud. Van deze 22 paren zijn er 16 
één-eiig en 6 twee-eiig. Wij zijn ons bewust, dat het aantal ge
vallen waarover wij beschikten, niet groot genoeg is om aan alle 
psychologische kenmerken, die wij vonden, de waarde van crite
rium toe te kennen. Wat betreft een aantal kenmerken is echter 
de overeenkomst bij E.T. in tegenstelling met T.T. zoo frappant, 
dat tegenovergestelde resultaten van latere onderzoekingen rede
lijkerwijze niet kunnen verwacht worden. 
We hebben alle paren vergelijkenderwijze onderzocht. In den 
„Lichamelijken staat", dien wij hebben samengesteld, vermelden 
we onze bevindingen omtrent de lichamelijke kenmerken, en in 
een gedragsHjst de bijzonderheden van het gedrag, den omgang, 
het temperament, het voorstellingsleven en andere psychologische 
kenmerken. Bij 8 paren werd bovendien de motorische en de 
mimische ontwikkelingstrap vastgesteld, 20 paren hebben zich 
aan een reeks tests onderworpen en opstellen en teekeningen ge
maakt volgens een gegeven opdracht. 
Verder had een 23ste tweelingpaar onze bijzondere aandacht, 
omdat de twee jongens van hun prille jeugd gescheiden zijn groot 
gebracht, zij elkaar zelfs niet kennen en zij volgens het barings
verslag van een bekende verloskundige inrichting hier te lande 
één-eiig zijn. Dergelijke gevallen zijn zéér zeldzaam; in Nederland 
is, voor zoover ons bekend, dit het eerste geval, waarvan mede-
deeling wordt gedaan1. Van dit paar worden echter alleen de 
lichamelijke staat, de gedragsHjst, hun photo's en de door hen 
gemaakte teekeningen gegeven. Toen ik hen naar de lichameHjke 
secundaire criteria onderzocht, rees bij mij eenige twijfel aan hun 
één-eiigheid, zoodat ik meende beter te doen hen niet in dit 
onderzoek te betrekken. Wel werd dit paar — voor zoover het 
mogeHjk was—met de overige tweeHngparen vergeleken, vooral wat 
betreft de beteekenis van tweeHngen voor het erf elij kheidsonderzoek. 

1 Na vele informaties in verschillende plaatsen van het land heb ik slechts dit ééne 
paar kunnen vinden. De leiders der verloskundige klinieken en de chefs der bevolkings-
bureaux, die mij daarbij zeer behulpzaam waren, betuig ik hier mijn hartelijken dank. 



II - SECUNDAIRE CRITERIA 
GEBRUIKTE LICHAMELIJKE STAAT 

De één- of twee-eiigheid van onze tweelingen hebben wij vast
gesteld op grond van de gegevens over de baring en aan de hand 
van een aantal secundaire lichamelijke kenmerken. 
In von Verschuer's „Ergebnisse der Zwillingsforschung" 1 worden 
de tot nu toe gebezigde secundaire kenmerken van één-eiigheid 
besproken. Wij hebben ons onder meer van de meest gebruikelijke 
criteria bediend; dat zijn: de kleur, de vorm en de begrenzing van 
het hoofdhaar, de secundaire lichaamsbeharing, de kleur der oogen 
(iris), de huidkleur van wangen en rug, het huidkarakter, de 
lanugo-beharing, de vorm en plaatsing der tanden, de vorm van 
het gezicht en de bloedgroep. 

Tweelingonderzoekers vermelden algemeen een opvallende overeenkomst in 
kleur van het hoofdhaar en hoofdhaarbegrenzing. Ook de haarvorm bleek 
steeds concordant 2. Eveneens schijnt de lanugo-beharing, dat is het nest-
haar, in den nek, in de buurt van de ooren vooral, op het voorhoofd en aan 
de slapen, een goed criterium te zijn. 
Hoewel, door gebrek aan technisch bruikbare bepalingsmethoden, de 
variabiliteit van huidkleur en huidkarakter bij E.T. en T.T. nog aan een 
nauwkeurige analyse onderworpen moet worden, worden deze criteria toch 
door alle auteurs als zeer betrouwbaar aangenomen 3. 
Wat de iriskleur aangaat doen zich een enkelen keer verschillen voor, hetzij 
dat bij den eenen partner van een E.T. paar een sector op de iris donkerder 
gekleurd is dan bij den anderen, hetzij dat er een gering verschil in kleur 
van de geheele iris tusschen de beide leden bestaat, ja zelfs heeft Dahlberg 

1 Verhandlungen der Gesellschaft f. physische Anthropologie, Sonderheft zum V i l i 
Jahrg. des anthropologischen Anzeigers, 1931 p. 1-65. 
* Vgl. p. 14. 
» Vgl. p. 10. 
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een geval beschreven, waar bij de geboorte de eene partner blauwe, de 
andere bruine oogen had1. 
Waardenburg vestigde in een onderhoud mijn aandacht op de comeare-
fractie, den pupilafstand en den afstand van binnen- en buitenooghoeken 
als criteria voor één-eiigheid. Het verschil in comearefractie is bij E.T. 
zeer gering, bij T.T. groot, soms enkele dioptrieën 2. Ook de pupilafstand 
1 v. Verschuer schrijft over de iriskleur op p . 7 het volgende: „Die Augenfarbe 
gilt mit recht als ein vorwiegend erbbedingtes Merkmal: die Modifikationsbreite bei 
E.Z. ist nach der übereinstimmenden Feststellung aller Autoren (Dahlberg, Siemens, 
Stocks, v. Verschuer, Waardenburg, Weitz) sehr gering. Andererseits werden bei 
Z.Z. häufig Verschiedenheiten gefunden. Bei der Mehrzahl der E.Z. ist die Augenfarbe 
auch in feineren Besonderheiten übereinstimmend. Doch ist es nicht selten, dasz die 
Zahl und die Lage von Naevi Iridis verschieden ist, oder dasz in der Anordnung 
(Verteilung) des Pigments geringe Verschiedenheiten bestehen, etwa in der Art, das« 
dunklerer Farbstoff auf einer helleren Iris in Form eines Sektors angesammelt ist, 
was an dem entsprechenden Auge des Zwillingspartners fehlt. Solche Verschieden
heiten werden aber auch nicht selten zwischen rechtem und linkem Auge derselben 
Person beobachtet. Als Analogen zur Heterochromie, der Pigmentverschiedenheit 
zwischen rechts und links, wird man auch in sehr seltenen Fällen bei E.Z. grössere 
Unterschiede der Irisfarbe erwarten. Dahlberg hat einen solchen Fall beschrieben bei 
welchem bei der Geburt der eine Zwilling blaue, der andre braune Augen gehabt haben 
soll; im Alter von 15 Jahren waren beide braunäugig. Nach Stocks soll ein Unterschied 
von 4 auf einander folgenden Nummern der Martinschen Augenfarbentafel nur bei 
Z.Z. vorkommen". 
2 v. Verschuer schrijft over de refractie van het oog het volgende: „Gröszeres 
Material wurde in dieser Hinsicht untersucht durch Jablonski, Schmidt und Waarden
burg. Letzterer hat die Untersuchung von insgesamt 137 E.Z.- und 56 Z.Z.-Paaren 
zusammengefaszt. Nach Waardenburg reicht bei E.Z. die Modifikationsbreite für die 
Γοία/refraktion bis zu 2.25 Dioptrien, bei 90 % aller Wahrnehmungen ist der Unter
schied nicht mehr als 1D und bei 74 % nicht mehr als 0.5 D. Für die Homhautbrechimg 
reicht die Modifikationsbreite bei E.Z. bis zu 1.9 D wobei 86 % sich nicht mehr als 1 D 
und 65 % nicht mehr als 0.5 D unterscheiden. (Die Hornhautbrechung als eine Kom
ponente der Totalbrechung des Auges ist nicht variabler als letztere; der scheinbare 
Widerspruch, der in den Prozentzahlen liegt, ist durch die Kleinheit des Materials 
bedingt.) Die Refraktionsunterschiede zwischen E.Z. sind Manifestationsschwankun
gen, die mit der Anisometrie des Einzelindividuums vergleichbar sind. Refraktions
unterschiede bei E.Z. sind meistens durch verschiedenen Homhautastigmatismus 
bedingt (Waardenburg). Die vorwiegende erbliche Bedingtheit der Refraktion und 
ihrer Einzelkomponenten (die Lichtbrechung im Auge ist z.B. abhängig von der Länge 
des Augapfels, der Krümmung der Hornhaut, der Wölbung der Linze) kann nicht 
nur aus der Ähnlichkeit der E.Z., sondern auch aus den groszen Differenzen zwischen 
Z.Z. geschlossen werden, die bis zu 19.5 D betragen (Glatzel). Auch Hornhautastigma
tismus ist bei Z.Z. viel häufiger diskordant (12 Fälle gegenüber nur einem konkor-
danten in dem Material von Jablonski und Waardenburg). Auch die anormalen 
Refraktionszuständen — Hypermétropie und Myopie — variieren bei Zwillingen nur 
in den bezeichneten Grenzen, ein Beweis für ihre erbliche Bedingtheit". 
Verder over het scheel zien: „Einzelbeobachtungen von Siemens, v. Verschuer, Waar
denburg, Glatzel zeigen bei E.Z. fast immer Übereinstimmung (gelegentlich spiegel
bildlich), bei Z.Z. häufig Diskordanz; doch fehlt noch ein gröszeres Material". 
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en de afstand van binnen- en buitenooghoeken is bij E.T. nagenoeg vol
komen (binnen een paar m.m.) concordant. 
Wat betreft de vergelijking van de grootte van den neus, den vorm van den 
neusrug, den neuswortel, de neuspunt, de neusgatenvlakte, de neusgaten, 
de neusvleugels, vond Leicher onder 39 E.T. paren 8 paren, die met be
trekking tot deze kenmerken een gering verschil vertoonden; 31 paren 
echter stemden volkomen overeen. Van 27 T.T. paren stemden slechts 12 
paren volkomen overeen, terwijl 15 paren in één of meer kenmerken verschil 
vertoonden. Bij sommige was het verschil zeer groot. Naar zijn waarnemin
gen hangt het verschil van den neus bij E.T. met typische, door de tweeUng-
zwangerschap bepaalde schedelveranderingen samen. Het neustusschen-
schot toont volgens onderzoekingen van Schwarz (1928) bij 22 van de 53 
E.T. paren een bijna volkomen gelijk beeld. Bij 6 paren bestond er spiegel
beeldovereenkomst. Het aantal der discordante paren is bij E.T. 47 %; bij 
de T.T. 77 %. Leicher vond nagenoeg gelijke overeenkomst1. 
De anthropologische maten van het uitwendige oor toonen een groóte 
overeenkomst bij E.T. en duidelijke verschillen bij T.T. (Leicher, v. Ver-
schuer). Aangaande de concordantie van oorvorm, oorschelp, helixrand, de 
oorlellen, hun al of niet aangegroeid zijn, de tubercula Darwini verwijs ik 
naar v. Verschuer 2. Ook hier blijkt overwegend concordantie. 
Al kan men dus niet altijd volkomen concordantie verwachten, zoo zijn 
toch al deze criteria voor de één-eiigheidsdiagnostiek goed te gebruiken. 
De bloedgroepen bleken zonder uitzondering concordant bij 73 E.T. paren, 
terwijl bij 88 T.T.paren dezelfde verhoudingen bestonden als bij broers en 
zusters 8. Dit schijnt dus wel een overtuigend criterium te zijn *. De techniek 

1 v. Verschuer p. 9. 
* vgl. p. 9 e.v. 
„Die ersten Ohruntersuchungen bei Zwillingen stammen von Dalla Volta. Die anthro
pologischen Masze des äuszeren Ohrs zeigen grosze Ähnlichkeit bei E.Z. und deutliche 
Unterschiede bei Z.Z. (Leicher, v. Verschuer). Der Umweltanteil an der Verschieden
heit der Z.Z. schwankt für die einzelnen Masze oder Indices zwischen 15 und 40 %. 
Nach dem Material der beiden Autoren ist das Ohrläppchen bei 96 E.Z. 21 mal kon-
kordant angewachsen und 76 mal konkordant frei, bei 61 Z.Z. 64 mal konkordant 
(8 mal angewachsen, 46 mal frei) und 7 mal diskordant. Das Darwinsche Höckerchen 
variiert bei E.Z. häufig, sowohl bezüglich des ein- und doppelseitigen Vorhandenseins, 
als auch bezüglich des Grades der Ausbildung (v. Verschuer, Leicher, Meirowski). 
Auch der Grad der Einrollung des Helbcrandes variiert häufig bei E.Z. Die Trabekel-
bildung und der Grad der Ausbildung des Anthelix ist häufiger ähnlich bei E.Z. 
Tragus und Antitragus zeigen selten auffallende Verschiedenheiten zwischen E.Z. 
8 v. Verschuer p. 25. 
4 De vingerafdrukken van E.T.paren vertoonen wel meer overeenkomst met elkaar 
dan die van T.T.paren. Volkomen gelijk zijn ze evenwel niet. Lottig geeft in „Ham
burger Zwillingsstudien op p. 29 e.v. een uiteenzetting van de op dit gebied gedane 
onderzoekingen. 
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biedt weinig moeilijkheden en kan door ieder medicus gehanteerd worden 1. 

De genoemde secundaire kenmerken heb ik vereenigd in onder-
staanden staat, die vergelijkenderwijze werd ingevuld voor de 
leden van elk tweelingpaar. De tweeling werd zoo nauwkeurig 
mogelijk, wat de genoemde eigenschappen betreft, beschreven; 
wat metend te bepalen was, werd gemeten. 

LICHAMELIJKE VERGEL IJK INGSSTA AT 

Familienaam en voornamen; geslacht; geboortedatum en leeftijd; duur van 
de baring, of het een normale baring was of kunsthulp verleend werd of 
er 1 of 2 nageboorten waren, wie de eerstgeborene was, hoeveel de twee-
lingen wogen, hoelang het borstkinderen waren, eventueel wanneer zij voor 
het eerst de menstruatie hadden en welke ziekten of ongevallen zij door
maakten. 
Hoofd- en gezichtsvorm: grooter-kleiner; achterhoofd: zwakker ontwikkeld 
of voller, meer rond of meer ovaalvormig, meer of minder afgeplat, gewelfd; 
de welving zit hooger, meer in het midden, lager of in rechte lijn met den 
nek; schedel: van boven gezien: achter smaller dan voor of voor smaller 
dan achter, meer den ovaal- of meer den cirkelvorm benaderend; op zij ge
zien: meer of minder gebogen, voor hooger dan achter of achter hooger dan 
voor; voorhoofd: steil (vanaf den neuswortel loodrecht omhoog) of zacht 
gewelfd, van den neus ovaal naar boven, tête fuyante; recht (vlak, plat); 
bovengedeelte gewelfd of sterk gewelfd (d.w.z. het bovenste gedeelte van 
het voorhoofd komt voor de lijn, die van den neuswortel loodrecht omhoog 
gaat); voorhoofdsknobbels: hoog, middelmatig, laag; slapen: vol of inge
vallen; gezicht: van voren gezien: lang, smal; lang, breed; ellips; ovaal; 
eivorm; driehoekige gezichtsvorm; vijfhoekige gezichtsvorm; en profil: mond 
en kind naar achter t.o.v. de voorhoofdslijn; mond en kin naar voren t.o.v. 
de voorhoofdslijn; kin naar voren t.o.v. den neuswortel; kin naar achter 
t.o.v. den neuswortel; neusvleugels naar voren t.o.v. de voorhoofdslijn; 
voorhoofd naar achter t.o.v. de kin en mondlijn; voorhoofd naar voren 
t.o.v. kin en mondlijn; lang neusprofiel; kaakontwikkeling: al of niet sterke 
kaakontwikkeling; kin: loodrecht afgaande kin, terugwijkende kin t.o.v. 
den mond, vooruitspringen t.o.v. den mond; lang; breed; plomp; klein; 
hoekig; vol; rond; spits; vooruitspringend. 

1-Hoofdhaarkleur: pikzwart, bruinzwart, brunette, donkerbruin, rood
harig bruin, helbruin, licht-bruin, donkerblond, lichtblond, aschblond, 

1 Het benoodigde testserum A (anti B) en В (anti A) wordt hem op aanvrage uit het 
Centr. Lab. te Utrecht toegezonden. Het zou te ver voeren hier ter plaatse nader op 
dit onderzoek in te gaan. 
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rood, albinotisch, grijzend, door kosmetische behandeling, door inwer-
kind van licht, lucht of zeewater veranderd. 

2-Hoofdhaarvorm: stijf, stug, weerspannig, sluik, in strengen, lichtgolvend, 
kortgolvend, met haarlokken, gekruld, kroeshaar, dicht haar, spaar
zaam haar, matglanzend, zacht, zijïg, spiraalhaar, door water, was of 
zalf veranderd; kruinvorming: één of meer kruinen. 

3-Hoofdhaarbegrenzing: boogvorm, in het midden iets vooruitspringend, 
horizontale begrenzing, Geheimratswinkel (als het haar aan de slaap-
streken wegvalt), links en rechts concave haarbegrenzing aan de slapen. 

4-Huidkleur van voorhoofd, wangen, borst, schouderbladstreek: grauw-
zwart, zwartbruin, zuiver donkerbruin, zuiver bruin, lichtbruin, olijf-
kleurig, gelig, geelachtig-wit, bleek, lichtrose, matbleek. 

5-Huidkarakter: fluweelachtig, zijden, week, ruw, dik, schubbig, vochtig, 
droog, vast, vetarm, vettig, rimpelig, veel plooien of gespannen. 

6-Lanugo: wolharen in den nek, in de buurt van de ooren (vooral), op het 
voorhoofd en aan de slapen. 

7-Iriskleur. 
8-Pupilafstand. 
9 - Comea-ref ractie. 

10-Afstand van binnen- en buitenooghoeken 1. 
11-Vorm en plaatsing der tanden: recht, scheef, zeer groot, groot, middel

matig, klein, zeer klein; diastemata; tremata; labidontie; psaüdontie; 
stegodontie; opistodontie; hiatodontie; mandibulaire prodentie (pro
genie) 2; vorm van den tandboog: gelijkmatig half cirkelvormig rond, half 
elliptisch, parabolisch, hoekig gebogen; waar is de tandboog het breedst; 
liggen de 3 molaren rechtlijnig achter elkaar; is de bovenste tandboog 
meer ontwikkeld dan de onderste; tandziekten; kleur van de tanden: 
blauwachtig wit, geelachtig. 

1 Het oogonderzoek geschiedde door oogartsen: Mevr. Dr R. v. Hoom v. Heel, 
Dr J. P. A. Hoefnagels. Ik betuig hun hier mijn dank voor hun welwillende hulp. 
* Diastemata: openingen in de bovenkaak tusschen den tweeden snijtand en den 
hoektand en in de onderkaak tusschen den hoektand en eerste praemolaar. Tremata: 
opening in de bovenkaak tusschen de beide voorste snijtanden. Labidontie: de snij-
tanden van onder- en bovenkaak staan vlak op elkaar; het afslijpingsvlak is horizon
taal. Psaüdontie: de snijtanden van de bovenkaak springen een beetje naar voren 
t.o.v. die der onderkaak; de afslijpingsvlakken zijn scheef van achter boven naar vóór 
onder gericht. Stegodontie: de onderste snijtanden worden door de bovenste vooruit
springende dakvormig overdekt. Opistodontie: sterke verkorting van de onderkaak, 
zoodat de onderste snijtanden 2-10 m.m. achter de bovenste terugstaan, zonder door 
deze bedekt te worden. Hiatodontie: tusschen de bovenste en onderste snijtanden 
blijft ook bij volkomen kaaksluiting een dikwijls tot de eerste praemolaar loopende 
open spleet d.w.z. de snijtanden raken elkaar niet. Mandibulaire prodentie (progenie): 
de onderste snijtanden staan voor de bovenste. 



Ill - DE GEDRAGSLIJST 
Om ons een eersten algemeenen indruk te vormen, hebben wij bij 
de ouders en andere volwassenen, die de tweehngen dagelijks bezig 
zagen, een vrije persoonsbeschrijving uitgelokt. Wij stelden de 
vragen: „Waarin gelijken de tweelingen op elkaar? En waarin 
verschillen zij?" Het mondeling gegeven antwoord werd door ons 
vrijwel letterlijk vastgelegd. 
Om meer gedetailleerde gegevens te verkrijgen, hebben we ver
volgens een gedragslij st samengesteld1. Daarvan bedienden we 
ons bij onze observatie en beschrijving van de tweehngen; verder 
gebruikten wij die lijst als handleiding voor de vraaggesprekken, 
die we hadden met de ouders, broers, zusters, onderwijzers, 
leeraren of jeugdleiders. Bij de invulling van de gedragslij st heb
ben we vooral benut die inlichtingen, waarin twee of meer beoor
deelaars overeenstemden. 
Wanneer ik de tweelingen reeds eenige malen had ontmoet en zij 
aan mij gewend waren, heb ik ieder van hen in een persoonlijk 
onderhoud gevraagd naar zijn schoolprestaties, zijn beroep, zijn 
ouderlijk huis, zijn vrienden en vriendinnen, zijn hefhebberijen, 

1 Voor het samenstellen van de gedragslijst hebben we gebruik gemaakt van de 
temperamentslijst van Maria Neeb (Maria Neeb: „Intelligenz, Temperament und 
Leistungsfähigkeit auf Grund von Untersuchungen an Berufsschülerinnen", Zs. f. Ps., 
1930, 118, 14 e.v. en van de herediteitsenquête van Heymans en Wiersma, hieren 
daar aangevuld met concrete situaties, waaruit het aanwezig zijn van genoemde eigen
schappen kan blijken. Bij de samenstelling werd, wat de concrete situaties betreft, 
rekening gehouden met de proefpersonen, daar anders de lijst te lang en niet te 
hanteeren zou worden. De vermelde concrete situaties waren in de eerste plaats 
op de beantwoording door leeraren en onderwijzers berekend. Wat de motoscopie en 
mimiek betreft, werd gebruik gemaakt van het schema en de schalen van Oseretsky 
(Prof. Dr N. Oseretsky, Zs. f. ang. Ps., Psychomotorik, Methoden zur Untersuchung 
der Motorik, Beiheft 57, pag. 6 e.v. en p. 26 e.v.) en Kwint (Prof. L. Kwint, Die Evo
lution der mimischen Psychomotorik, Zs. f. Kinderforschung 1931, 28, 143-217). De 
gegevens dienaangaande zijn gedeeltelijk opgenomen in de gedragslijst, gedeeltelijk, 
speciaal wat betreft den ontwikkelingstrap in motorische en mimische gedragswijzen, 
zijn ze afzonderlijk vermeld. 
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12-Mond: boven- en onderlip naar voren staand; onder- of bovenlip breeder; 
integumentaailippen: procheilie (zeer sterk, sterk, matig, licht); ortho-
cheilie; opistocheilie 1; profiel bovenste huidlip: rechtloopend, concaaf, 
convec; lengte van profiel van de bovenste huidlip; slijmhuidlippen: dun, 
middelmatig, dik, gezwollen; is de lippenzoom alleen een grens of voor
uitspringend; de grootte van de uitbochting van den lippenzoom door 
het filtrum; mondspleet: klein, middelmatig, breed. 

13-Neus: groot, klein, lang, kort; neuswortel: smal, breed, middelmatig; 
diepliggend, weinig ingezonken, in één lijn met de voorhoofdslijn; hoog, 
zeer hoog; neusrug: recht, licht gebogen, gegolfd, geheel gebogen, knob-
belneus; recht, scheef, krom; neuspunt: spits, stomp, dik, vleezig; voor
uitspringend, sterk vooruitspringend, omlaag gericht, naar den mond 
afhangende neuspunt; neusvleugels: dik, dun (fijn); hoog, laag; meer 
tegen het septum sluitende neusvleugels, matig gewelfd; septum: lang, 
kort, smal, breed; naar achteren, naar voren als een wig toeloopend, 
zandloopervormig, naar onder uitstekend, hoogliggend; neusgaten: zeer 
smal, smal, breed, zeer breed; in de lengte ovaal, zijdelings ovaal, vrijwel 
rond; neusgaten vlakte: horizontaal, naar voor boven gericht, naar achter 
boven gericht; wipneus, haviksneus, zadelneus, Grieksche neus, Romein-
sche neus. 

14-Ooren: tegen het hoofd aangeplaatst; afstaand; oorvorm: groot, klein, 
eivorm; oorschelp: dun, dik; verschrompeling; dikke of fijne windingen; 
helixrand: boven omgeplooid, achter omgeplooid; oorlellen: groot, klein, 
ontbrekend; vrij, aangegroeid; tubercula Darwini 2: rechts No. 1, 2, 3, 
4, 5, links No. 1, 2 ,3, 4,5. 

15-Bloedgroep. 

1 Orthocheilie: De profielomtrek van het mediale deel van de bovenste huidlip is bij 
stelling van het hoofd in oor-oogvlakte ten naaste bij loodrecht gericht. Procheilie: 
dan naar voren gericht; dit komt in zeer verschillenden graad voor. Opistocheilie: dan 
een terugtreden van de profiellijn achter de verticale. 
1 Tuberculum Darwini: knobbeltje in den oorrand (helix) dat al naar de dikte ge
waardeerd wordt met 1, 2, 3, 4 of 6. 



Ill - DE GEDRAGSLIJST 
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(Prof. Dr N. Oseretsky, Zs. f. ang. Ps., Psychomotorik, Methoden zur Untersuchung 
der Motorik, Beiheft 57, pag. 6 e.v. en p. 26 e.v.) en Kwint (Prof. L. Kwint, Die Evo
lution der mimischen Psychomotorik, Zs. f. Kinderforschung 1931, 28, 143-217). De 
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zijn neigingen en belangstelling. Veel dingen werden mij strikt 
vertrouwelijk meegedeeld1. In het persoonlijk onderhoud met 
ieder lid van een tweelingpaar heb ik vooral gevraagd naar de 
meening, die ieder had over zijn (haar) tweelingbroer of -zuster, 
waarin hij (zij) meende van hem (haar) te verschillen of op hem 
(haar) te gelijken. De resultaten van de aldus opgenomen inlich
tingen komen in hoofdstuk V en in het slothoofdstuk ter sprake. 

GEDRAGSLIJST 

Familienaam en voornamen; geslacht; geboortedatum en leeftijd. 
Levensgeschiedenis: Wanneer begonnen de leden van het paar te loopen, te 
spreken, op welken leeftijd waren zij zindelijk, wanneer gingen zij voor het 
eerst naar school en wat is hun verdere levensgeschiedenis. 

] Bijzonderheden van de lichaamshouding: Houding van het hoofd; al of niet 
1 gestrekte romp, buiging van den rug, welving van den buik; plaatsing der 
ƒ schouders, breedte en stand t.o.v. elkaar; de houding der armen in rust, 

stand der handvlakken en vingers; plaatsing der beenen, de stand der 
voeten; totaal habitus: al of niet gestrekt, in het oog loopende bijzonder
heden, al of niet natuurlijk, ongedwongen. 
Posen: Het rijk of arm zijn aan posen; wijze van overgang van de eene pose 
in de andere: snel, langzaam, natuurlijk of stijf, ook de stereotype posen 
worden onder dit punt genomen. 
Gezichtsuitdrukking {mimiek): al of niet zinvol; al of niet vroolijk; al of niet 
levendig: rustig of onrustig, droomerig, schelmsch, vriendelijk; blik: al of 
niet open; gedifferentieerdheid der mimiek; rijkdom of armoede aan mimi
sche bewegingen, levendigheid, starheid; snelheid der bewegingen; wijze 
van overgang van de eene gezichtsuitdrukking in de andere: sneller of lang
zamer; natuurlijk, stijf of gespannen; wijze en mate van lachen, huilen. 

¡Gebaren: Al of niet levendig; al of niet rijk en vol uitdrukking; natuurlijk; 
heftig; schuchter, brutaal, ruw. 

i Handdruk: Kracht; wijze van geven: manier van uitsteken, vorm van hand 
| en vingers hierbij, amplitudo; het drukken of schudden zelf: al of niet 
I dikwijls, geaffecteerd, ceremonieel. 
f Gang: Buiging van beenen en voeten; bewegingswijze en stand van heupen, 

bovenUchaam, hoofd, schouders en armen; al of niet snel; gelijkmatigheid; 
zwaar of licht; elastisch, plomp. 
Spraak: Langzaam of snel; luider of zachter: hooger of lager, al of niet 
hard of schreeuwend; duidelijkheid: al of niet helder, schor, dof, zwaar; al 
of niet melodieus: monotoon, kabbelend, schel, kort afbijtend. 

Ook bij het onderhoud met de ouders heb ik voor sommige punten discretie beloofd. 
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Temperament (motiliteit, uiting van gevoélstoestand, aanspreekbaarheid voor 
gevoelens): ¡In de klas beweeglijk, speelsch, een woelwater, droomerig, be-
heerscht; in huis niet kunnen stilzitten, van den stoel opspringen, onrustig, 
neiging tot bezig zijn, tot ondernemen, gesteld op verandering, tevreden, 
veel mopperen; bij het spel volop meedoen, stil volgend, lichte, soepele, 
plompe, houterige bewegingen; bij werk of arbeid, loopen, spreken, schrijven 
gejaagd, traag, opgewekt, lusteloos, droomerig, gelijkmatig, volhardend 
doende zijn; bij niet vlotten van het werk, de studie, bij stoornis in het 
werk licht prikkelbaar of beheerscht; bij het ontvangen van een geschenk, 
bij belobning, lofprijzing, een vriendelijk woord, vacantie-begin, bij het 
vooruitzicht op iets prettigs uitgelaten, stilvergenoegd; na berisping, straf, 
teleurstelling, bij tegenspraak bitter, verzet, langdurig gedrukt, opvliegend, 
zich gemakkelijk in iets schikkend; bij vroolijke stemming of algemeene 
hilariteit van vrienden en kennissen levendige, uitbundige, beheerschte 
uitingen van plezier; bij het vertellen aan kameraden neiging tot gesticu-
leeren, tot overdrijven, zelfingenomen met eigen grapjes, ernstig, zwaar op 
de hand; in het middelpunt van de aandacht staande nerveus, bedeesd,, 
vrij zich uitend; bij het hooren van muziek meebewegingen maken. 
Houding t.o.v. anderen: In gezelschap van goede bekenden, leeraar, kame
raden, in zich zelf gekeerd, geremd, spraakzaam (spontaan spreken), kortaf; 
bij hilariteit niet meedoen, eenzelvig; zonder aanleiding of als het ongepast 
is, geneigd tot scherts; in gezelschap van minder bekenden of vreemden 
terughoudend, schuchter, slagvaardig; in geluk en ongeluk voor anderen 
wat over hebbend, meelevend, goedhartig (dierenvriend, kindervriend), 
royaal; bij ruzie, kwesties in het spel vredelievend, tusschen beide komend, 
koel; bij vriendelijke tegemoetkoming terugstootend; in op- of aanmerkin
gen geneigd tot plagen, spotlustig, kwetsend; in toon en optreden tegenover 
ondergeschikten, lager en hooger geplaatsten vriendelijk, uit de hoogte 
jegens de eerste, onderdanig jegens de laatste; in den omgang thuis en op 
school gezellig (huiselijk), hulpvaardig, meegaand, geneigd tot verzet, 
nurksch, geen gezelligheid zoekend, wisselend in gedrag; met één of meer 
vrienden, leeraar, jeugdleider dweepend; voor overtuigingen en fouten van 
anderen verdraagzaam, toegevend; in gesprekken of wijze van optreden 
gewichtig, deftig zakelijk, gemoedelijk, geaffecteerd, geposeerd, distrait; 
eigen meeningen, sympathieën of antipathieën, intieme zaken voor zich 
houdend, gaame uitend (demonstratief), warm verdedigend; voor zijn be
doelingen gewoon eerlijk uitkomend of huichelachtig (zich anders voor
wendend), diplomatiek (bedoelingen verbergend) of intrigeerend (oneerlijke 
middelen aanwendend); bij het vertellen geneigd te overdrijven en verhalen 
wat op te sieren, leugenachtig of strikt geloofwaardig; in geldzaken absoluut 
betrouwbaar, oneerlijk, alleen eerlijk binnen de grenzen der wet. 
Prestaties: Arbeidstempo, gelijkmatigheid, volharding, uithoudingsver-
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mogen, nauwgezetheid: in werk, spel; handigheid; arbeidsvreugde: voor 
verplicht werk in tegenstelhng met liefhebberij studie of -werk; wisselend in 
prestaties: bij studie, in het spel; schoolcijfers; gedrag: op school, bij het 
werk; zeer goed, goed, slecht, speciaal geheugen voor bepaalde zaken; het 
gelezene nauwkeurig en geordend of onnauwkeurig en verward weten na 
te vertellen; bijzondere talenten voor: talen, wiskunde, muziek, teekenen, 
letterkundig werk, tooneelspel, menschen nadoen; muzikaal gehoor: zeer 
goed, goed, slecht; al of niet humoristisch: geestige antwoorden geven, 
grapjes maken; veel of weinig lezen gewoon. 
Cultureele ambities (meer sociale en ideëele belangstellingsrichtingen): 
Zin voor sport: wandelen, fietsen, tennissen, hocky, schaatsenrijden, bil
jarten, kegelen, zwemmen, zeilen, roeien, voetballen. 
Zin voor kunst: piano-spelen, tooneelspel, schilderen, dichten. 
Liefhebber van intellectueele spelen: schaken, dammen, domineeren, bridge, 
patience, kruiswoordraadsels. 
Liefhebber van hasardspelen: zonder winst (om fiches), om geld (kaarten, 
dobbelen, wedden). 
Met een bepaald spel, studievak, inzake godsdienst dweepend; bij het 
studeeren, bij het spel peinzend, piekerend; geneigd zich te verdiepen in 
abstracte overpeinzingen, toekomst, godsdienst; warm of conventioneel 
godsdienstig of geneigd met godsdienst te spotten; al of niet beginselen 
hebbend: van idealistischen aard (pacifisme, vegetarisme, geheelonthouding, 
dierenbescherming, padvinderij), van poUtieken aard (fascistische, sociahs-
tische, communistische, enz.), lid van betreffende (jeugd)bonden; vurig, 
heethoofdig beleider van zijn principes; principes door redeneering ge
fundeerd. 
Reacties op omstandigheden: Bij studie, in het spel vlijtig of lui; met geheele 
persoon bij het werk, spel of gesprek van het oogenblik, altijd wakker; in 
antwoorden, vragen stellen, bij het spel bedachtzaam; nieuwsgierig b.v. 
betreffende andermans zaken; zich in slecht proefwerk, rapport of andere 
teleurstelling, in moeilijk en vervelend werk gemakkelijk schikkend; al of 
niet tevreden met eigen capaciteiten en prestaties; op straf, rapporten, op 
fouten van anderen kritiek uitoefenend, meenend alles beter te kunnen dan 
anderen of veel zelfkritiek; bij geringe berisping, bij gering verlies in het 
spel, bij spot of plagerij licht ontstemd; onverschillig: voor erkenning, af
keuring, geschenk; na slecht rapport of tegenslag in het werk, bij herhaald 
verlies in het spel moedeloos of alleen gedrukt; voor proefwerk, overgangs
examen, straf, vechten bang, bij ziekte, opstootjes, brand, inbraak, in het 
donker angstig of moedig, door het gevaar geprikkeld; geduldig: bij het 
schoolblijven, bij het maken van sommen, bij ziekte; wispelturig in zijn 
plannen. 
Ambities voor bepaalde zaken (meer egocentrische belangstellingsrichtingen): 
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Ten aanzien van uiterlijk voorkomen, capaciteiten, kennis, ouders of stand 
ijdel; zuinig: voor zich zelf, voor anderen, op kleeren, eten; in kleeding, 
op speelgoed en andere zaken nauwgezet of nonchalant; gesteld op lekker 
eten en drinken: op fijne spijsjes, op gewoon smakelijk toebereid voedsel; 
alcoholgebruik; verlangen tot uitgaan, op straat spelen; al of niet gesteld 
op verandering van kamer, woonplaats enz.; ijverig verzamelaar van post
zegels, foto's van filmsterren enz. 
Karakter1: Eerzuchtig — bescheiden in studie, spel en sportprestaties; 
koppig — volgzaam tegenover ouders, leeraar of vreemden; heerschzuchtig 
— inschikkelijk onder kameraden, in het spel, thuis; gierig — vrijgevig 
voor zich zelf, voor anderen, geldzuchtig; verkwistend — spaarzaam voor 
zichzelf, voor anderen, vaak in schulden, geld goed kunnen bewaren; 
egoïstisch — altruïstisch in omgang en spel zoowel binnen- als buitenshuis, 
al of niet hebzuchtig tegenover goede bekenden of vreemden. 

1 vgl. blz. 142. 



IV - DE PERSOONSLIJSTEN 
Aan de hand van den lichamelijken staat (sec. criteria) en van de 
gedragslij st, hebben wij de leden van ieder tweelingpaar verge
lijkend beschreven. Konden wij, ook naar het oordeel van meerdere 
personen, die de tweeHngen goed kenden geen trekken van verschil 
ontdekken, dan lieten wij dit in de hieronder volgende persoons
lijsten tot uiting komen door, voor de betreffende passages die 
betrekking hadden op de gelijkenis, de geheele breedte van de 
pagina te gebruiken. Waren er verschillen, dan werd de eene helft 
van de bladzij besteed aan de beschrijving van den vooropstaanden 
partner, de andere aan die van den achterstaanden. Het nadeel, 
dat door deze werkwijze hier en daar het vlot aflezen van een 
persoonslijst eenigszins wordt belemmerd, lieten we niet zwaar 
wegen, daar het ons belangrijker voorkwam de verschillen zoo 
veel mogelijk te stellen tegenover de overeenkomsten. 
De eerste 6 persoonslijsten hebben betrekking op de twee-eiige, 
de 16 volgende op de één-eiige tweelingparen. Tabel 1 laat voor 
ieder tweelingpaar de mate van gelijkenis zien in ieder der door 
ons onderzochte secundaire criteria, die zooveel mogelijk in de 
persoonshjsten zijn vermeld. Ook werd de hoofd- en gezichtsvorm 
gewaardeerd. De cijfers 1, 2, 3 en 4 beteekenen resp. treffend gelijk, 
duidelijk overeenkomstig, verschillend en uitgesproken verschil
lend. T.T. wil zeggen: twee-eiige tweelingen, E.T. één-eiige twee
lingen. De T.T. en de E.T. zijn gescheiden in een vrouwelijke (vr.) 
en mannelijke (mn.) groep. De 3 met een * teeken voorziene 
kolommen betreffen de jongere T.T. Ook de E.T. hebben we nog 
verdeeld in jongere (jo.) en oudere (ou.) paren. 
De laatste persoonslijst betreft het tweelingpaar X-X'. De leden 
van dit paar zijn vanaf de prille jeugd gescheiden opgegroeid. Voor 
de personen, die we over de jongens spraken en die de gedrags-
lijsten invulden, was het dus niet mogelijk vergelijkend te oor-
deelen. Ook voor mij was dit niet gemakkelijk. Ik ontmoette hen 
slechts een paar keer en steeds was de tijd beperkt. Beide jongens 
zijn volkskinderen uit een groóte stad, gaan op soortgelijke groóte 

2 
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volksscholen, spelen dezelfde spelen onder soortgelijke verhoudin
gen. Veel stadskinderen uit de arbeidersklasse hebben hierdoor iets 
overeenkomstigs in hun gedragingen. Betreft dit (zooals hier) een 
gescheiden opgevoed tweelingpaar, waarvan de leden slechts een 
half uur van elkaar wonen, dan is voorzichtigheid noodzakelijk 
bij het vaststellen van overeenkomstige trekken. 
Bij het samenstellen van deze laatste persoonslijst was het moeilijk 
bij de beschrijving van beide leden een grens te trekken. Vooral het 
ontbreken van rechtstreeksche vergelijkingsmogelijkheid maakte 
het lastig belangrijke zaken van minder belangrijke te scheiden. 

A EN A' ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGZUSTERS (12% JAAR OUD) 
UIT HET GEZIN VAN EEN ARCHITECT 

Zij kwamen allebei in hoofdligging ter wereld. Er waren twee nageboorten. Bij de 
baring werd geen kunsthulp verleend. Zij kregen dezelfde voeding. Zij waren ongeveer 
l1/, jaar, toen zij liepen. Zij begonnen ongeveer gelijktijdig te spreken en waren ook 
tegelijk zindelijk. Beiden hadden tegelijk de mazelen. 
Om de twee-eiigheid van A en A ' aan te toonen, wordt hier met de vermelding van 
de voornaamste verschillen volstaan. 
A was de eerstgeborene en woog β1/4 pond. 

A is iets krachtiger van bouw dan A'. 
A weegt thans 68 pond. 
De schedel is van boven gezien bij A vóór 
smaller dan bij A'; opzij gezien is de 
schedel achter bij A hooger dan bij A'. 
Het gezicht van A is meer ovaal. 
Het achterhoofd van A is rond. 

Het voorhoofd van A is niet plat of vlak, 
maar in horizontale richting rond. 

De kin komt iets meer naar voren t.o.v. 
de voorhoofd-mondlijn. 

S e c u n d a i r e c r i t e r i a : 
De hoofdhaarkleur is donkerder. 

Bij A is de hoofdhaarbegrenzing meer hori
zontaal dan boogvormig. Opzij van de 
mediaanlijn zijn twee kleine inspringende 
gedeelten (inhammetjes). Vanaf het oor 
naar boven is de begrenzing convex-con-
caaf-convex, aan beide zijden hetzelfde. 

A ' kwam even later en woog 6 pond. 
A ' liep een maand eerder dan A. 
A ' ziet er anaemisch uit. 
A ' 64 pond. 

Het gezicht van A ' heeft meer den eivorm. 
Het achterhoofd van A' ook, behoudens 
een zwakke afplatting. Het voorhoofd 
van A' is hooger dan dat van A. 
Het voorhoofd van A' is in het midden 
een weinig plat, zoodat van boven gezien 
de ronding in horizontale richting veeL 
zwakker is dan de ronding bij A. 
De kin, die bij A' meer naar achteren ligt, 
maakt van opzij een meer ronden indruk 
dan bij A. 

A ' heeft blond hoofdhaar. 
Het hoofdhaar van A ' is zachter dan 
dat van A. 
Bij A ' is meer een boogvormige dan een 
horizontale begrenzing. Vanaf het oor is 
de begrenzing aan beide zijden convex 
tot aan het einde van de zwak boog
vormige voorhoofdhaarbegrenzing. In h e t 
midden springt deze boog iets vooruit. 
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De wangen van A zijn lichtroze en zeer 
weinig door de zon verbrand. Het voor
hoofd van A is bleek, met in de streek van 
de slapen een geligen weerschijn. 

De mondspleet van A loopt meer horizon
taal. 

De bovenlip van A staat iets meer naar 
voren dan die van A'. 
Het profiel van de bovenste huidlip: 
Vrijwel recht. 
Het filtrum loopt bij A iets breeder in 
de lip uit dan bij A'. 
De neuswortel van A is iets breeder dan 
die van A'. 
De neuswortel ligt bij A belangrijk dieper 
dan bij A'. 
Bij A is de neusrug licht convex. 
De neuspunt van A is iets stomper, dik
ker dan die van A'; ook iets vooruit
springend, maar minder dan die van A'. 

De neusvleugels van A zijn iets dikker 
dan die van A'. 
DehelixrandisbijAvanbovenomgeplooid, 
maar van achter slechts gedeeltelijk. 
De oorlellen zijn bij beiden bijna geheel 
aangegroeid, maar de oorlel van A is 
onder iets ronder van vorm dan die van 
A'. Door het niet tot onder toe door-
loopen van de omplooiïng van den helix-
rand krijgt het onderste deel van de oor
schelp een heel ander aspect dan dat 
van A'. 
Tubercula Darwini: R. 4. 

L. 5. 
Bloedgroep: А В. 
Iriskleur: grijsbruin tot bruin. 
Pupilafstand: 67 mm. 
Comearefractie: 1. r. 

hor. 8.2 hor. 8.2 
vert. 8.1 vert. 7.9 

Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
31 mm. 83 mm. 

A ' heeft een lichtere gelaatskleur dan A. 
A ' is over het algemeen bleeker, haar 
wangen zijn iets meer roze, haar voor
hoofd als bij A, maar lichter. Haar huid 
is iets vetter, maar deze verschillen zijn 
toch gering. 
De mondspleet van A ' meer gebogen. 
De mondhoeken van A' staan t.o.v. het 
midden van den mond lager dan bij A. 

Bij A ' zwak concaaf. 

De neuswortel ligt bij A ' in één lijn met 
de voorhoofdslijn. 
Bij A ' is de neusrug recht. 
De neuspunt is bij A ' tamelijk spits, 
eenigszins vooruitspringend. 

De neusrug-punt vormen van opzij gezien 
een lichte concaviteit. 

De helixrand is bij A ' van achteren en 
van boven omgeplooid. 

R. 6. 
L. 6. 
Bloedgroep: A. 
grijsbruin. 
56 mm. 

1. r. 
hor. 7.9 hor. 

vert. 7.6 vert. 
8.0 
7.7 

29 mm. 81 mm. 
In de lanugobeharing en vorm en plaatsing der tanden vonden we geen noemens
waardig verschil. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : De romp is bij beiden in dezelfde mate ge
strekt. De stand van de armen, de plaatsing van de beenen en de stand der voeten 
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in rust is dezelfde. Ze hebben dezelfde totaalhabitus. De amplitudo van het hand
schudden en het handschudden zelf is bij beiden hetzelfde. Zij loopen vrijwel even 
snel. Ook spreken zij bijna even snel en even duidelijk. Beiden zijn rechtshändig. Zij 
zijn nogal beweeglijk, eenigszins onrustig beweeglijk vooral in de klas. Zij zijn opge
wekt, lachen veel. Zij zijn geen van beiden nerveus in haar dagelijksche doen, ook 
niet als zij het middelpunt aller aandacht zijn. 
Bij A zijn de schouders iets meer naar A' houdt het hoofd meer naar voren 
voren geplaatst dan bij A'. 
Haar houding heeft een schijn van onver
schilligheid. 
Bij A is een zekere stijfheid in posever
andering. 
Haar gelaatsuitdrukking en haar blik 
maken min of meer den indruk van on
doordringbaarheid. A. ziet er veel gezon
der uit dan A'. Ook ziet zij er over het 
geheel genomen, vroolijker uit dan A'. 
Volgens de methode van Kwint onder
zocht op de gedifferentieerdheid der mi
miek, staat A wat haar mimiek betreft 
hooger dan A'; in zooverre, dat zij het oog 
iets beter dichtknijpt en zij bij het op
trekken van de wenkbrouwen twee vol
lediger plooien vertoont dan A', terwijl de 
doorsnee van de grootste plooi iets meer 
is dan die van A'. Toch staan zij beiden 
op den 8.75sten trap. 
Het lachen van A heeft een meer uitge
sproken hà, hà-klank, is veel forscher, 
veel harder, meer stootend dan het lachen 
van A'. De lach heeft een wat schorren 
en heeschen klank. 
A lacht tranen. 
A huilt niet zoo langdurig als A'. 

A is in haar gesticulatie wat ruwer, jon
gensachtiger. 

t.o.v. de ruglijn. 

Bij A ' is een snellere wisseling van posen 
dan bij A. 
A ' kijkt meer schelmsch. Haar gezichts
uitdrukking is niet zoo opgewekt, zoo 
vroolijk als die van A. 

Bij A ' valt op, de grootere snelheid van 
mimische bewegingen. Het overgaan van 
de eene gelaatsuitdrukking in de andere 
is bij A ' sneller dan bij A. A ' vertoont 
iets meer mimische bewegingen dan A. 

A maakt bij het gaan grootere passen, 
slaat de beenen meer vooruit, slingert de 
voeten hooger naar voren en heeft een 
veel zwaarderen stap. Er is in haar gang 

Het lachen van A' houdt het midden 
tusschen het hinneken van een paard en 
het mè, mè van een geit. 

A ' niet, zij lacht minder dan A. 
Als A' huilt, is dat meer een grienen, 
„moeder" roepen. A ' huilt scheller, lui
der, harder en langduriger dan A. 
A' beweegt zich soepeler, beweegt haar 
armen vrijer, nu eens legt zij ze gekruist 
op den rug, dan weer op de borst. 
Zij maakt den indruk, alsof zij een situatie 
meer beheerscht. Zij is vergeleken bij A 
meer schuchter in haar gestes. Hoewel 
zij sneller en levendiger gesticuleert, zit 
zij soms längeren tijd eenigszins apathisch 
te kijken. 
Haar handdruk is wat krachtiger dan die 
van A. 
A ' neemt meer trippelpasjes en maakt 
daardoor den indruk sneller te loopen en 
wat gelijkmatiger. 
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iets onverschilligs, zij slingert meer met 
haar beenen. 
A heeft een zwaardere, doffe stem. 

De psychomotorische leeftijd van A is 
13 jaar. 
A. is drukker dan A', in de klas soms 
storend beweeglijk. 
In het vooruitzicht van een pretje is zij 
door het dolle heen. Zij springt dan de 
trappen af. Zij fietst wel eens als een 
wildeman, met de armen in de lucht 
zwaaiend. Zij is als regel beter gehumeurd. 
A raakt eerder in verrukking en eerder 
in tranen dan A'. 

De stem van A' is hooger, scheller, min
der monotoon, zij spreekt wat vlugger 
dan A. 
Die van A' 13 jaar en 10 maanden. 

A ' is wat minder druk in de klas. 

A ' blijft kalm, wordt niet uitbundig 
vroolijk bij cadeau, vacantie enz., maar 
is wel als regel goed gehumeurd. 

A ' ontving op school niet dikwijls een 
woord van lof, maar als ze er een kreeg, 
genoot ze inwendig. Zij is nooit zoo wild 
als A soms is. 

A is prikkelbaarder, opvliegender dan A' A ' is niet overmoedig, 
en overmoedig. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Er kwam op school dikwijls een klacht over haar 
beiden in, van onheusche handelingen tegenover andere kinderen op straat. Bij nader 
onderzoek bleek, dat de oorzaak van de ruzie bijna altijd was zelfverdediging of be
scherming van anderen. Zij zijn niet eenzelvig, zonderen zich niet graag af, zoeken 
gezelligheid. Het zijn gangmakers in de klas. Zij halen veel kattekwaad uit, zij doen 
bij hilariteit mee. Bij antwoorden op vragen zijn zij niet merkbaar geremd. Zij zijn 
vriendelijk voor huisgenooten en leeraren. Beiden leven met haar vriendinnen mee. 
Ze zijn dankbaar, toegevend en hulpvaardig, zoowel op verzoek als spontaan. Om 
de vriendschap met één, bemoeien ze zich weinig met anderen. Ze zijn geen van beiden 
schuchter, ook niet kortaf. Ze kiezen altijd partij en durven iedereen aan. 
A is spraakzamer dan A'. 
Zij spreekt meer spontaan in de klas. 
A tracht van alles grapjes te maken. 

A uit haar meeningen wel, zij is geneigd 
over elke kwestie direct met een eigen 
meening voor den dag te komen. 
Vooral bij een apartje kan men met A 
gezellig praten. Zij babbelt meer met haar 
vriendinnen. A is t.o.v. haar vriendinnen 
wel eens kwetsend in haar op- en aan
merkingen, toch leeft zij meer met haar 
vriendinnen mee dan A'. 
A is over het algemeen, goedhartiger en 
gemoedelijker dan A'. A kan beter met 
ondergeschikten omgaan dan A'. 
A ziet geen standsverschillen. 
A is vooral medelijdender en hulpvaar
diger dan A'. A nam geregeld een jonger 
zusje mee naar school. Zij was heel lief 
voor haar, maar als ze op straat aan het 

A ' is levendiger in haar gesprekken dan A. 

A' zet geen grapjes in, neemt niet het 
initiatief, maar doet wel altijd mee met A. 
Zij beaamt voornamelijk meenmgen van 
anderen. Ook is A ' t.o.v. de leeraren dik
wijls terughoudend. 

A ' is t.o.v. haar vriendinnen nonchalanter. 
A' is soms gemoedelijk en goedhartig. 

A ' houdt standsverschillen in het oog. 
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A ' niet. 
A ' ook wel, maar niet zoo sterk als A. 

spelen was, vergat ze haar wel eens. 
A kan voor een ander beter iets missen. 
A dweepte met een schoolvriendinnetje. 
Bij twist is A opvliegend, zij is na ruzie 
niet zoo gauw verzoend als A'. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Degenen, die haar goed 
kennen zijn van meening, dat zij veel meer beleven dan haar oudere tweelingzusters 
(C en C) , maar zij uiten zich niet. Bij A en A' had men altijd het gevoel: ze leven haar 
eigen leventje, je moet er nit blijven. Toen haar werd verteld, dat dit van haar gezegd 
werd, lachten zij erom, vonden het onzin. Zij houden evenveel van haar andere broers 
en zusjes als van elkaar. A heeft zelfs een tijdlang meer met een jonger broertje ge
speeld dan met A'. Naar eikaars verschilpunten gevraagd bleken zij wat jong om 
hierop goed te kunnen antwoorden. Toch waren zij zich van haar verschilpunten 
wel min of meer bewust. 
P r e s t a t i e s : Beiden maakten op school matige vorderingen. Bij het maken van 
een plan weten ze zich allebei wel te redden. 
A is op school intelligenter, zij maakte A' leek in huis intelligenter en gevatter, 
wel eens aardige, geestige opmerkingen. 
A ' niet. 
A kan beter verhaaltjes vertellen dan A'. 
A maakt leuke, rake opstelletjes. 
A kan iets, wat ze weet, duidelijk uit
leggen. 
A is bij de studie niet practisch. 
A is nonchalanter bij antwoorden op 
vragen in de klas, ook in haar werk. 

A ' niet. 
A ' niet. 

A ' is bij de studie practischer dan A. 
A ' is nauwgezetter bij het antwoorden 
in de klas en meer geneigd secuur alles 
af te maken dan A. 
A ' is prompter, precies op tijd, ook met 
inleveren van werk. 
A ' is gelijkmatig werkzaam. 
Voor handwerken had A' wel aanleg, 
A niet. 
Door haar meerderen ijver presteerde A' 
meer op de piano in vergelijking met A, 
die er bijna niets van terecht bracht. 
Het handschrift van A' is niet slordig. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s o p c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n , z a k e n : Ze zijn in haar vrije uren meestal bezig met liefhebberijen (knut
selen, handwerkje). Zij hebben geen bijzondere ambitie voor een bepaald spel. Er is 
eveneens geen verschil in haar verlangen om eens uit te gaan. Zij kunnen goed plagen 
en verlies in het spel verdragen. Na een slecht rapport, tegenslag in haar werk, zijn 
ze niet gauw moedeloos. Om een enkel woord van lof zijn ze al blij. Ze zijn vrijwel 
even spaarzaam. 

A zal gemakkelijker dan A' verplicht 
werk uitstellen voor onverplicht werk. 
Herhaaldelijk moest zij gewaarschuwd 
worden voor prutsen tijdens de les. Zon
der krachtige medewerking van de ouders 
kwam er niets van huiswerk of lessen 
leeren terecht. 

A schrijft een zeer slordig handschrift. 

Bij de studie is A niet vlijtig. Zij is meer 
met buien vlijtig (noodgedwongen werk
zaam). Had A den ijver van A' gehad, 
zoo oordeelt de onderwijzeres, dan zou 
zij het wel verder gebracht hebben. 

A is vlijtiger bij huishoudelijk werk. 

A ' is vlijtig bij de studie. 
A ' is zeer ijverig in vrouwelijke hand
werken, ook op de naaimachine. 

A ' doet zeer haar best om vooruit te 
komen. Tijdens de les zat zij wel eens te 
peinzen, te piekeren, als zij er niet bij 
kon. 
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A heeft een levendiger belangstelling voor 
het spel dan A ' en geen belangstelling 
voor de studie, wel voor teekenen. Zij 
gaat op in een mooie vertelling, is en
thousiast voor een liefdadig werk of een 
mooie daad. Toen aan de klas werd voor
gesteld den Bisschop te feliciteeren ter 
gelegenheid van zijn gouden feest, vroeg 
A als een gunst dit te mogen doen. Zij 
had dan ook het mooiste voorstel van 
heel de klas. Bij gelegenheid van het 
zilveren feest der ouders heeft A met in
spanning en geduld een teekening ont
worpen en afgewerkt. 
A ging nooit op moeilijkheden in wat de 
studie betrof. Zij schreef bij het maken 
van een som dikwijls maar wat neer, als 
om er af te zijn. 

A is geneigd te denken, dat alles wel los 
zal loopen. 

A handelt of besluit meer onder oogen-
blikkelijke indrukken. Zij is voorbarig bij 
antwoorden op vragen. 

A is bij berisping heel even onder den 
indruk. 
A reageerde nooit op een slecht proef
werk of rapport. 
A was in de klas onoplettend. Bij ver
andering van onderwijzeres nam zij direct 
de kans waar om grapjes uit te halen. 
A neemt zich dikwijls voor om goed haar 
best te doen, maar na een halven dag is 
het weer mis. 
A kan zich kostelijk vermaken. 
Bij winst in het spel is A dolgelukkig, op 
verlies gaat zij niet in. 
A kan erg opvliegend zijn. Het kwam een 
paar keer voor, dat zij een werk moest 
overmaken. Ze gooide het werk op den 
grond, trapte erop, enz. 
A had graag eens een andere plaats in 
de klas. 
A is nonchalanter in haar kleeding. 

K a r a k t e r : Ze zijn gehoorzaam, niet 
A is niet gemakkelijk te leiden en te be-
heerschen, maar men kan zich niet her
inneren, dat zij ooit koppig was. 
A was er zeer op gesteld, dat de onder-

A' heeft wat meer belangstelling voor de 
studie, maar toch is er ook bij A ' van 
eigenlijke belangstelling geen sprake. Zij 
voelt wel voor teekenen, schrijven en 
zang. 

A ' ging г uit plichtsbesef buitengewoon 
op in. 

A ' niet. 

Bij A ' uit zich dit minder. 
A ' is niet voorbarig bij het antwoorden 
op vragen; ook is zij bedachtzaam bij het 
stellen van vragen. 
A ' veel meer. 

A ' wel. 

Het gedrag van A ' in de klas was onbe
rispelijk. Zij was ernstig en zeer oplettend. 
A ' is banger voor proefwerk of overgangs
examen, voor straf, voor vechten dan A. 
A ' is geduldiger bij moeilijk en vervelend 
werk. 

A ' is in het spel altijd één van gevoelen 
met A. 
A ' ook wel, maar niet zoo sterk als A. 
A ' zou zich in zoo'n geval niet zoo uiten 
als A. 

A ' niet. 

A ' laat meer iets rondslingeren, toch zal 
zij met geld bedachtzamer omgaan. 

heerschzuchtig. 
A ' is gemakkelijk te leiden en te beheer· 
sehen. Toch is A ' wel eens koppig. 
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wijzeres haar teekening (eigen ontwerp) 
aan de klas liet zien. 
A was in den omgang met vriendinnen 
niet egoïstisch. 
A is vrijgeviger. 

A ' wel wat. 

A ' is spaarzamer. 

В EN B' ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGZUSTERS VAN 12 JAAR, 
UIT EEN SLAGERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Er waren twee nageboorten. Beiden werden in hooídligging geboren, waren ongeveer 
6 weken borstkinderen. Ze waren ongeveer tegelijk zindelijk. Toen zij een half jaar 
waren, hadden ze beiden in lichten graad Engelsche ziekte. Beiden zitten thans in 
de vierde klas van de lagere school. 

B ' werd een half uur later geboren. 
B ' 6 pond. 
B ' leek direct veel minder in de eerste 

levensmaanden, zij zag er ook bleeker uit. 
Zij heeft meer kinderziekten doorge
maakt. B ' kreeg, toen zij ong, 7 maanden 
was, kinkhoest en had veel last van 
stuipen. 
Een maand of drie daarna kreeg B ' de 
mazelen, daarna hoestte zij zeer lang en 
bleef langer zwak dan B. 
B ' is, toen zij 3 jaar was, met een schou
der in een bak kokend zeepsop gevallen. 

Wat het lichamelijk uiterlijk betreft: Bij de geboorte hadden ze allebei hetzelfde licht
blonde haar l . В had bij de geboorte al een anderen neus dan B ' en een vlek op de 
borst en op een schouder. Ze waren gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Als 
men de tweelingen nu voor zich ziet, kan men wel zien, dat het twee zusjes zijn, maar 
er is van een groóte gelijkenis toch geen sprake. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij bleken, al kwamen zij in sommige daarvan overeen 
(hoofdhaarvonn, lanugo, vorm en plaatsing der tanden, huidkleur en huidkarakter) 
toch in meerdere andere, grootere of kleinere verschillen te vertoonen. 
Het haar van В is donkerder dan dat B ' is lichtblond, 
van B'. 

В was de eerstgeborene. 
В woog eVj pond. 
В liep 2 maanden eerder. 
В sprak ook een paar maanden eerder 
dan B' . 

В kreeg de mazelen slechts in lichten 
graad. 

De hoofdhaarbegrenzing van В vertoont 
den boogvorm. 
De bovenlip van В staat meer naar voren, 
dan die van B'. Het filtrum loopt bij 
haar iets breeder in de lip uit. 
De ooren van В zijn iets grooter en staan 
verder van het hoofd. 

De neus van B ' verschilt in zijn geheel 
belangrijk van dien van B. 
Die van B ' is meer recht, althans duidelijk 
verschillend van dien van B. 

De helixrand is bij B ' van achteren en 
van boven duidelijk meer omgeplooid 
dan bij B. 

1 Toen B ' 10 jaar was, begon ze veel donkerder haar te krijgen. (Dat verschijnsel 
van donkerder haar krijgen heeft ze bij al haar kinderen min of meer waargenomen, 
zegt de moeder). Het zou te ver voeren, om bij deze duidelijk twee-eiige tweelingen 
alle grootere en kleinere verschillen in lichamelijk uiterlijk op te sommen. 
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Bloedgroep: Α. Bloedgroep: В. 
Iriskleur: grijs. Blauw-grijs. 
De pupilafstand en de afstand van bin
nen- en buitenooghoeken is bij В 4 resp. 
5 mm. kleiner. 
Straal van de cornea bij В.: Bij B': 
zoowel rechts als links hor. VVg hor. T 1^ 

vert. Τ1/, vert. Τ'/β 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : In rust naast elkaar staande, houden zij de 
vingers in eenzelfden half gebogen stand. De totaalhabitus van beiden is wat inge
bonden, maar toch wel vrij en natuurlijk. Beider blik is open en eerlijk, vol vertrouwen 
en vriendelijk. Beider gezichtsuitdrukking is vroolijk. Beiden hebben een weinig 
gedifferentieerde mimiek. In haar lachen is veel overeenkomst: den mond maar weinig 
open, lachende oogen. Beider gebaren zijn natuurlijk, maar zonder veel uitdrukking. 
Beider handdruk is tamelijk krachtig. De spraak is bij beiden monotoon, eenigszins 
zonder uitdrukking, maar wel duidelijk. Toch zijn hierin geringe verschillen. Beiden 
waren in haar kinderjaren niet lastig, huilden niet veel en waren niet beweeglijk. 
Voor haar vijfde jaar zagen de ouders vrijwel geen verschil in haar geaardheid. Daarna 
kwamen de verschillen duidelijker aan het licht. Volgens de ouders zouden ze thans 
geheel verschillend van aard zijn. In den huiselijken kring maken ze allebei meer drukte 
en leven dan de andere kinderen, zonder nervositeit in haar bewegingen te vertoonen. 
Zij springen gemakkelijk van tafel op, zitten nooit stil te kijken, zijn steeds bezig. 
Als zij met haar huiswerk bezig zijn, merkt niemand iets van haar. Zij zijn vrijwel 
altijd in hetzelfde goede humeur, hebben denzelfden opgewekten spreektoon, lachen 
veel. Bij het hooren van muziek beginnen ze vaak allebei rond te dansen en als zij 
de kans krijgen, wippen zij de straat op en spelen. In het vooruitzicht van een pretje, 
vacantie of een cadeautje zijn ze niet uitgelaten, maar laten zij goed haar blijheid zien. 
В houdt haar hoofd een beetje naar links 
gebogen. Haar rug is holler (lenden-
lordose), de buik iets meer vooruitste
kend, de rug als gewoonlijk golvend, 
maar iets meer gebogen dan bij B'. 
Ook zijn haar schouders iets meer naar De schouders van B ' zijn iets breeder, 
voren geschoven. 
В plaatst, als zij stilstaat, de voetpunten B ' plaatst de voetpunten dan uit elkaar, 
bij elkaar. Haar knieën raken elkaar meer dan die 

van B. 
Bij В is iets minder armoede aan posen 
dan bij B'. Ook zijn haar posen iets leven
diger en iets sneller wisselend. 
В kijkt meer schelmsch, haar blik is iets B ' houdt haar blik wat meer neergeslagen, 
minder rustig dan die van B'. Zij kijkt meer zonder uitdrukking, af

wezig. 
Bij В is een langzamer overgang van de 
eene gezichtsuitdrukking in de andere. 
Haar mimiek is wat meer gespannen dan 
die van B'. Volgens Kwint staat zij een 
t rap hooger dan B'. 
De lach van В is levendiger. Zij lacht B ' lacht harder. Zij proest het niet uit. 
zacht of proestend. 
В gesticuleert nu en dan wat heftiger, Bij B ' is de gesticulatie minder schuchter. 
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maar haar gebaren zijn meer schuchter 
en iets levendiger dan die van B'. 
De amplitudo bij het handschudden is bij 
В grooter dan bij B'. Zij laat zelf los. 
De gang van В is iets veerkrachtiger, zij 
beweegt iets meer het bovenlijf. Zij loopt 
sneller. 

В heeft een hoogere en iets luidere stem. 
Zij spreekt harder en duidelijker. 

В heeft een handschrift (meer rondschrift 
enz.), dat duidelijk van dat van B' ver
schilt. 
В is links en bij de geboorte al beweeg
lijker dan B'. 

De psychomotorische leeftijd van В is 
14 jaar en β maanden. 
В neemt iets niet zoo zwaar op als B'. 

B ' niet. 
B ' plaatst bij het loopen de linkervoet-
punt iets naar binnen. Zij maakt kortere 
passen, heft de beenen minder hoog op. 
Zij stoot bij het loopen nu en dan met 
de knieën tegen elkaar. Zij zwaait iets 
meer met haar armen, wanneer zij loopt. 
Haar gang is iets zwaarder dan die van B. 
B ' een lagere, wat doffe stem. Zij spreekt 
sneller, maar wacht langer voor zij begint 
te spreken. 

B ' is rechts, zitvaster dan В en dikwijls 
stil. De ouders zeggen, dat dit komt 

omdat de gevoelens bij B ' niet zoozeer 
tot uiting komen. Het is ook net, of B ' 
meer nadenkt dan B. 
Die van B ' 11 jaar en 11 maanden. 

In В zit meer temperament zeggen de 
ouders; zij is kattiger, speelscher dan B'. 
В is veel prikkelbaarder dan B'. 

B ' lacht minder. B ' is iets meer aan den 
einstigen kant. Toch is ook B ' over het 
algemeen vroolijk. 
B ' is kalmer. 
B ' zou niet kunnen hebben, dat de moe
der verdriet heeft, dan heeft zij het ook, 
Misschien is dat bij В ook zoo, maar die 
laat het niet blijken, die lijkt onver
schilliger. 
B ' is ook wat distrait, wat droomeriger. 

H o u d i n g t . o. v. a n d e r e n : Ze kunnen met iedereen overweg. Ze laten zich 
door haar groóte broers niets zeggen en ook door anderen de kaas niet van het brood 
eten. Slagvaardig zijn ze echter niet. Zij mijden den omgang met anderen niet, in
tegendeel, ze gaan graag met anderen om. Aan een knecht, die haar altijd plaagde, 
hadden ze toch niet het land. Ze zijn geneigd tot kinderscherts. Ze zijn bij het ant
woorden op vragen een beetje aarzelend. In gesprekken met vriendinnetjes zijn ze 
allebei nogal druk, niet geremd. In den huiselijken kring zijn ze nogal spraakzaam, 
allebei in dezelfde mate. Als zij eens ergens geweest zijn, vertellen zij daar altijd veel 
over. In een gezelschap zullen zij zich niet van een gesprek meester maken. Ze lijken 
iets terughoudend, schuchter door haar aarzelen bij het antwoorden op vragen, maar 
dit komt wellicht hieruit voort, dat ze dikwijls iets niet goed begrijpen. Ze huichelen 
niet, ze komen gewoon eerlijk voor haar bedoelingen uit. Ze kunnen wel eens jokken, 
b.v. als ze aan den suikerpot gezeten hebben. Ze gaan altijd met dezelfde kinderen om. 
De vriendinnetjes komen haar altijd ophalen. Ze zijn gauw eigen met iemand, maar 
blijven daarnaast toch altijd gehecht aan de vriendinnen die ze reeds hadden. Ze zijn 
hulpvaardig, allebei evenzeer. Ze zullen direct voor iemand een boodschap doen. Ze 
zijn eigenlijk meer onderdanig, zegt de vader: „Ze vliegen voor je" . Ze hebben allebei 
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iets voor haar onderwijzeres over. Ze bemoeien zich allebei nog wel eens met een ruzie 
b.v. tusschen haar broers, om vrede te brengen. Ze zullen zelf geen ruzie maken, maar 
die toch ook niet ontloopen. 

B' is hartelijker b.v. voor haar ouders, 
dan B. B ' trekt zich veel meer het leed 
van anderen aan dan B. B ' zal er om 
huilen als een van de andere kinderen 
straf krijgt. 

В kan nogal eens koppen, is vasthoudend, B' is meer meegaande dan B, toegevender, 
geeft niet gauw toe. 
Dat is een groot verschil met B ' zeggen 
de ouders. 
В is onverschilliger, een beetje nurksch, B ' is beleefder. 
bits, kortaf. Bij antwoorden op vragen lijkt B ' iets 

koeler dan B. 
B ' houdt meer dan В van kinderen en 
van dieren. Zij kan geruimen tijd met de 
kat spelen. 
B ' is veel meer geneigd haar verhalen 
wat op te sieren dan B. 

H o u d i n g t . o. v. e l k a a r : Voor haar vijfde jaar waren ze erg op elkaar gesteld, 
maar dat is daarna gaandeweg minder geworden. Ze kunnen zich nu best zonder 
elkaar amuseeren. Ze missen elkaar soms wel, maar gaan toch ieder haar eigen gang. 
De één komt b.v. eerder uit school dan de andere. Wel hebben ze dezelfde vriendinnen. 
Ze klikken niet van elkaar en hebben heel weinig ruzie samen. Bij kwestie in het 
spel kan de één voor de ander niet goed onderdoen. Ze zijn tegen elkaar opge
wassen. 

В zegt, dat zij meer van haar andere B ' zegt, dat zij evenveel van haar andere 
broers en zusjes houdt dan van В'. В zegt, broers en zusjes houdt als van B. 
dat zij nogal eens met B ' kibbelt. 

O o r d e e l o v e r e l k a a r : Hieraan had ik bij dit onderzoek weinig. Ruim een jaar 
later had ik nog eens een kort onderhoud met hen. Terloops vroeg ik weer haar oordeel 
over elkaar. B ' zei niets, maar volgens В zou B ' stellig fijngevoeliger zijn voor kleinig
heden. Wanneer zij zeer vroolijk is, kan zij ineens gaan huilen om een kleine berisping. 
В zal dit lang niet zoo doen. Men ziet B ' 10 maal zooveel huilen als B. Bij het slachten 
van dieren vroeger, was B ' ruwer dan B. B ' was toen 4-5 jaar. Zij ging op het varken 
zitten, dat geslacht zou worden, ook als het aan het spartelen was en het bloed 
eruit liep. Zij trok het beest dan aan den staart. В was bang. В ontliep dat. 
В zei: ,,B' is in alles veel flinker dan ik". B ' was er in dien tijd lichamelijk flinker 

en forscher uit gaan zien dan B. 
P r e s t a t i e s : Beiden werken nogal gelijkmatig. De eene is net zoo gauw klaar 
met een opgedragen werk als de andere (als b.v. een kamer moet worden aangeveegd). 
Ze komen nooit te laat. Naar haar schoolcijfers beoordeeld zijn ze allebei even knap. 
Ze hebben gemiddeld een 6, ook voor vlijt. Ze zijn 12 jaar en gaan nu pas naar de 
vijfde klas. Ze maken haar huiswerk netjes af. Beiden zouden een goed muzikaal 
gehoor hebben. Als zij iets gezien hebben, b.v. een dorp in de buurt, kunnen ze later 
allebei nauwkeurig vertellen, wat zij gezien hebben. Ze begrijpen geen van beiden 
gemakkelijk iets nieuws en zien ook niet spoedig waar het op aankomt. Bij de studie 
zijn ze geen van beiden 'practisch en bij het spel ook niet wat men noemt bij de hand. 
Wat ze niet graag doen, stellen ze uit. Ze zijn niet wisselend in prestaties. 
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В ' zal bij huishoudelijk werk wel iets 
afmaken, b.v. als zij eens alleen de kamer 
moet doen, maar als zij -inet een moeilijk 
handwerk zit, zet ze niet door. 
B ' zal op een vrijen dag nog vroeger 
opstaan dan anders. 
B ' is zeker nauwgezetter dan B. 
B ' doet het handigst huishoudelijk werk. 

B ' niet. 

В zet beter door, als er soms een moeilijk 
handwerk moet afgewerkt worden, maar 
neemt het wat de kwaliteit van het werk 
betreft niet zoo nauw. 
Op een vrijen dag zal В langer blijven 
slapen. 

В handwerkt het handigst. 
В is muzikaler dan B'. Zij kan wat beter 
pianospelen dan B'. De vader denkt, dat 
В een beter muzikaal gehoor heeft dan B'. 
В kan zwemmen. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Bij haar werk zijn ze allebei wat onverschillig, ze zijn beiden 
erg speelsch, maar niet lui. Ze lezen zoo goed als nooit. Ze schaatsen en wandelen 
allebei graag. In het spel, in het maken van plannetjes zijn ze nogal wispelturig; ze 
handelen op den eersten indruk direct. Beiden zijn ze nieuwsgierig, zindelijk en niet 
zuinig. Van een slecht proefwerk of rapport trekken zij zich oogenschijnlijk weinig 
aan. Zij doen geen moeite het beter te maken. Bij verlies in het spel zijn ze even 
kriebelig, maar laten niet gauw den moed zakken. Ze moeten van tijd tot tijd kousen 
stoppen, waaraan zij een hekel hebben; zij zouden dat telkens graag uitstellen; duurt 
het haar wat lang, dan geven zij blijk van ongeduld, werken gejaagd en laten gaten 
open of moffelen die weg. Worden zij geplaagd, dan zijn ze ontstemd, maar er even 
later weer overheen. Ook een bestraffing zijn ze gauw vergeten. Ze zijn bang voor 
proefwerk, voor haar vader en voor donker; ze zijn nu nog bang voor zwarten Piet. 
Als het onweert, komen ze van de slaapkamer. Ze zijn allebei voorbarig met het stellen 
van vragen. Ze houden erg van zoet, van lekker eten en drinken. Ze verzamelen geen 
plaatjes of wat dan ook; ook zullen ze geen snoepgoed bewaren. 

B ' helpt graag in de keuken, bij het 
poetsen, de kamer aanvegen, afwasschen. 
B ' voelt lang zooveel niet voor piano
spelen als B. 
B ' is meer met poppen bezig dan B. 

B ' kan iemand aanstaren en zitten 
prakkizeeren; zij trekt zich een slecht 
rapport toch wat meer aan dan B. Bij 
spot of plagerij huilt B ' direct. 
B ' is niet zoo prikkelbaar. 

В zit nog wel eens voor de piano een 
deuntje te spelen. 
Vooral В speelt graag op straat. 
В gaat ook graag uit wandelen. 

Bij geringe spot of plagerij is В veel meer 
ontstemd dan B'. 
В is veel onverschilliger. 
In het donker, of als het onweert, is В 
uiterlijk onrustiger en angstiger dan B'. 
В is ijdel, kijkt graag in den spiegel, is 
veel met haar haar bezig om een kapsel 
te maken. 
K a r a k t e r : Beiden zijn gehoorzaam en vrijwel even spaarzaam. Ze zijn in het 
minst niet heerschzuchtig. 
В is veel minder volgzaam. Als men B ' zegt binnen te komen, dan 

komt zij ook. В niet, die zal nog blijven 
praten, enz. 

B ' trekt zich gauwer iets aan dan B. 
B ' is angstiger als zij een geluid hoort, 
dat vreemd is. 
B ' heelemaal niet, zij is minder bedacht 
op haar uiterlijk. 
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В kan niet zoo goed iets missen als B'. B ' kan goed iets missen van haar snoep
goed. 

В is in zooverre wat minder bescheiden, B ' is minder egoïstisch dan B. 
dat ze in de oogen van anderen wat meer 
wil lijken. 

С EN С ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 14% JAAR OUD, 
UIT HET GEZIN VAN EEN ARCHITECT IN EEN PROVINCIESTAD 

С en С kwamen allebei in hoofdligging ter wereld. Of er één of twee nageboorten 
waren, is onbekend. Ze kregen dezelfde voeding. Ze waren ongeveer l1/i jaar, toen 
ze liepen. Ze begonnen ongeveer gelijktijdig te spreken. Ze waren ook tegelijk zindelijk. 
Ze hebben geen van beiden nog de menstruatie. Toen ze 15 maanden oud waren, 
hadden ze tegelijk de mazelen. 
С was de eerstgeborene en woog б 1 ^ pond. С kwam een half uur later en woog 

6 pond. 
C' liep een maand eerder dan C. 

С wou, toen zij ongeveer 7 maanden was, 
heelemaal niet eten. Ze lag als versuft 
gedurende 9 dagen. 
С is eens gevallen als klein kind. Zij liep 
toen een lipwond op en een bult aan het 
voorhoofd. Ze is toen ook heel even be
wusteloos geweest. 
Terstond na de geboorte merkten de ouders al veel verschillen in beider uiterlijk: 
С leek zwaarder, was meer vierkant ge- С was kleiner, mooi rond gevormd, blond, 
bouwd, donker van haar. Ook had zij Zij had zeer fijn haar. 
zwaarder haar. 
Ook thans zijn er zooveel grootere en kleinere verschillen, dat men aan haar twee-
eiigheid niet kan twijfelen. Kortheidshalve wordt hier met de vermelding van de 
voornaamste verschillen volstaan. 
С is grooter en forscher. Zij is 9 cm langer 
dan C'. 
С weegt 100 pond. 
Haar hoofd is grooter dan dat van C'. 
Haar gelaat nadert meer het vijfhoekige. 
Het is breeder. Ook valt op, de relatief 
aanmerkelijk grootere afstand tusschen 
de oogen en de mondlijn (zie photo's 
plaat I). Haar voorhoofd is breeder en 
verloopt meer hellend. 

C' weegt 80 pond. 

С heeft een forschere, breedere, rondere 
kin. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : 
De hoofdhaarkleur is donkerder dan die 
van C'. 
С heeft een horizontale hoofdhaarbegren-
zing, met opzij van de mediaanlijn 2 in
springende gedeelten (inhammetjes). 

Het achterhoofd van С is achter boven 
iets afgeplat. 

С heeft een scherp boogvormige hoofd
haarbegrenzing, in het midden iets voor
uitspringend. Vanaf het linkeroor tot aan 



30 

De huid is veel donkerder van tint. Vol
gens de moeder is dit altijd zoo geweest. 
Zij is geel tot lichtbruin, met een zeer 
zwakken roodachtigen weerschijn. 
Bij С is de helixrand boven en achter 
omgeplooid. 

De oorlellen zijn voor het grootste ge
deelte aangegroeid. 
Tubercula Darwini: R.: 2 tot 3 

L.: 5 
Bloedgroep A.B. 
Iriskleur: bruin. 
Pupilafstand: 65 mm. 
Comearefractie: L. hor. 8.2 R. hor. 8.2 

L. vert. 7.9 vert. 7.9 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
35 mm. 95 mm. 
Verder waren de overige criteria duidelijk verschillend. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : De stand van armen, beenen en voeten is in 
rust dezelfde. Haar gebaren zijn natuurlijk, niet heftig en niet zonder uitdrukking. 
Zij maken passen van dezelfde grootte, slingeren de beenen even ver vooruit; de be
wegingswijze en stand van heupen, bovenlichaam, hoofd, schouders en armen geeft 
daarbij, hoewel niet geheel gelijk, toch geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 
Beiden zijn rechtshändig. Haar humeur is gelijkmatig en blijmoedig. 
С houdt het hoofd licht voorover gebogen. C' houdt het hoofd rechtop. De rug is 

het linkeruiteinde van den boog is een 
convexe haarbegrenzing, die in het mid
den iets vooruitspringt; rechts idem. 
C' is licht door de zon gebrand, in de 
voorhoofdsstreek bleek, met een geligen 
weerschijn in de streek van de slapen. 
Haar wangen zijn lichtroze. 
C' heeft wat grootere ooren dan C. De 
helixrand is van boven omgeplooid, maar 
achter slechts gedeeltelijk. 
Bij C' ook, maar het deel, dat niet aan
gegroeid is, is iets kleiner dan bij C. 
Tubercula Darwini: R.: 4 

L.: 5 
Bloedgroep A. 

Iriskleur: grijsbruin tot bruin. 
Pupilafstand: 54 mm. 
Comearefractie: L. hor. 8 R. hor. 7.9 

L.vert. 7.8 R. vert. 7.6 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
28,5 mm. 79,5 mm. 

De rug is wat gebogen. 
Bij С zijn de schouders iets meer naar 
voren geplaatst dan bij C'. 
Zij heeft een andere lichaamshouding. 
Bij С is nu en dan een zekere stijfheid van 
posen en een langzamer wisseling van 
houdingen. De houding van С drukt nu 
en dan meer verlegenheid uit. Haar blik 
is wat neergeslagen, nu en dan wat ner
veus, vriendelijk. Ze kijkt zeker niet 
schelmsch. Haar gezichtsuitdrukking is 
eer treurig dan vroolijk. Ze kan wel vroo-
lijk kijken, maar dit contrasteert te meer 
met haar overigens meer ernstige, medi
tatieve gelaatsuitdrukking. 

Uit de proeven van Kwint bleek, dat С 
Vi t rap hooger staat wat het gedifferen
tieerd zijn van haar mimiek betreft. 
С lacht over het algemeen niet luidop. Zij 
kan zich tranen lachen en driftiger, luider 
huilen. Als moeder vroeger uitging. 

niet gebogen. 

De houding van С is ongedwongener, dan 
die van C. De posen van C' zijn levendiger 
dan die van C. Zij vertoont een levendiger 
mimiek dan С en een snelleren overgang 
van de eene gezichtsuitdrukking in de 
andere. Haar mimiek is die van een bijde-
handje en van een opgewekt meisje. In 
haar blik domineert het schelmsche mo
ment. Er is zooiets in haar gelaatsuit
drukking van boven de situatie te staan. 
Er is heelemaal niet dat meditatieve en 
ernstige of (wil men) melancholische in, 
dat de gezichtsuitdrukking van С toont. 

C' lacht in veel sterker mate, maar lacht 
nooit tranen. Haar huilen is snikken. 
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stampte ze van verdriet op den grond en 
hield lang aan. 
De gebarenvanCdoenmeerschuchteraan. 
De stap van С is zwaarder en iets minder 
elastisch dan die van C'; ook loopt С 
iets langzamer. 
De stem van С is wat dieper en doffer dan 
die van C'. Nu en dan ook een beetje 
heesch; zij spreekt wat langzamer dan C'. 
Als zij iets voorlezen, valt het moeilijker 
om С te blijven volgen dan C'. 

С geeft een slappen handdruk zonder de 
vingers noemenswaard te buigen en wacht 
tot men haar hand loslaat. 

Op de lagere school was С onrustig, druk
ker dan С'. С bedierf nogal eens wat in de 
klas; zij sneed b.v. in de bank met een mes. 
С zit meer stil, maakt veel minder be
wegingen, is kalmer dan C'. 

С komt zelden in beweging bij het hooren 
van muziek. 
С is meer stil opgewekt. Zij geniet meer 
met glanzende oogen. 

De gebaren van C' zijn levendiger. 

Als men beiden laat voorlezen, is de arti
culatie van С scherper. Zij heeft een 
duidelijke ciseleerende uitspraak. De 
klanken van С dringen helderder en 
duidelijker tot iemand door. 
De handdruk van C' is krachtig. Zij pakt 
de hand en schudt die, waarbij ze de toe
gestoken hand met nogal groot amplitudo 
omhoog brengt. 
C' was op de lagere school een ernstig 
kind in de klas. 

C' is veel beweeglijker. Zij kan niet stil 
zitten, draait op den stoel. Zij is thuis 
en bij het spel luidruchtiger dan C. 
C' beweegt mee, als zij muziek hoort. 

С is wel eens in gedachten. 

C' is een vroolijke Frans, luchtig, spon
taan, altijd opgewekt en meer uitbundig 
in haar blijheid. 
Na succes, vleierij, na opgestookt te zijn, 
is C' overmoediger dan C. Zij is prikkel-1 

baarder, opvliegender dan C. 
C' is zelden in gedachten. 
C' is ernstiger bij het studeeren dan C. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Zij zijn geen van beiden eenzelvig van natuur, 
zonderen zich niet graag af. Geen van beiden zijn ze spotziek of kwetsend. Zij hebben 
gauw medelijden met anderen. Beiden zijn vriendelijk, hulpvaardig en toegevend 
t.o.v. huisgenooten, leeraren en vriendinnen, ze leven vredelievend met hen mee. Ze 
zijn allebei geloofwaardig, komen eerlijk voor haar bedoelingen uit. Ze zijn goed voor 
de gedienstigen; ze zullen niet bij de meid in de keuken gaan zitten, maar wat ze haar 
vragen, vragen ze altijd beleefd. 
С geeft niet om vriendinnen. Zij gaat met 
een kind beneden haar stand om. Ze kan 
niet hebben, dat men haar op school 
daarmee plaagt. Zij verdedigt dat kind. 
С is geneigd zich op den achtergrond te 
houden en is meer schuchter t.o.v. onbe
kenden. 
С uit zich minder in woorden dan C'. Bij 
antwoorden op vragen is С geremder dan 
C'; bij hilariteit is zij ernstiger dan C'. 

C' heeft graag veel vriendinnen. 

C' is meer geneigd tot scherts dan С 
Heeft C' iets meegemaakt, dan zal zij 
thuiskomend er van vertellen. 
С is loslippiger dan C, zij kan er alles 
uitflappen. 
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Bij С kan men er absoluut op aan, als zij 
iets zegt. 
С zal niet zoo gauw vechten, wel moppe
ren; toch is zij bij ruzie niet zoo gauw 
verzoend als C'. 
С is een groóte vriendin voor kinderen, 
kleine kinderen trekken altijd naar haar, 
niet naar C'. 
С kan geen narigheid zien; als de zusjes 
iets hebben, zal zij eerder helpen dan C', 
b.v. een wondje uitwasschen; een kind dat 
huilt, zal zij bij zich in bed nemen. 

С is over het algemeen goedhartiger dan 
C'. Zij gaat met ondergeschikten meer ge
moedelijk, hartelijker om dan C'. Zij is bij 
oneenigheid in het spel toegevender dan C'. 

C' zal er nog wel eens omheen draaien, 
als zij iets verkeerds gedaan heeft. 
С zal eerder iemand een mep in het ge
zicht geven dan C; zij is bij ruzie op
vliegender dan C. 
С trekt kleine kinderen veel minder tot 
zich. 

C' is niet zoo medelijdend. Zij trekt zich 
van een klein verdriet van een ander 
minder aan. Zij reageert op de hiernaast 
vermelde handelwijze van С met: „ik kan 
niet slapen, als jij bij mij ligt". 

С is volgens de huisgenooten gezelliger 
dan C. 

H o u d i n g t. o. v. e l k a a r : Zij zijn niet opvallend meer bij elkaar dan bij haar 
andere broers en zusjes. Als zij iets ondernemen, doen zij dit in den regel niet in overleg 
met elkaar. 
С gaf reeds, toen zij nog heel klein waren, 
gemakkelijk toe. Naderhand is dat bij 
haar geworden tot een houding van ,,wat 
heb ik er aan, laat С het maar nemen". 

C' eigende zich gemakkelijk iets toe zon
der dat С protesteerde. Toen zij ongeveer 
β jaar oud samen boodschappen mochten 
doen, deed C' altijd het woord. C, die 
grooter en forscher was, stond er dan 
maar bij. C', kleiner en pittiger, was de 
bijdehandste. 

O o r d e e l o v e r e l k a a r : Zij bleken zich van haar verschillen min of meer 
bewust, maar konden deze niet zoo goed onder woorden brengen. 
P r e s t a t i e s : Beiden hebben een vrij goed verstand en goed gehoor. Ze hebben 
ongeveer hetzelfde arbeidstempo. Allebei zijn ze wel handig. 
С zit in de tweede klas van de Middelbare C' zit in de tweede klas van het gym-
Meisjesschool. 
Op de lagere school was С trager van be
grip. In schrijven en teekenen waren haar 
vorderingen heel goed. Slecht was zij 
vooral in rekenen, geschiedenis en aard
rijkskunde. С is in handwerken beter dan 
C'. Zij kan beter verhalen, die zij zelf voor 
kinderen verzint, vertellen. Haar versjes 
bij de Sinterklaasverrassingen zijn langer 
van stof; ze werkt ze meer af, achtgevend 
op rijm en maat. Zij zal nooit zoo maar 
iets neerschrijven. 
С heeft meer tijd noodig om iets tot zich 
te laten doordringen, maar is haar iets 
goed uitgelegd, dan blijft het haar langer 
bij. Als men haar opdraagt iets te doen, 
kan men er van op aan, dat het gedaan 
wordt: direct en nauwgezet. 
С is meer gelijkmatig in haar werk, zet 

nasium. 
С zat in de lagere school een klas hooger 
dan C. Zij was goed in Ned. Taal, rekende 
beter dan C. Zij was slecht in vakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurlijke 
historie. Op het gymnasium bleef zij in 
de eerste klas zitten. Zij heeft een zwak 
geheugen, vergeet spoedig wat zij geleerd 
heeft. С kan beter anecdotes vertellen 
maakt aardiger opmerkingen, antwoordt 
soms geestig. Haar Sinterklaasversjes be
staan uit 6, 7 regels. Als ze vastloopt 
zet ze maar een onbenullig woord. 
C' is geneigd tot het prompt afmaken 
van haar huiswerk, zal daarvoor lief
hebberijen uitstellen. Zij komt overal 
precies op tijd. 
С zal in haar speelschheid vergeten, een 
opgedragen taak te doen. 
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door, legt iets, wat zij heeft aangepakt 
niet zoo gauw uit handen. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s o p c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Beiden zijn in hun vrije uren meestal bezig met liefhebberijen. 
Het komt zelden voor, dat zij niets doen. Zij moeten allebei worden aangezet tot 
werken, tot studeeren, pianospelen en dan doen zij het allebei schoorvoetend. Zij 
houden van tennissen, zwemmen, schaatsen, fietsen en spelen graag domino. Zij dwee-
pen niet met een bepaald vak of spel. Geen van beiden zijn ze kleinzeerig. 
Voor de meeste vakken was haar belang
stelling gering; voor teekenen zeer groot. 
С is vlijtiger dan C' bij huishoudelijk werk 
en handwerken. 
С leest niet graag en doet weinig moeite 
om intellectueele schoolkennis op te 
nemen. 

Als С tot een bepaald werk is aangezet, 
ook tegen haar zin, zal zij het werk toch 
aanstonds afmaken. 
Bij moeilijk en vervelend werk is С ge
duldiger dan C'. 
С aarzelt langer, komt moeilijker tot een 
besluit dan C'. 

Op Sinterklaasavond zal С uitvoeren wat 
een ander bedenkt, maar zelf niets be
denken en niet uitbundig zijn. Als zij in 
een tooneelstuk moet spelen, staat haar 
een waardige rol het best. 
С moppert als zij haar zin niet krijgt, 
maar zij weet niet voor haar zaakjes te 
pleiten. 

C' heeft een levendiger belangstelling in 
de studie dan C, ook voor tooneelspel. 
C' is vlijtiger bij de studie. 
C' houdt meer van sport dan C. Zij fietst 
meer, maar dit hangt waarschijnlijk 
samen met de omstandigheid, dat zij 
meer met vriendinnen omgaat. 
С tennist goed, schaatst gracieuser dan 
C, kan langer zwemmen en wandelen 
dan C. 
С leest liever dan C. 
С zal zien er langs (heen) te komen. 

C' is geduldiger bij het maken van school
werk. 
С is nieuwsgieriger dan C. Zij zal vragen: 
„Mag ik dien brief eens lezen"? Zulke 
dingen gaan allemaal langs С heen. 
C' is op Sinterklaasavond uitbundig. 
Als C' in een tooneelstuk moet meespelen, 
zal zij bij het spelen van haar rol lachen. 

C' pleit voor haar zaakjes. 

С is voorzichtiger, zal bang doorloopen 
bij een relletje op straat. 
С doet weinig moeite om zich te verheffen 
in de oogen van anderen. Als iets gemaakt 
moest worden voor een of ander feest, gaf 
С er zich niet de minste moeite voor. 
С geeft niet om geld. 
Zij kregen geld bij het zilveren feest van 
baar ouders voor een souvenir. С was be
sluiteloos en gaf het tenslotte aan allerlei 
Meinigheden uit. De bedoeling was, dat 

С is bij slecht proefwerk of rapport meer 
gedrukt dan C, ook bij plagerij en bij 
verlies in het spel. 
Bij een geringe berisping is C' gauwer 
ontstemd dan С 
С' zal dan blijven staan kijken. 

C' is graag gezien en doet daar wat voor. 

C' is wat geld betreft, hebzuchtiger. 
Zij zal een koekje nemen zonder dit te 
vragen. С zal dit niet doen. 
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er een blijvend souvenir van gekocht zou 
worden. 
С kocht konijnen en het voer daarvoor. 
С houdt van dieren. 
С is onverschilliger wat haar kleeding 
betreft dan C'. Zij geeft ook niet om 
sieraden. 
Als ze wandelen, let С op allerlei dieren. 
Ook zal zij een man, die op een kar zit, 
vragen of zij mee mag rijden. 

C' kocht een halsketting. 
С niet. 
С geeft meer om kleeren dan С en is 
nauwgezetter in het opbergen daarvan. 
Zij heeft een ring aan iedere hand. 
C' let meer op winkel-étalages, op mooie 
dingetjes. 
C' gaat liever uit dan C. 

K a r a k t e r : Beiden zijn gehoorzaam, gemakkelijk te leiden en te beheerschen. Zij 
zijn vrijwel even spaarzaam. 
С stelt zich niet op den voorgrond. 
С kan beter iets missen, is veel minder 
egoïstisch dan C'. 
С is koppiger dan C'. Zij was op de lagere 
school soms brutaal (zij moest dikwijls 
op haar nummer gezet worden). 
Bij С merkte men door alles heen en ook 
bij alle gelegenheden haar gevoelsleven. 

C' wel, zij brengt zich gaarne naar voren. 

Op de lagere school en ook nadien was C' 
wel levendiger in het spreken en in haar 
gebaren, maar haar gevoelsleven kwam 
niet tot uiting. 

D EN D' ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGBROERS, Ì0y2 JAAR OUD, 
UIT EEN ARBEIDERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Ze werden allebei in hoofdligging geboren. Er waren twee nageboorten. Beiden waren 
de eerste vier weken borstkinderen. Zij waren op denzelfden tijd (± 2 jaar) zindelijk. 
Toen zij eenige maanden oud waren, hadden allebei ernstig de Engelsche ziekte, ook 
hadden zij tegelijk mazelen. 
D. werd het eerst geboren. 
Hij woog 6 pond. D ' woog δ pond. 
D was 21/ï jaar toen hij begon te loopen. D ' was З г jaar. 
D was veel zieker toen hij de mazelen had. D ' had in ergere mate de Engelsche ziekte. 

D ' begon een paar maanden eerder te 
spreken. 
D ' schijnt een tijdlang hardhoorig te zijn 
geweest (tubair katarrh). Nu hoort hij 
weer goed. 

S e c u n d a i r e c r i t e r i a . Zij blijken in alle 16 duidelijk te verschillen. We ver
wijzen naar hun photo's op plaat I. Hun hoofdhaarkleur was bij de geboorte dezelfde. 
Toen D ongeveer 2 jaar was, begon zijn haar rood te worden. Het haar van D ' werd, 
toen hij ongeveer 2 jaar was, blond. 

M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Beiden houden het hoofd even recht; de 
stand van armen, beenen en voeten is in rust vrijwel dezelfde. Ze zijn rechtshändig. 
Bij een balspel, waarin zij elkaar over en weer den bal moesten toewerpen, gooiden 
ze allebei heel zoetjes. Het lukte bijna nooit, dat een van beiden den bal opving. 
D ging spoedig over tot het schoppen van den bal, D ' deed mee. Maar een minuut 
later trachtten zij elkaar den bal weer toe te werpen. Hun heele manier van doen 
maakte den indruk, alsof zij met dat spel wel urenlang bezig zouden kunnen zijn. 
In hun heele spel zit iets monotoons. Hun gebarenspel is vrijwel even uitdrukkingsloos. 
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De rechterschouder van D staat lager dan 
de linker. Zijn rug is iets gebogen ver
geleken met dien van D'. 
D heeft een lichten χ stand van de beenen. 
Bij D een grootere armoede en gelijkvor
migheid van posen. 

Volgens de methode van Kwint staat D 
wat de gedifferentieerdheid der mimiek 
betreft 1.25 trap lager dan D' . Zijn mi
miek en blik zijn meer star en minder 
intelligent, het is een blik van onbegrensd 
vertrouwen. 
Wanneer hij zelf of een ander vertelt over 
vechten — een van de weinige dingen, 
die hem interesseeren — dan maakt hij 
er meteen de stoot- en slabeweging bij, 
die hij of een ander zou maken, als het 
werkelijk tot vechten kwam. Zijn ge
zichtsuitdrukking is dan vroolijk, vol 
belangstelling en eenigszins schelmsch. 
D maakt altijd zenuwachtige bewegingen 
met den mond. Zijn mond is nooit in rust, 
ook niet als hij zwijgt. 
Zijn lach is nu en dan aanstekelijk, die 
van D ' niet. 

De gebaren van D zijn levendiger dan die 
van D ', maar ook veel heftiger en ruwer. 
De handdruk van D is iets minder stevig. 
Hij laat daarbij uit zichzelf de toege
stoken hand niet los. 
De gang van D is iets meer elastisch, hij 
loopt ook iets sneller en minder gelijk
matig. 

De stem van D is vrij schor. 
D spreekt nogal onduidelijk. 
Direct na de geboorte viel het op, dat D 
onrustig sliep. Hij wierp zich in zijn bed 
om van den eenen kant naar den anderen 
zoodra hij daartoe in staat was; en hij is 
dit blijven doen. Ook is hij wel eens 
slapende onder zijn bed gevonden. 
In den kinderstoel wierp D na een stand
je, met alles wat binnen zijn bereik kwam. 
Ook nu doet hij dit nog. 
D zoog altijd wilder aan de borst dan D ' . 
Ook later nam hij vlugger zijn voedsel. 
Als zuigeling op tafel liggend om van 
luiers te verwisselen, was D altijd in be
weging met armen en beenen. Hij is druk 

De linkerschouder van D ' staat lager dan 
de rechter, ook staan de schouders wat 
meer naar voren dan bij D. 
Een stereotype pose bij D ' is het steunen 
op het linker been, nu en dan afgewisseld 
met een staan op het rechterbeen, waarbij 
de rechterschouder afhangt. 
Bij D ' is meer mimiek en verstandelijke 
deelname, zijn blik is listiger, meer be
rekenend dan die van D en in vergelijking 
met dien van D lang niet zoo open en 
vertrouwend. Ook drukt zijn blik eenigs
zins verlegenheid uit. 

De gezichtsuitdrukking van D ' is meer 
zinvol, zelden of nooit vroolijk, maar 
ernstig. 

De gebaren van D ' zijn meer houterig, 
maar rustiger. 
D ' trekt zijn hand wel uit eigen beweging 
terug. Het hand geven gaat bij hem hou
teriger. 
De gang van D ' is meer plomp en wat 
zwaarder dan die van D. D ' loopt wat 
zakkerig. Hij beweegt daarbij het boven
lichaam en trekt met de schouders. 
De stem van D ' is luider en scheller. 
D ' spreekt duidelijker en langzamer. 
D ' sliep van de geboorte af altijd rustig. 

D ' nam een bedreiging of een standje 
altijd kalmer op. 

D ' heeft altijd iets meer gegeten dan D, 
maar hij deed dit langzamer. 
D ' lag als zuigeling altijd even stil. 
D ' is in huis en op school niet druk, hij 
blijft bij alles veel rustiger. 
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blijven doen. De ouders hebben er altijd 
de handen vol aan. Zij zeggen: „Men kan 
beter 4 kinderen hebben dan één D". Ook 
in school kan hij niet stil zitten en moet 
hij om zijn beweeglijkheid dikwijls straf
regels schrijven. 
Als kind kroop hij veel op handen en 
voeten. 

D bleek tijdens het onderzoek een halter 
met één hand beter te kunnen optillen 
dan D' . 

Als zij een heelen zomermiddag wandelen, 
zweet D sterk en zucht hij veel. Hij wil 
dan steeds rusten. 

D ging bij bovengenoemd balspel veel 
ruwer te werk dan D' . Hij maakte daarbij 
veel meer bewegingen. 

De psychomotorische leeftijd van D is 
8 jaar en 3 maanden. 
D fluit direct mee met een deun. 
Bij muziek loopt D mee. 
Bij radiomuziek maakt D veel bewe
gingen. 
D praat veel en veel meer dan D' , hij kan 
leuk snateren zegt de moeder. 
D is meer gelijk van humeur, zoowel op 
school en op straat als thuis. 
D is blij met een dooie musch, een vrien
delijk woord maakt hem al dartel. D is 
veel uitgelatener. 
D is in het vooruitzicht van een vrijen 
dag, bij het ontvangen van centen, van 
een woord van lof veel luidruchtiger in 
zijn vreugde dan D' , hij is nooit stil ver
genoegd. 
Als hij het middelpunt der aandacht is, 
zal hij gaan lachen en allerlei vreemde 
dingen doen door zijn zenuwachtigheid. 
D is veel opvliegender dan D' . 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Zij voi 
den komen en men zet hen op een stoel, 

D ' begon als zuigeling iets eerder naar 
de dingen te grijpen dan D. 
D ' schoot op zijn billen vooruit. Zijn 
billen waren soms heelemaal stuk gereden. 
D ' toonde zeker vroeger dan D een stre
ven om te gaan staan, maar hij was 
daartoe onmachtig, omdat hij erger dan 
D de Engelsche ziekte had. 
De ouders, hierover ondervraagd, zeggen, 
dat D op een moment meer kracht kan 
toonen, maar dat, wat uithoudingsver
mogen betreft, D ' hem de baas zou zijn. 
D ' maakte tijdens het onderzoek een 
zwakkeren, fragileren indruk dan D. De 
ouders geven toe, dat dit zoo lijkt, maar 
zij houden met beslistheid staande, dat, 
als het op volhouden aankomt en op 
lichaamsinspanning, D ' de sterkste is. 
Bij dit samenspelen was D ' handiger. 
Hij keek zeer goed uit, hoe hij den bal 
voor D het moeilijkste zou gooien. Zijn 
bewegingen tijdens het spel waren veel 
rustiger. 
Die van D ' 10 jaar en 3 maanden. 

D ' niet. 
D ' niet. 
D ' niet. 

D ' is gauwer met een onaangename op
merking klaar. 
D ' is wisselend van humeur, den eenen 
dag wat meer uitgelaten, den anderen 
dag verdrietig. Hij is over het algemeen 
veel ernstiger en kalmer dan D. 

D ' giechelt veel meer en is meer stil ver
genoegd. 
D ' blijft dan rustig zitten. 

zich overal gauw thuis. Als ze bij vreem-
i blijven ze stil zitten, maar als men hen 
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even aanhaalt, komen ze los. Ze kunnen 
van beiden erg schuchter. Beiden zijn eei 
schien draaien ze uit angst wel eens om 
D is minder geremd als hij te midden van 
anderen is. 
D is veel spraakzamer, zal bij thuiskomst 
of bij bezoek spontaan en gezellig met 
veel bewegingen iets gaan vertellen, wat 
hij gezien heeft op straat: van een muziek
corps, van een relletje en dergelijke voor
vallen. Hij praat er dan met veel omhaal 
op los en is vaak uitgelaten om zijn eigen 
mededeeling. 

D zal zich overal mee bemoeien, ook met 
allerlei dingen, waarmee hij niets te 
maken heeft. Wanneer hij anderen ziet 
vechten, komt hij tusschenbeiden, hetzij 
om mee te vechten, hetzij om de vech
tenden te scheiden. 

D is veel verdraagzamer, als men hem 
niet kwaad maakt en is direct weer ver
zoend. 

D is meer op anderen gericht, laat zich 
graag door anderen helpen, moet altijd 
iemand bij zich hebben; D zal zich niet 
afzonderen. Hij heeft meer vriendjes, zal 
gauw aanhalen en met iemand aanpap
pen. D is voor vriendjes en huisgenooten 
veel vriendelijker. Hij zou een twintig 
makkers mee naar huis brengen om een 
stuk speelgoed te laten zien. 
D is spontaan, hulpvaardiger en gunt een 
ander gemakkelijk wat. 
D gaf op tweejarigen leeftijd iets wat hij 
had b.v. een stuk appel spontaan weg. 
In dit opzicht zijn D en D ' in den loop 
der jaren eer meer dan minder gaan ver
schillen. 
Hoewel hij veel meer straf opliep, heeft 
hij toch nog meer dan D ' voor den onder
wijzer over. 
D zal niet met eigenaardigheden van 
anderen spotten. 

best uit hun woorden komen. Ze zijn geen 
"lijk en rechtuit. Thuis jokken ze niet. Mis-
de waarheid heen. 

D ' is meer verlegen, meer terughoudend 
en bitser in zijn antwoorden. 
Wat D ' zegt is meer overwogen, hij denkt 
na alvorens te antwoorden. 
Van D ' krijgt men veel minder te weten 
wat er in hem omgaat. Hij zal alleen iets 
uitlaten, als hij er niet buiten kan. 

D ' is veel verder gevorderd in beleefd-
heidsvormen (pet afnemen, de hand 
geven). Bij visite in huis luistert D ' op
lettend naar elk woord. 
D ' mengt zich buitenshuis nergens in. 
Hij zou vechtende kameraden hun gang 
laten gaan. In zijn optreden bij twist is 
hij veel minder opvliegend dan D, trapt 
en schreeuwt niet als D, houdt zich 
oogenschijnlijk kalmer, maar gaat dan 
plotseling tot de daad over. 
D ' is minder verdraagzaam. D ' plaagt 
graag, maar kan het teruggeplaagd wor
den niet velen; hij is na een booze bui 
niet gauw verzoend. 
D ' leeft meer op zichzelf, kan zich best 
alleen bezig houden, zondert zich graag 
alleen af als hij iets aan het doen is en 
kan dan minder goed verdragen, dat 
men hem stoort. 
D ' zoekt de gezelligheid meer in huis. 
D ' zal geen jongens mee thuis brengen. 

Als men D ' niet vriendelijk aanhaalt, 
zal hij niet hulpvaardig zijn. 
D ' gaf op dien leeftijd niets van het zijne, 
tenzij hem dat met den noodigen tact 
gevraagd werd. 

Als D ' een man met een bochel tegen
komt, zal hij er zeker met zijn vriendjes 
mee spotten. 
Verondersteld, dat de vader veel dronk. 
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D speelt graag met kleine kinderen en 
houdt maar niet op een kat of hond te 
vragen. Als hij een poes of hondje op 
straat ziet, loodst hij dat mee naar binnen 
en geeft het eten. 

wat niet het geval is, dan zou D ' volgens 
de moeder dat zeker aan anderen zeggen. 
D zou dat niet doen. 
D ' heeft niet veel met kleine kinderen 
en honden op. Hij schopt naar dieren. 
Hij zal een vlieg vangen, in zijn hand 
geklemd houden en zeggen: „Zou hij nu 
kapot zijn?" D zegt dan „dierenbeul". 
D ' zal, als zijn vriendjes iets van hem 
hebben, dit direct afpakken. 

H o u d i n g t. o. v. e l k a a r : Zij zijn niet veel bij elkaar, zoeken eikaars gezelschap 
niet. Zij ondernemen niet vaak iets gemeenschappelijk. Ieder gaat meer zijn eigen weg. 

Bij bovengenoemd balspel lachte D ' 
meestal, wanneer hij een kans zag, D te 
plagen of wanneer D iets deed, wat hij 
in zijn plaats veel beter gedaan zou 
hebben. 

Als ze ruzie hebben met anderen op D ' verklapt de geringste kleinigheid van 
straat, zal D meer partij trekken voor D ' D, maar D niet van D' . 
dan D ' voor D. 
O o r d e e l o v e r e l k a a r : Het vraaggesprek daarnaar leverde weinig op. Wel 
bleek dat D ' zich hun verschillen in groóte trekken iets meer bewust was dan D. 
P r e s t a t i e s : 
D zit voor den tweeden keer in de tweede 
klas en hoort daar tot de besten. 
D is minder slim dan D' , hij begrijpt 
nieuwe dingen niet zoo gauw als D'. Als 
D moet antwoorden zal hij gauwer gek
heid maken. Overigens kan hij moeilijker 
zijn antwoorden formuleeren. 

D is onhandiger in zijn werk. De werk-
stukjes, die hij van de Fröbelschool mee 
naar huis bracht, waren al veel slechter 
afgewerkt dan die van D ' . 
Als hij leest, loopt hij er meer overheen. 
Wat hij gelezen heeft, weet hij kort daar
na al niet goed meer. Als hij een bood
schap moet doen, komt hij vaak na een 
tijdje terug om te vragen wat hij ook weer 
moest halen. Hij herinnert zich ook niet 
zoo goed iets wat lang geleden gebeurd is. 
Als de onderwijzer heeft verteld, vertelt 
hij het vandaag zoo over en morgen weer 
anders. 

D werkt met horten en stooten, staat tien 
keer op tijdens zijn werk en krijgt niets 
af. Als hij huiswerk voor vier vakken te 
maken heeft, begint hij met zijn pape-

D ' zit voor den eersten keer in de derde 
klas en hoort daar tot de besten. 
D ' is vlugger van begrip, begreep op de 
lagere school alles beter en eerder dan D. 
De vragen, die hij stelt, de antwoorden, 
die hij geeft, zijn altijd meer raak dan 
die van D. Hij is ook lang niet zoo gauw 
beet te nemen. Hij was volgens de ouders 
al op den leeftijd van 7-8 maanden beter 
bij dan D. 
D ' is handiger, accurater, heeft meer 
hart voor zijn werk. 
D ' kan veel beter iets in een paar woorden 
gauw en goed uitleggen. 
D ' heeft een goed geheugen, hij weet, als 
hij iets gelezen heeft, nog lang nadien 
wat het was. Hij kan tot in bijzonder
heden nauwkeurig navertellen wat de 
onderwijzer heeft verteld. 

D ' werkt gelijkmatig, veel meer door
zettend. Zijn huiswerk zal hij altijd direct 
maken, als hij thuiskomt, hij wil het eerst 
af hebben voor hij gaat spelen. 
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rassen in de lade te leggen, zoodat de 
ouders vaak niet weten, dat hij werk heeft 
opgekregen. Van zijn huiswerk komt 
meestal weinig terecht. 
D is in niets nauwgezet, noch in zijn 
werk, noch op zijn kleeren. 
Als beiden op stap gaan b.v. in een na
burig dorp kersen eten, zal D veel meer 
lukraak op weg gaan zonder met den tijd 
rekening te houden. 
D heeft waarschijnlijk meer muzikaal ge
voel dan D'; hij heeft echter heelemaal 
geen begaafdheid voor teekenen. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Bij alle overeenkomst in hun strevingen, teekenen zich de 
individueele verschillen scherp af. Allebei fietsen zij en spelen ze graag, maar: 
D speelt bij voorkeur buiten, waar hij D ' kan in huis alleen goed bezig blijven. 

D ' houdt bij alles rekening met den be
schikbaren tijd. 

D ' heeft geen muzikaal gevoel, maar kan 
goed teekenen. 

anderen aantreft om mee te doen. In huis 
kan hij zich niet goed bezig houden. D 
gaat in zijn vrijen tijd wel eens zitten om 
te knutselen, maar dat duurt nooit lang 
en hij doet het dan ook zonder zorg. Het 
liefst van alles voetbalt hij. Hij heeft 
nogal eens zin in dammen, maar hij zet 
daarbij maar raak, alsof hij maar gauw 
het einde wenscht te zien. Als hij merkt 
da t hij zal verhezen, werpt hij de steenen 
dooreen. 
Bij het maken van een boog of van een 
vlieger zal D een model maken dat ner
gens op lijkt. Het product is dan zoo, alsof 
hij er heelemaal niet bij heeft nagedacht 
hoe het ding moet werken. 
Het kan D niets schelen, of zijn speelgoed 
stuk gaat. Wat hij met Sinterklaas krijgt, 
is denzelfden dag al kapot. 
Bij het schoolwerk is D niet vlijtig. Hij 
kan wel eens ooit een vlijtige bui hebben, 
maar na de eerste drie minuten heeft hij 
dan zijn hoofd er niet meer bij. Hij zal een 
som opschrijven onbekommerd of ze goed 
is of niet. Men moet hem voortdurend 
aansporen om bij zijn werk te blijven. 
Geduld is hem vreemd. Een som, waar 
hij niet onmiddellijk een oplossing voor 
ziet, legt hij opzij. 
Als hij goede cijfers krijgt op school, vindt 
hij dat wel aardig; maar hij piekert er 
niet over, als het rapport slecht is of als 
hij niet overgaat. 
D heeft veel wenschen en plannen voor de 

Hij leert of neemt papier en gaat teekenen 
of heeft een andere liefhebberij. Hij kan 
uren lang met een opvallend geduld zitten 
knutselen. Hij wist al op zeer jeugdigen 
leeftijd iets te maken van papier en touw 
(Fröbelwerk). D ' voelt niets voor voet
bal, hij damt graag en wint het daarin 
evenals in andere spelen met een intel-
lectueelen kant altijd van D. D ' denkt 
na over zijn zetten. 
Hij zal dagen tevoren denken over iets 
dat hij eens wil maken. Hij blijft bij mis
lukking nog eens probeeren. Bij het 
maken van een vlieger, zal hij zorgvuldig 
overwegend het papier knippen en alles 
kant en klaar afwerken. 
Zijn speelgoed is een jaar nadat hij het 
ontving nog intact. 

Al op 4-5 jarigen leeftijd manifesteerde 
zich bij D ' een groóte leergierigheid. Hij 
was op de lagere school van het begin 
af al veel vlijtiger dan D. Sommen en 
ook ander huiswerk maakt hij met geduld 
en nauwgezetheid. 

De ouders vermoeden, dat hij met een 
slecht rapport geen vrede zou kunnen 
nemen. Hij zou er dagen achtereen over 
piekeren. 
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vacantie: fietstochtjes, autotochtjes, enz. 
D verandert telkens van plan. D ' blijft bij een eenmaal gemaakt plan 

en wil dat uitvoeren. 
D ' laat zich niet zoo gauw uit het veld 
slaan. 

D is veel nieuwsgieriger dan D' . Op een 
avond, dat ik bij zijn ouders aanteeke-
ningen zat te maken, kwam hij uit zijn 
bed en ging op de trap zitten luisteren. 
Een berisping van zijn vader of moeder 
neemt hij altijd zeer luchtig op, hij is die 
gauw vergeten. Wordt een toegezegde 
vrije dag ingetrokken, dan scheldt hij; 
wordt hij geplaagd, dan vliegt hij op, 
trapt , schreeuwt en scheldt. Voor dingen, 
waarvoor kinderen angstig kunnen zijn 
(proefwerk, strai, onweer) is D dat het 
meest. 
Als een bal over een muur is gegooid, 
waar men niet over mag klimmen en de 
vriendjes gewagen van overspringen, doet 
hij dat zeker. 
D is veel voorbariger in zijn antwoorden 
dan D' . Als de moeder eens zou vertellen, 
dat ze bij hun in de buurt een zeer grooten 
hond heeft gezien, dan gelooft D haar 
direct. 
D zou niet met een kapotte broek naar 
school gaan, maar het kan hem overigens 
weinig schelen of die broek mooi is of niet. 
Als een das, die op een deurknop hing, 
daar af is gevallen, zal hij er zeker een 
trap tegen geven en aldus de kamer in-
slingeren. 
D kan geen geld in den zak houden. 
D eet liever brood dan middageten. 
K a r a k t e r : Ze zijn beiden gehoorzaam, 
D kan veel beter iets missen dan D' . 

D ' trekt zich een vermanend woord meer 
aan. Voelt hij zich geraakt, dan is hij 
echter opstandiger, meer obstinaat dan 
D. Heeft D ' bij een plagerij eenmaal ge
waarschuwd, dat de plagerij moet op
houden, dan voegt hij spoedig daarna 
venijnig de daad bij het woord. Hij neemt 
zeer licht een plagend woord ernstig op, 
men kan hem gauwer kwaad maken. 
D ' zal zich niet zoo licht door zijn mak
kers tot daden van durf laten bewegen. 

D is eer het tegendeel van zuinig tot op 
het verkwistende af. 
Krijgen zij van de moeder bloemen mee 
voor school, dan zal D die met genoegen 
meenemen, er den onderwijzer een plezier 
mee willen doen. 
D is inschikkelijker, komt gemakkelijker 
tegemoet aan de vraag van de moeder 
om boodschappen te doen. 

D ' zou dien hond eerst moeten zien voor 
hij het gelooft. 
D ' heeft meer zorg voor zichzelf, let meer 
op zijn kleeding, is meer ijdeltuit. 

D ' zal een op den grond liggende das 
zeker oprapen en weer aan de deurknop 
hangen. De huisgenooten noemen hem 
wel eens „Mientje wijsneus ziet alles". 
D ' kan goed geld sparen. 
D ' eet smakelijker zijn middageten. 

D ' heet in huis wel eens „Mientje Heb" 
om zijn hebzucht. Als D ' iets heeft, zal 
hij niet gauw een ander er wat van geven, 
hij zal het voor zich zelf wegleggen. Hij 
wil er alleen pleizier van hebben. 
Hij is ook veel zuiniger dan D. 

D ' zegt, dat hij die bloemen liever niet 
meeneemt dan wel. 

D ' zal die boodschappen voor moeder als 
het eenigszins kan op D schuiven. 
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Hij is over het algemeen minder gehoor
zaam dan D' . D is met een natten vinger 
te lijmen. Als er b.v. een orgel in de straat 
is en moeder zegt tegen D: „Je mag niet 
meeloopen", en er komt een vriendje, 
dat zegt: „Ga mee", dan gaat hij mee. 
D kan binnen vijf minuten weer mee
spelen met een makker, waarmee hij 
ruzie heeft gehad. 

Als hun broertje een standje krijgt zal 
D medelijden hebben. 
D is niet bazig te midden van zijn kame
raden, ook thuis niet. 

D ' is eerzuchtiger dan D. 
D ' heeft meer zelfbeheersching, zegt de 
moeder. 

D ' zou dit zeker niet doen. 
Als D ' met een makker op straat ruzie 
gehad heeft, zal hij thuiskomend zeggen: 
„Ik kijk hem niet meer aan". 
In zoo'n geval is D ' veel koppiger dan D. 
D ' zal er in groeien, als een ander een 
standje krijgt. 
D ' kan heerschzuchtig, baziger zijn, 
zooals hij het doet, zoo is het goed. 

E EN E' ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGBROERS, I4y2 JAAR OUD, 
UIT HET GEZIN VAN EEN TRAMCONDUCTEUR 

Bij de baring werd kunsthulp verleend (bij beiden keering op den voet). Het is onbe
kend of er één of twee nageboorten waren. Toen ze 3 jaar waren, hadden ze tegelijk 
de mazelen. 

E ' woog iets zwaarder. 
E ' liep een half jaax eerder en begon een 
half jaar eerder te spreken. 
E ' toen hij 6-7 jaar was. 
E ' heeft behalve mazelen nooit eenige 
ziekte gehad. 

E was de eerstgeborene en woog 4 pond. 
Het was een min kindje, leek wel een 
geraamte. 
Hij was met 2 jaar zindelijk. 
Hij had, nog vóór hij 1 jaar was, bloed
armoede en Engelsche ziekte. Na de 
mazelen kreeg hij diphteritis. Er werd bij 
hem tracheotomie verricht. 
Hij was van de geboorte af wat suffig. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : In enkele secundaire criteria lijken ze veel op elkaar. 
Ze hebben een gelijkende, maar niet gelijke hoofdhaarbegrenzing en denzelfden hoofd-
haarvorm. Beiden hebben in gelijke mate lanugo en op dezelfde plaatsen. Ze behooren 
tot dezelfde bloedgroep (A). 
De geringste verschillen leverde het oogonderzoek op. 
Iriskleur: bruin. Iriskleur: grijsbruin. 
Pupilafstand: 62 mm. Pupilafstand: 65 mm. 
Comearefractie: V'/e mm zoowel links als Comearefractie: R.: hor. Τ'/βί vert. 7%. 
rechts. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
34 mm. 90 mm. 

L.: hor. 7'/.; vert. 7a/8. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
39 mm. 91 mm. 

Daarnaast zijn er echter zooveel verschillen in hun hoofd- en gezichtsvorm, hun 
haarkleur, hun mond, neus, ooren, enz., dat er aan hun twee-eiigheid niet valt te 
twijfelen. Het is hier overbodig alle in het dossier genoteerde verschillen te vermelden. 
De photo's op plaat I toonen voldoende hoe weinig ze op elkaar lijken. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Het waren geen lastige zuigelingen. Ze hebben 
's nachts haast niet geschreeuwd. Naast elkaar geplaatst is de houding van hoofd, 
romp en schouders vrijwel dezelfde. Hun handdruk (amplitudo en kracht) is vrijwel 
dezelfde. Ook hun gang, wat betreft de lengte der passen en het omhoog slingeren 
der beenen. Beiden zijn rechtshändig. 



42 

Tijdens het motoscopisch onderzoek 
stond E bij voorkeur op één been, of hing 
hij slap op een stoel. Zijn rug is iets meer 
gebogen dan die van E' . 
Bij E is een langzame overgang van de 
eene pose in de andere. Er is bij hem 
armoede aan posen vergeleken bij E ' . 
De gezichtsuitdrukking en blik van E zijn 
vriendelijk, maar overigens niet duidelijk 
genoeg aansprekend om er onmiddellijk 
contact mee te hebben. 

E maakt veel grimassen met zijn gezicht, 
als men hem aankijkt. 

Volgens de methode van Kwint onder
zocht op de gedifferentieerdheid der 
mimiek, s taat E hooger dan E ' nl. op de 
8.64 trap. 
E lacht meer in zichzelf, zonder geluid. 

De gebaren van E zijn gedwongener, 
stijver dan die van E ' en meer schuchter. 

De gang van E is wat sloom. Hij beweegt 
daarbij het bovenlijf en de heupen minder 
dan E ' en loopt wat gelijkmatiger. 
De stem van E is zachter, hooger; hij 
spreekt wat langzamer dan E' . 

De psychomotorische leeftijd van E is 
12 jaar en 1 maand. 
E bleef als zuigeling op tafel altijd stil 
liggen. 
E treuzelde meermalen met de flesch, 
dronk die meermalen niet leeg. 
E zat vaak stil, suf te kijken. 
E kan goed stil blijven zitten. 
E heeft geen neiging tot gesticuleeren. 

E is weinig beweeglijk; het lijkt vaak of 
hij zich niet durft bewegen; E is over het 
geheel toch niet traag in zijn bewegingen. 

E ' plaatst armen en beenen in een ande
ren stand, zijn houding is flinker. 

Bij E ' is een snellere wisseling van pose. 

Die van E ' is schelmsch, onverschillig, 
vlegelachtig-vroolijk. 
De bewegingen van E ' zijn over ' t alge
meen sneller, ook de overgang van de 
eene gezichtsuitdrukking in de andere. 
Zijn mimiek is levendiger. 
Bij inspannend werk, dat heel zijn aan
dacht vraagt, laat E ' de tong uit den 
mond hangen. 

E ' op de 7.03 trap. 
E ' lacht zeer veel om allerlei onbedui
dende dingen. Hij is nogal met zijn eigen 
grapjes ingenomen. Zijn lach is onbesuisd. 
De gebaren van E ' zijn natuurlijker, 
levendiger en vlegelachtiger dan die van 
E. Hij was tijdens het onderzoek voort
durend in beweging, hij trommelde eens 
met zijn vingers op tafel, plaagde E wat, 
liep weg enz. 
De gang van E ' is elastischer en wat 
sneller en zwaarder dan die van E. 

E ' praat in zijn gewone doen nogal luid 
en lawaaierig. Zijn stem is duidelijker en 
minder monotoon. Als hij kwaad is, 
schreeuwt hij. 
Die van E ' is 10 jaar en 8 maanden. 

E ' was dan erg beweeglijk. 

E ' had altijd direct zijn flesch leeg. 

In E ' zaten van jongsaf al jongensstreken. 
Men ziet E ' haast nooit stil zitten. 
E ' wel, maar toch niet buitengewoon en 
doet dit voor een deel om met iets den 
draak te steken. 
E ' durft zich maar al te goed te bewegen. 
Op school is hij meermalen als een woel
water in hooge mate storend beweeglijk. 
E ' is meer een wildebras, onbekookt. 
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E is erg onbeholpen in zijn antwoorden; 
ook als hij zich aankleedt, is hij veel on-
beholpener dan E ' . 
E is stil van aard, doorgaans goed ge
humeurd, gelijkmatig van stemmingen. 

E is blijer bij het ontvangen van een 
kleinigheid dan E' . Als E iets prettigs 
overkomt, is hij stil vergenoegd. 
Over het algemeen neemt E alles zwaar
der op. 
E is niet overmoedig bij opstoken, na 
succes, enz. 
E is minder impulsief. 

zonder nadenken gaat hij zijn gang, zon
der bepaald gejaagd te zijn; hij is in alle 
opzichten bepaald onrustig te noemen. 

E ' is nu en dan nogal eens luidruchtig, 
vooral als hij goede zin heeft. 
E ' is vroolijker van aard. 
E ' kan soms den heelen dag „kankeren", 
zegt hun oudste broer; als hij niet kankert 
is hij kwaad of lacht hij. 

E ' wel. 

E ' is opvliegend van aard; die driftigheid 
heeft er al van jongs af aan ingezeten 
b.v. in den kinderwagen, als E dan iets 
niet wilde, timmerde E ' er direct op. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Het zijn geen van beiden kindervrienden. Als ze 
een agent zien, zijn zij beiden blij, dat ze hem kunnen ,,pesten". Geen van beiden zal 
zich spoedig in het gesprek van volwassenen mengen. 
E was vroeger altijd een huishen. Men E ' is graag op straat. 
kon hem met geen stok op straat krijgen. 
Den laatsten tijd is dit wel iets veranderd, 
toch is E veel huiselijker dan E' . 
De oudste broer kan zich E niet voorstel
len tusschen een groep jongens, waarmee 
hij op straat loopt en zich kameraad-
schappelijk uit. 
E is bij antwoorden op vragen en in zijn 
gedragingen t.o.v. anderen wat koel. Toch 
is hij niet onverschillig voor erkenning 
door anderen, evenmin als E ' . 
E is niet geneigd tot scherts. 
E is graag alleen als hij met iets bezig is 
b.v. met lezen, maar als hij niets te doen 
heeft, zoekt hij gezelschap; hij is in ieder 
geval toch meer teruggetrokken dan E ' . 
E durft zijn meeningen niet te uiten. Bij 
conversatie weet men niet, wat men aan 
E heeft. Ook de onderwijzer op school 
zegt, dat hij uit E niet wijs kan worden. 
E is in den huiselijken kring toch spraak
zamer dan E ' . 
E is zoo schuchter, dat hij niet veel durft 
vragen, zoodat E ' of de moeder dikwijls 
als tusschenpersoon moet optreden. 
E laat zich door iedereen leiden. 

E ' heeft altijd kameraden. Vandaag vecht 
hij ermee en morgen is hij er weer mee 
bevriend. 

E ' kan zich iets beter voordoen dan E. 

E ' is geneigd tot scherts. 

E ' uit zijn meeningen wel, in zooverre 
dat meeningen zijn. 

E ' verveelt zich onder zijn huisgenooten 
gauw, hij doet heelemaal geen moeite 
om ergens belangstelling voor te krijgen. 

E ' ook wel, maar alleen wanneer hij met 
vriendelijkheid behandeld wordt. Als men 
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E is veel goedhartiger voor de huisge-
nooten dan E' , hij geeft gauwer wat weg. 
E is meer een stijfkop. 
E maakt niet licht ruzie, maar is bij twist 
lang niet zoo spoedig verzoend als E'; hij 
laat zich dan ook niet zoo gaan als E ' . 

E ' maar een beetje autoritair aanspreekt, 
geeft hij direct een brutaal antwoord 
terug; hij is wat ruw in zijn uitdrukkingen. 
E ' is erg opvliegend t.o.v. zijn moeder. 

E ' niet. 
E ' zoekt vaak ruzie. Als een ander op 
zijn stoel zit, gaat hij vechten, omdat hij 
er het eerst op gezeten heeft. Als E ' 
driftig is, is hij bepaald gevaarlijk te 
noemen; hij gooit en smijt met wat binnen 
zijn bereik is. Hij kan ruzie maken, direct 
verzoend zijn om 2 minuten later weer 
ruzie hebben. Op straat heeft hij ook veel 
meer praats en in de klas is hij erg lastig. 
E ' kan de spot drijven met gebrekkige 
menschen; ook kan hij onbeheerscht 
leelijke dingen zeggen, zoo erg, dat men 
hem een pak slaag zou geven. 

E is hulpvaardig voor huisgenooten. E ' ook, hij is daarin wat spontaner al is 
maar niet spontaan, wel op verzoek. hij ruwer. 
E is niet sterk wisselend in zijn sympa- Bij E ' is het net omgekeerd, 
thieén; als hij een vriend heeft, wil hij 
met dezen graag vriend blijven; dat dit 
dan toch niet geschiedt, ligt niet aan hem 
maar aan de vrienden. 
E is veel meer te vertrouwen dan E ' . Als E ' een verhaal vertelt over iets, wat 

gebeurd is, komt er altijd veel fantasie bij. 
E ' jokt altijd. Daardoor is het soms heel 
moeilijk om achter de waarheid te komen. 
E ' neemt dikwijls iets weg, ook wel geld. 
Hij is niet in alle opzichten te vertrouwen. 
Al verschillende keeren is hij met de poli
tie in aanraking geweest. Eens moest hij 
voorkomen, omdat hij op verboden land 
had geloopen en ondanks waarschuwing 
van de politie daarmee een tijdje was 
doorgegaan. 

H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Toen zij in den kinderstoel 
zaten, speelden ze allebei met blokken. E ' pakte dan de blokken van E af. E liet 
hem daarin als regel begaan. E ' sloeg E dikwijls in het gezicht. Het gebeurde maar 
hoogst zelden, dat E iets terug deed. E ' was E heelemaal de baas. Toen E 3 jaar oud 
was en met diphtérie in het ziekenhuis lag, was E ' erg stil. In den tijd, dat zij voor 
het eerst naar school gingen, waren zij al heel weinig op elkaar ingesteld. Vóór dien 
tijd konden ze goed met elkaar spelen, maar nauwelijks waren ze op de lagere school 
of ieder had zijn eigen kameraadjes. Gemeenschappelijk ondernemen zij weinig of niets. 
Er was eens wat gebroken en de vader wilde weten wie van beiden het gedaan had, 
maar de een wilde den ander niet verraden. Ze praten weinig met elkaar. E weet 
echter E ' tot allerlei dingen te bewegen, hij heeft eenig prestige over E' . Zij bleken 
zich in groóte trekken van eikaars verschilpunten bewust en niet meer maar eer 
minder aan elkaar gehecht dan aan hun andere broers en zusters. 

E heeft nooit geld weggepakt. 
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E keek tijdens het onderzoek bij het 
minste of geringste, dat E ' beter deed 
dan hij. E ' schuinsch aan. Als hij met 
figuurzagen — wat hij veel doet — bezig 
is, is hij bang dat E ' zijn werk zal ver
prutsen; E ' mag dan plankjes vasthouden 
of wat schuren, waarmee hij niets be
derven kan. 
De vader zag eens, dat E strafregels aan 
het schrijven was. Het bleek, dat hij 
die voor E ' schreef. E ' was buiten 
aan het spelen. E ' geeft E daarvoor 
een cent of poetst er 's avonds E's schoe
nen voor. 
P r e s t a t i e s : 
E zit in de 7e klas van de lagere school. 
Op school is E in rekenen goed, in andere 
vakken niet. Hij heeft gewoonlijk een 8 
voor ijver en is altijd op tijd op school. 
Over E krijgen de ouders nooit klachten. 
E is gelijkmatig in zijn werk. Hij maakt 
zijn huiswerk direct als hij thuiskomt en 
zoekt daarvoor een plaatsje, waar hij niet 
gestoord wordt. Als men hem iets uitlegt, 
doet hij vaak alsof hij het goed begrijpt, 
achteraf blijkt herhaaldelijk, dat dit niet 
het geval is geweest. E gaat 's avonds 
later naar bed dan E ' en is 's morgens het 
eerst bij de hand. Het viel den onder
wijzer op, dat hij 's morgens op school 
dikwijls slaperig is. 
E maakt graag iets af, weet van geen uit
scheiden, vooral niet als hij aan het 
figuurzagen is. Hij heeft al verscheidene 
aardige dingen gemaakt met een mecano-
doos en soms gebrekkige hulpmiddelen. 

E kan goed dammen. 

Bij het knikkeren verliest E altijd. 
E leest nogal wat in zijn vrijen tijd en 
kan het gelezene goed navertellen. Ook 
wat hij gezien heeft, kan hij duidelijk 
vertellen. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. с 
h e d e n , z a k e n : 
E leest veel boeken uit de bibliotheek van 
zijn school. Hij grijpt naar alle kranten, 
die in huis komen. 
E luistert graag naar gesprekken in de 
huiskamer. 

E ' zit in de 5e klas van de lagere school 
en heeft op zijn rapport altijd zeer slechte 
punten. Hij maakte wel eens goede voor
nemens om te studeeren, maar daar bleef 
het bij. De schoolprestaties lapt hij aan 
zijn laars. E ' krijgt zeer veel strafregels. 
Zijn strafregels zijn dikwijls zoo slordig 
geschreven, dat zijn vader ze verscheurt. 
Voor het sommen maken en ander school
werk tracht hij altijd E over te halen het 
voor hem te doen. „Maak jij die som", 
zegt hij tot E, „dan poets ik je schoenen". 
Als er een of ander werkje in huis gebeu
ren moet, pakt hij veel beter aan dan E. 
Bij afwezigheid van de ouders zal hij 
allerlei huishoudelijk werk doen: stoffen, 
vaten wasschen, enz. E ' doet ook de bood
schappen beter dan E. E ' kan aardig 
menschen nadoen. Hij zingt goed, heeft 
vroeger op een jongenskoor meegezongen. 
E ' knutselt niet, heeft daar geen geduld 
voor. 

E ' damt slecht, zint op trucjes of stechelt 
bij het spel. In spelen buitenshuis is E ' 
actiever. 
Men ziet E ' nooit lezen. 

I t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g -

E ' leest zelden of nooit. 
E ' kijkt geen krant in. 

E ' interesseert het niet, wat er in huis 
verteld wordt. 
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Hij wil naax de Mulo en esperanto leeren. 
Hij is wat de studie betreft, veel vlijtiger 
dan E ' . 
E ziet niet erg op tegen een opgelegde 
taak. 
E fietst graag, maar hij kan het eerst 
sinds een paar weken. 
E kijkt meer naar het voetballen dan dat 
hij het zelf doet. Hij interesseert zich bij
zonder voor afstandsmarschen. Hij heeft 
een afstandsmarsch van 30 km meege-
loopen en was een kwartier eerder binnen 
dan E' . 

Als E iets zegt, kan men er van op aan, 
hij is bedachtzaam en voorzichtig. 

E is niet wispelturig in zijn plannen. 

E legt er zich gemakkelijk bij neer als hij 
in het spel verliest. 

E reageert bij plagerij bijna niet. 

E is, wanneer hij op school zich in het 
nauw gedreven voelt, erg zenuwachtig. 
Hij is na een slecht rapport, na een beris
ping erg gedrukt en trekt zich dan terug. 

E ' zegt: „Ik leer niet verder, ik zoek 
later wel een baas". 

E ' nog veel minder dan E. 

E ' voetbalt op straat, hij springt overal 
op en af. E ' ravot graag buiten, staat 
daar overal met zijn neus bij. Van een 
systematisch doen b.v. „voetje" of „haas
je over", is bij hem geen sprake; hoogstens 
een paar minuten kan hij dan meedoen. 
Bij slecht weer verveelt hij zich. Als er 
eenig ruw werk moet gedaan worden 
pakt hij direct het vieste werk aan en als 
de vader dan goed met hem omspringt, 
is hij een echte sjouwerman. De vader 
zegt: „E is in zulke dingen meer een 
mietje". 
E ' geeft antwoorden, die kant noch wal 
raken. Als E ' zich iets voorgenomen heeft, 
moet het terstond gebeuren, vooral als 
hij iets wil koopen. 
E ' wel. Hij woonde eens de eerste H. Mis 
bij van een jongen priester en was daar 
zoo van onder den indruk, dat hij een 
heele week vroeg naar de kerk ging en 
ook priester wou worden. Toen wou hij 
een week lang boer worden. 
E ' niet, hij is dan gauw kwaad, begint 
valsch te spelen en kan er wel een halven 
dag over aan de gang blijven, als hij maar 
een paar knikkers verloren heeft. Bij 
kwesties in het spel moet hij altijd gelijk 
hebben, hij moét het winnen. Ook als E. 
iets probeert en het lukt hem niet, is hij 
licht prikkelbaar; spreekt men hem dan 
tegen, dan is hij bepaald driftig. E ' zal 
met een spel beginnen mee te doen, maar 
als het goed aan den gang is, is hij plotse
ling lusteloos. E ' stuurt graag het spel 
in de wax, is meer op sensatie belust. 
E ' is dan direct kwaad, springt terstond 
op, wil iets naar het hoofd gooien. Hij 
doet dit vooral 's morgens en niet wan
neer hij onder jongens geplaagd wordt. 
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E wel. 

E is bang voor water; als hij een bad moet 
nemen, gaat hij, als hij de kans krijgt, er 
alleen met de voeten in. Hij is ook bang 
voor 't donker, voor zijn vader, voor een 
opstootje. 
E zal zich op den kop laten zitten. 
E is zuiniger dan E' , hij zal zijn geld goed 
bewaren. 

Als E iets krijgt, kan men zien, dat hij blij 
is, hij is dan dankbaarder dan E' . 
E loopt er vaak slordig bij; meermalen 
moet hij gewaarschuwd worden zijn 
schoenen toch eens te poetsen en zijn haar 
te kammen. 
E verzamelt met zeer veel ambitie post
zegels, kwattasoldaatjes, photo's, vroeger 
sigarenbandjes. E ' helpt hem daarin, hij 
scharrelt ze van overal bij elkaar. E be
waart ze. Ook knipt E van allerhande 
plaatjes uit om te bewaren. 

E ' behoeft men heelemaal geen moed in 
te spreken. 
E ' niet. De vader zou E ' wel naar het 
zwembad sturen, maar durft dit niet, 
omdat E ' geen „bang" kent en misschien 
de meest roekelooze streken zou uithalen. 

E ' vecht erg graag, E niet. 
E ' is erg op geld. Hij krijgt het haast 
nooit, maar heeft hij het eenmaal, dan 
heeft hij het onmiddellijk uitgegeven. 
Als men E ' iets geeft, b.v. een sigaret, 
dan neemt hij die meer onverschillig aan. 
E ' is zuidelijker, properder op zijn kleeren 
dan E. Hij zorgt er voor netjes uit te zien. 
Hij wascht zich vaker dan E. 

E zal geen dieren plagen. 
K a r a k t e r : Zij zijn geen van beiden 
E is eerzuchtiger in de studie dan E ' . 
E kan beter iets missen dan E' . 
E kan erg koppig zijn, maar hij is het niet 
gauw. 
E is spaarzaam. 
E is veel minder egoïstisch dan E' . 

Er is geen hond of kat op den weg of 
E ' brengt het dier mee naar huis. 
E ' wel. 

heerschzuchtig. 

E ' zet door, als hij door gevaren wordt 
geprikkeld, hij gnuift dan. 
E ' niet. 
Men zou volgens de moeder wel een boek 
over E ' kunnen schrijven. De ouders 
moeten er nu en dan om lachen, maar 
toch veroorzaakt E ' hun veel last en zorg. 
Ze moeten hem altijd in de gaten houden. 

F EN F ' ZIJN TWEE-EIIGE TWEELINGBROERS, 15% JAAR OUD, 
UIT EEN WERKMANSGEZIN 

Er waren twee nageboorten. Beiden kwamen in stuitligging ter wereld. Zij wogen 
ieder β pond en waren gedurende 6 weken borstkinderen. Ze begonnen tegelijk te 
loopen, te spreken en waren tegelijk zindelijk. Beiden hadden, toen ze l1/, jaar waren, 
in hooge mate O-beenen. Op den leeftijd van 4 maanden waren ze allebei erg lastig. 
Zij doorliepen samen de lagere school. 
F werd het eerst geboren. 
F had meerdere ongevallen te doorstaan. 
Hij mist den duimtop door een ongeval. 
Toen hij 7 jaar was, raakte hij te water. 
Hij kwam onder een fiets, waardoor hij 

F ' had, toen hij 6 maanden was, zware 
stuipen gedurende 14 dagen. 
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een hoofdwond opliep, die gehecht moest 
worden. Onlangs had hij een wond aan 
de knie. 
Thans is F bij een baas. F ' zit achter de kassa in een comestibles-

zaak. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij vertoonen in de meeste daarvan betrekkelijk weinig 
overeenstemming. 
Bloedgroep A. 
Iriskleur: blauw. 
Pupilafstand: 59 mm. 
Comearefractie: L.: hor. 8,6 mm. R.: id. 

L.: vert. 8,5 mm. R.: id. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
31 mm. 87 mm. 
Het gelaat van F maakt vergeleken met 
da t van F ' een meer gedrongen indruk, 
is meer eivormig. 
Het voorhoofd is iets lager. Het achter
hoofd is iets meer ontwikkeld dan bij F ' . 
De kin is iets korter en iets minder voor
uitspringend, overigens even vol als die 
van F ' . 

Hoofdhaarkleur: lichtblond. 
De boog van de hoofdhaarbegrenzing 
springt in het midden veel meer vooruit 
dan bij F ' . 
F heeft bleekere wangen en een iets 
weekere huid; lanugo aan de slapen. 

De neusrug van F is licht gebogen, de 
neuspunt stomp. 

De helixrand is bij beiden boven en achter 
omgeplooid, bij F echter is de plooi min
der diep dan bij F ' . 
F heeft den lichaamsbouw, die eer pyk-
nisch is te noemen. 

Bloedgroep A. 
Iriskleur: blauw. 
Pupilafstand: 55 mm. 
Comearefractie: L.: hor. 8,6 mm. R.: id. 

L.: vert. 8,5 mm. R.: id. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
28 mm. 82 mm. 
Het gezicht van F ' is meer ovaal. 

Bij F ' is het voorhoofd in het boven-
gedeelte gewelfd, er is een aanduiding van 
voorhoofdsknobbels, bij F niet. Op het 
achterhoofd bevindt zich in dwarse rich
ting een sulcus, bij F is daar slechts een 
aanduiding van. 
Donkerblond. 
De hoofdhaarbegrenzing vertoont even
eens den boogvorm. 
Het haar van F ' is stugger dan dat van F. 
F ' niet. 

De tanden zijn iets kleiner, de tandboog 
iets minder breed dan bij F. 
F ' heeft een rechten neusrug, de neuspunt 
is iets minder stomp. De neus is over het 
algemeen iets kleiner en minder dik; de 
neuswortel is smaller. 

F ' heeft iets grooter ooren dan F. 
F ' heeft meer den leptosomen bouw. 

M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : In het begin leken zij volgens de ouders in 
hun gedragingen veel op elkaar. De verschillen kwamen vanaf hun 6de jaar geleidelijk 
meer voor den dag. Naast elkaar geplaatst is in rust de stand van armen, beenen en 
voeten dezelfde. Hun gang is eer langzaam dan snel. Moeten zij om het hardst loopen 
dan doen zij voor elkaar niet onder. Beiden hebben den psychomotorischen leeftijd 
van 14 jaar en 7 maanden. Zij zijn rechtshändig. Ze zingen en fluiten thuis altijd en 
hebben een manier van praten, die men aan den „lolligen" kant noemt. 
F houdt het hoofd iets naar voren, ook is 
de rug iets meer gebogen dan bij F ' . 
F is in de schouders meer gedrongen F ' is slanker, 
dan F ' . 
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Bij F is een langzamere overgang van de 
eene pose in de andere. Er is bij hem, 
vergeleken bij F ' , armoede aan posen. 
De gezichtsuitdrukking van F is bepaald 
onverschillig. 

Er is bij F meer een plotseling dan een 
langzaam verstarren van de mimische 
uitdrukking. 

Naar Kwint staatF0,75traphoogerdanF'. 
Hij lacht met enkele stooten en niet 
levendig, soms blijft zijn lach beperkt tot 
een enkelen stoot. 
F huilt onbedaarlijk, als hij huilt. 
De gebaren van F zijn heftiger, ruwer en 
onbeholpener dan die van F ' . 
Hij bleef tijdens het motoscopisch onder
zoek aan één stuk door vrijwel roerloos 
staan. Hoogstens heeft hij zijn hoofd één 
of tweemaal naar links of rechts ge
draaid. 

De handdruk van F is iets krachtiger. 

De gang van F is wat onverschilliger. 

Hij heft bij het gaan zijn voeten minder 
op dan F ' en zet bij het loopen de teenen 
wat naar buiten. 
F slingert bij het loopen met de armen. 
F houdt het hoofd bij het loopen wat 
achterover. 
De stem van F is wat doffer, zijn stem is 
aan 't breken. 

F is veel trager, maar tegelijk heftiger en 
onbeholpener in zijn bewegingen. Hij 
sloeg onlangs in de huiskamer een ruit in, 
hij wist zelf niet, hoe hij het gedaan had. 

Bij F ' is een snellere wisseling van posen. 

De gezichtsuitdrukking van F ' is lang 
zoo rustig niet als die van F en minder 
open. Zijn oog is beweeglijker dan dat 
van F. 
F ' begint, als men hem lang aankijkt 
met zijn handen te bewegen of te glim
lachen. Hij toont een meer bij de situatie 
passende gezichtsuitdrukking. 
Bij F ' krijgt men niet zoozeer den indruk 
van verstarren dan wel van armoede in 
de mimiek; toch zijn zijn mimische be
wegingen sneller, ook zijn ze iets minder 
natuurlijk. 
F ' lacht levendig en meer aan een stuk 
door. 

F ' huilt gauwer, maar meer gematigd. 
Die van F ' levendiger, er komt meer be
schaving in tot uitdrukking. 
F ' leunde nu eens op de tafel, dan weer 
verplaatste hij zijn been of bracht de 
handen op zijn rug. Ook trok hij nu en 
dan aan zijn sportriem of geeuwde hij. 
Hij wisselde voortdurend den stand van 
zijn armen en beenen. Iedere houding 
die hij daarbij aannam, kon er een zijn 
van een welopgevoed man. 
F ' geeft tijdens zijn langdurigen hand
druk nog eens een kneepje. Het hand
drukken gaat bij hem beschaafder, hij 
toont daarin een zekere oefening. 
Als zij geen van beiden haast hebben, is 
de gang van F ' iets sneller dan die van F. 
De gang van F ' is meer militair, meer 
afgemeten. 
F ' plaatst bij het gaan de voetpunt naar 
binnen. 

F ' vrijwel niet. 
F ' wat voorover. 

De stem van F ' is helderder. Hij spreekt 
luider, sneller en bijt zijn woorden wat 
meer af dan F. 
F ' springt gemakkelijk van zijn stoel op. 
Ofschoon F ' veel meer bewegingen maakt, 
is hij niet storend beweeglijk, zijn be
wegingen vloeien meer. 

4 
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F was storend beweeglijk in een klas, 
waar meerdere jongens van 12-18 jaar 
aandachtig zaten te luisteren. Hij trekt 
dan vreemde gezichten, speelt met zijn 
oogleden enz. Hij brengt met zijn manier 
van doen ook dikwijls het spel in de war. 
F wordt overmoedig, als hij is opgestookt 
door anderen. 

Hoewel F bij een pretje veel luidruchtiger 
is, is hij toch niet uitgelaten. 

F ' is overmoedig na succes (na een 
tooneelstuk, waarin hij een rol heeft ge
speeld). F ' is belangrijk levendiger in het 
gesprek. 
F ' wel. Als er een pretje in het vooruit
zicht is, vliegt hij iemand om den hals 
of klopt hem op den schouder. 

F is bij het spel, bij plagerij meer op
vliegend. 
F is lang niet zoo zwaar op de hand als F ' ; 
hij is erg onverschillig, flegmatisch, hij 
doet tenminste alsof hij dat is. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze kunnen allebei goed met andere jongens over
weg. Ze leven beiden evenzeer met hun moeder mee, als deze verdriet heeft. Ze zijn 
niet eenzelvig. Zij zijn geneigd tot scherts. 

F ' is meer zwaar op de hand. 
F ' schijnt veel nerveuser te zijn. 

F is bij algemeene hilariteit opgewekt. 
F kan gemakkelijk iets afstaan. 
F staat niet in de pas bij den jeugdleider. 

Bij den baas mogen ze F graag, hij heeft 
gauw iets door. 

F zegt alles zooals hij het meent, hij flapt 
er alles uit wat hij kwijt wil zijn, hij weegt 
zijn woorden absoluut niet. Hij is soms 
heftig in het gesprek en gebruikt dan 
krachttermen. 

F ' is dan meer uitgelaten. 
F ' kan niet zoo goed iets missen. 
F ' zal gauw naar den jeugdleider gaan in 
het patronaat om een wit voetje te krij
gen, als er iets aparts te doen is. F ' zou 
dit doen om een ander uit te sluiten. 
F ' is volgens den leider kinderlijker. 

F ' dweept misschien wel met een vriendje 
van het patronaat, dat eenige jaren jon
ger is dan hij. 
F ' is meer netjes en beleefd, doet zich 
meer beschaafd voor. F ' maakt den in
druk meer gesloten te zijn. Hij is meer 
diplomaat, kan zijn bedoelingen verber
gen; hij is indringerig. Hij wekt wel eens 
het vermoeden dat hij huichelt. 
F ' zal niet licht tot scherts overgaan,, 
wanneer het ongepast is. 

F heeft er een handje van spottende op
merkingen te maken; hij lichtte, toen hij 
de kans kreeg, een dronken man een 
beentje. 
F gaat direct tegen een plagend woord 
in. Hij is bij ruzie meer opvliegend en 
moeilijker te verzoenen. 
F is hulpvaardiger voor anderen, maar 
niet in hooge mate. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : De een voert bij anderen 
niet meer het woord dan de ander. Beiden waren zich bewust, dat zij van elkaar 
verschilden, maar konden dit niet behoorlijk onder woorden brengen. 

F ' zou eerder toegeven behalve bij h e t 
kaarten, dan kan hij lang blijven twisten. 

F ' biedt eerder zijn hulp aan. 
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F wil graag F ' mee hebben, als hij op 
stap gaat. 

Overal wil F ' haantje de voorste zijn. 
Hij heeft altijd liever iemand anders dan 
zijn tweelingbroer mee. Hij zal niet licht 
iets met F gemeenschappelijk onder
nemen. 

Als ze twist hebben met andere jongens, 
zal F zijn tweelingbroer niet alleen laten 
staan. 
F kan niet verdragen, dat F ' achter
gesteld wordt. 

F ' wel. 
F ' kan wel hebben, dat F achtergesteld 
wordt. 
Op Zondag, als er gebakjes bij de thee 
zijn, zal F ' voor zijn ouders wel wat over 
hebben, maar voor F niet. Hij heeft soms 
stiekem een verrassing voor zijn ouders 
b.v. als ze jarig zijn, maar dan geeft hij 
deze liever alleen dan in het bijzijn van F. 

P r e s t a t i e s : Volgens de ouders zijn ze allebei handig. Volgens den jeugdleider 
zijn ze beiden eerder onpractisch dan practisch bij het handwerk. Ze hebben een flink 
uithoudingsvermogen, een gelijkmatig arbeidstempo. Op school hadden ze goede 
punten. Beiden hebben een goed geheugen. 
F kon beter leeren dan F ' . 
F had dikwijls een 10. 
F kan hoorn blazen en was de eerste in 
zang op het koor van het patronaat. 
F kan heel goed menschen nadoen. 
F krijgt altijd hoofdrollen in de tooneel-
stukken, die van het patronaat uitgaan. 
F kan platen en koppen nateekenen met 
een treffende gelijkenis naar een portret, 
dat hij voor zich heeft. 
F doet liefst dingen, die hem vlug van de 
hand gaan, anders begint hij er eenvou
dig niet aan. 
F is gevatter dan F ' . 
F is slordig in zijn schrift en in de contri
butieboekjes, hij is veel minder nauw
gezet dan F ' . 

F ' had meestal een 7, soms een 8. 
F ' is heelemaal niet muzikaal. 

F ' kan het ook, maar niet zoo goed als F . 
Volgens sommigen zou F ' beter tooneel 
spelen. 
F ' kan niet veel van teekenen. 

F ' begint dikwijls met ijver aan iets, maar 
zet dan niet door. 
F ' let beter op zijn tijd dan F. 

F ' knoeit minder. 
F ' krijgt van z'n baas 50 cent premie als 
alles klopt, maar hij heeft het in een half 
jaar maar twee keer gehad, altijd ont
breken er enkele centen. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Zij zijn graag thuis en ook graag in het patronaat. Ergens 
anders gaan ze nooit heen. De belangstelling voor studie is bij geen van beiden groot. 
Dweepen doen zij niet. Volgens de ouders zijn ze zeer godsdienstig; volgens den jeugd
leider hebben ze beiden om de 4-6 weken lichte inzinkingen van hun belangstelling 
in zaken, die het patronaat betreffen. 
F voetbalt graag. 
F schijnt bij ernstige zaken meer koud te 
blijven en moet dikwijls terecht gewezen 
worden. 
Hij is niet aandachtig in de les. Of hij er 
iets van meeneemt is een groóte vraag. 

F ' houdt niet van sport. 
F ' kan in ernstige zaken heelemaal op 
gaan. 
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F doet in de vrije uren niet veel. Hij voelt 
er ook niet voor om, als hij thuiskomt, 
iets te maken voor zijn kleinen broer; hij 
gaat een krant lezen of zoo met dat broer
tje stoeien, dat moeder tusschenbeiden 
moet komen. 
Hoewel F beter kan leeren, maakt hij 
veel fouten door zijn onbedachtzaamheid. 
Hij kan gemakkelijker iets leeren dan F ' 
en toch m a a i t hij veel meer fouten, die 
stellig wel voor een groot deel uit deze 
onbedachtzaamheid voortkomen maar 
ook uit luiheid. 
Soms heeft F heelemaal geen zin om iets 
te doen in het patronaat, terwijl hij ook 
wel eens ijverig bezig kan zijn. Als hij 
niet bezig is, is hij soms erg lastig. Het 
heeft den schijn, dat F er een genoegen 
in vindt zijn enthousiasme voor iets te 
verbergen en ongemanierd te zijn. 
Hij krijgt veel standjes, maar hij wordt 
er niet zenuwachtig van, althans niet 
zichtbaar. Het gebeurt wel eens, dat na 
een standje F daarover 's avonds met zijn 
moeder spreekt, wat tenslotte tot resul
taa t heeft, dat hij flink begint te huilen. 

Wanneer een troep jongens samen spelen, 
is het altijd taak voor den leider F flink 
aan te pakken of goed in de gaten te 
houden, want als hij een kans ziet het 
spel in de war te brengen, kan hij dat 
moeilijk laten. 
F doet alsof hij onverschillig is voor er
kenning. Zijn onverschilligheid zou al 
op zesjarigen leeftijd uit allerlei dingen 
zijn op te merken geweest. Hij was onver
schillig in het spelen en in zijn heele 
manier van doen, alleen niet in zijn werk, 
hoewel hij zich daarbij niet erg schijnt in 
te spannen. 
F zal bij het oversteken van een straat 
heelemaal niet uitkijken of er iets aankomt 
en ondanks vaderlijke vermaningen toch 
midden op den weg blijven fietsen. 
F is meer nonchalant, slordig op zijn 
kleeren; hij laat zijn spullen meer rond
slingeren. 
F verzamelt niets. 

F ' is altijd bezig. F ' wil b.v. als hij thuis
komt, eens gauw een wagentje maken 
voor zijn kleinen broer. 

F ' is bedachtzamer dan F. 

Ook bij F ' is dit het geval, maar toch in 
mindere mate. 

F ' gedraagt zich zoo, dat hij bijna nooit 
een standje krijgt en als hij een standje 
zou moeten hebben, dan zou men dat 
met veel omzichtigheid moeten doen, 
omdat hij het zich anders erg zou aan
trekken, er erg zenuwachtig door zou 
worden. 
De belangstelling in het spel is bij F ' 
grooter dan bij F. F ' zal ook volgens de 
regels van het spel te werk gaan. 
F ' is bij verlies in het spel eer ontstemd. 

F ' kijkt wel uit en zal regelmatig rechts 
rijden. 
F ' is meer bang uitgevallen. 

F ' is erg netjes op zijn kleeren, hangt 
zijn kleeren altijd aan den kapstok. 

F ' verzamelt veel, al zijn het maar plaat
jes, alles haalt hij bij elkaar. Als kind 
hield F ' van winkeltje spelen, hij kon er 
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een heele lade voor uithalen. Hij doet 
zulke dingen nog graag. 

K a r a k t e r : Ze zijn niet heerschzuchtig. 
F is wel eens koppig, maar het duurt nooit F ' is niet koppig. 
lang. 
F is minder hebzuchtig en minder eer- F ' is spaarzamer en meer egoïstisch 
zuchtig dan F ' . dan F. 

G EN G' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 7 JAAR OUD, 
UIT EEN AANNEMERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

De baring verliep normaal. Ze kwamen beiden in hoofdligging. De moeder weet niet 
zeker of er één of twee nageboorten waren. Wel herinnert ze zich, dat de dokter de 
nageboorte in de hand had en zei: „Kijk eens wat een mooie nageboorte, er zit geen 
stipje aan". Ze hadden 9 maanden de borst. Ze begonnen op denzelfden tijd te loopen, 
spraken haar eerste woorden in denzelfden tijd en waren tegelijk zindelijk. De eerste 
6 maanden hadden beiden een eczeem aan de billen. Tien maanden oud zouden beiden 
in gelijke mate mazelen gehad hebben. Toen ze IVs jaar waren, hadden beiden kink
hoest. Op 21/j jaar hadden ze werkelijk de mazelen. Bij beiden werden, toen ze 2 jaar 
waren, de amandelen verwijderd. Ze zitten in de eerste klas van de lagere school. 
G werd het eerst geboren. G' spoedig daarna. 
G woog б pond. G' г o n s lichter. Later werd G' zwaarder 

dan G en is dit nu nog. 
G had toen ze 7 maanden was, een nier-
bekkenontsteking gedurende 3 maanden. 
Toen zij 21/« jaaxwas, had ze darmkatarrh. 
Toen G' in het ziekenhuis lag, had G pijn G' had, ongeveer 5 jaar oud, blinde 
in den buik, braakte enz.; zij genas echter darmontsteking en buikvliesontsteking. 
spoedig. Eenige maanden later moest ook Zij werd geopereerd en heeft er 26 dagen 
bij G de blindedarm worden weggenomen. voor in het ziekenhuis gelegen. 
Wat haar lichamelijk uiterlijk betreft: De moeder zag daarin in het begin nooit eenig 
verschil. 
G had een moedervlekje op de knie. Ze G' heeft op de kin een puistje. Ze kreeg 
heeft dat nu nog. De ouders vonden dat dit toen ze twee jaar was. Dit puistje is 
heel gemakkelijk, het was een zeker on- nu nog het herkenningsteeken. 
derscheidingsteeken. 
Het haar van G was bij de geboorte iets 
donkerder dan dat van G', later was het 
haar van beiden even zwart. 
Bij het nauwkeurig vergelijken van het naast elkaar zittend tweelingpaax, bemerkt 
men de volgende verschillen: 
Bij G staat de mond t.o.v. de kin iets Het gezicht van G' is van voren gezien 
meer naar voren, daardoor ligt het voor- over het geheel genomen breeder, 
hoofd iets meer naar achter t.o.v. de 
kinlijn. 
De genoemde verschillen zijn echter uiterst gering. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Hierbij was in alles een zeer groóte overeenstemming. 
De oogarts vond alle oogmaten volkomen aan elkaar gelijk. De waargenomen ver
schillen volgen hier: 
G heeft de kruin meer naar rechts op het G' meer naar links, 
achterhoofd. 
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Bij G staan de voorste snijtanden iets 
meer scheef dan bij G', vooral de linker, 
zoodat bij G een kleine opening boven 
tusschen die twee snijtanden te zien is. 
Bij G is de tweede snij tand in de boven
kaak aan beide kanten reeds doorgebro
ken. 
Bij G is iets meer psalidontie dan bij G'. 
Bij G springt de linker achterste snijtand 
meer naar voren t.o.v. de onderkaak dan 
de rechter achterste snijtand. 
Veel tanden zijn geplombeerd. 
Het rechter oor staat verder van het 
hoofd af dan het linker. 
Tubercula Darwini: R. 6, L. 6. 

Bij G' staan de voorste snijtanden iets 
scheef. 

Bij G' ontbreekt in de bovenkaak aan 
beide kanten de tweede snijtand nog. 

Bij G' ook, maar niet dezelfde als bij G. 
Het linker oor staat verder van het hoofd 
af dan het rechter. 
Tubercula Darwini: R. 4, L. 4. 

M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Volgens de methode van Kwint stonden 
beiden, wat het gedifferentieerd zijn van haar mimiek betreft, op denzelfden trap. 
Zij dronken even gretig de borst. Toen ze begonnen te loopen, waren ze allebei erg 
vlug. De moeder deed elk in een zak, opdat ze in bed zouden blijven liggen, maar 
ze liepen in die zakken toch naar elkaar toe. Ze zijn beiden bedrijvig, komen altijd 
huppelend binnen. Ze zullen nooit naar de moeder loopen; ze gaan als ze thuis komen 
niet op een stoel zitten, maar spelen direct, allebei hetzelfde spel. Ze loopen altijd hard 
b.v. als ze naar school moeten, als ze buiten mogen spelen. Ze moeten nogal vaak 
tot de orde geroepen worden, zoowel thuis als op school, omdat ze zoo druk zijn. Ze 
zijn beweeglijker dan andere kinderen zonder bepaald storend te zijn. Ze springen 
gemakkelijk van een stoel op. Ze hebben geen opvallende neiging tot gesticuleeren. 
Ze hebben een luide stem, ze praten steeds door, zijn voortdurend luidop aan het 
babbelen. Beiden zijn rechtshändig. Ze zijn spoedig in verrukking en even gauw in 
tranen. Het zijn volgens de ouders blijmoedige kinderen, die gauw klaar staan met de 
waterlanders. Ze zijn gelijkmatig vroolijk. Ze hebben nooit kwaden zin en worden 
nooit boos. Ze zijn niet nerveus in haar bewegingen. Ze zijn erg gevoelig voor een 
geringe berisping of belooning. 
Bij het loopen houden ze het hoofd iets 
naar voren en zijdelings gericht. 
G naar links. 

Bij G bestaat een lichte neiging tot sko-
liose met convexiteit naar links; dien
overeenkomstig staat de rechterschouder 
iets lager dan de linker en puilt de linker
borst iets meer uit dan de rechter. 
De psychomotorische leeftijd van G is 
9 jaar en 8 maanden. 

G' naar rechts. 
Bij G' naar rechts, maar iets minder; nu 
en dan is het in het geheel niet waar
neembaar en staan ook de schouders 
heelemaal recht. 

Die van G' θ jaar en 10 maanden. 

Als men de kinderen eens kittelde, toen 
ze heel klein waren, lachte G' lekkerder 
dan G, G' kon zoo aanhoudend aan het 
giechelen blijven, zegt de vader. 

G heeft een iets vriendelijker gezichts- G' huilt meer dan G, omdat zij meer 
uitdrukking dan G'. aanleiding geeft tot straf. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Beiden zijn erg spraakzaam in huis en ook bij 
vriendinnetjes niet geremd. Als ze ergens geweest zijn, kunnen ze allebei alles opge
wonden vertellen. Ze vertellen je alles, goed en kwaad. Ze gaan met iedereen mee. 
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vertellen ook alles over de huishouding, wat de moeder soms erg vervelend vindt. 
Vooral bij grooteren zijn ze bemind. Ze zijn geen van beiden eenzelvig van natuur. 
Ze zijn beleefd en direct op haar gemak, tegenover mij waren ze het onmiddellijk. Bij 
plagerij plagen ze terug, maar niet valsch of geniepig; wil een broertje of zusje iets 
vlug doen, dan zullen ze het juist langzaam doen, b.v. een trap opgaan. Ze spelen dol
graag met haar twee jongere zusjes. Ze laten zich niet ongestraft beleedigen, maar 
kibbelen dan wat; werkelijk boos worden doen ze niet; ze slaan elkaar niet, ook de 
broertjes en zusjes niet. Ze hebben wel wat voor de zuster van de school over. Ze zijn 
gezellig en toegevend in den omgang met huisgenooten en vriendinnetjes. 
G kan eer iets missen dan G'. 
G is spontaan hulpvaardiger, ze is er vlug Als de moeder iets aan G' vraagt, komt 
bij om voor haar vader de pantoffels of er nu en dan een lang gezicht. Het ligt 
de krant uit de bus te mogen halen. er ook aan, wat gevraagd wordt. 

G' durft iets beter te spreken dan G. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ze speelden en babbelden 
altijd met elkaar in de box. Ze houden erg veel van elkaar. Als de een op de wandeling 
een paar passen achter blijft en ze raken elkaar kwijt, dan schreeuwen ze moord en 
brand. Ze plagen elkaar nooit. Als de een een koekje krijgt, vraagt ze ook wat voor 
de andere. Tijdens het verblijf van de eene in het ziekenhuis, had de andere het er 
voortdurend over. 
Ze waren nog te klein om zich van haar verschillen bewust te zijn. 
Als ze op de wandeling elkaar kwijt raken, 
schreeuwt G nog iets harder dan G', alsof 
zij nog angstiger is, dat G' nooit zal terug
komen. 
De een wil zich wel eens boven de ander G' was er trotsch op, dat ze beter kon 
verheffen, ze zeggen b.v.: ,,Ik heb zooveel afdrogen dan G, toen een paar jaar ge-
bloemetjes gemaakt en zij maar zooveel". leden de moeder ziek was. 

Ook zei G' eens, toen zij een halssnoer 
in 5 stukken had getrokken, dat G het 
gedaan had. 

G kan dan b.v. tegen G' zeggen: „Dan 
moet je ook maar stil zitten, dan krijg 
jij ze ook wel". G' zou dit niet tegen G zeggen. 
P r e s t a t i e s : Ze behooren tot de besten van de klas. Ze hebben precies dezelfde 
punten op school, ook voor vlijt en gedrag. Een slecht rapport of proefwerk hebben 
ze nog niet gehad. Ze hebben allebei een goed geheugen. Beiden weten graag alles 
en vragen al maar door. Ze zijn niet onbeholpen in het geven van antwoorden. Ze 
laten zich niet beetnemen. Als ze iets willen weten, willen ze het zoo weten, dat ze 
het begrijpen. Ze willen graag op school en in de kerk op tijd komen en loopen daar 
hard voor. Wel 10 keer vragen ze: ,,Hoelaat is het, moeder?" Ze zijn regelmatig bezig, 
niet met buien. 

Een paar jaar geleden hielp G' haar 
moeder handiger bij het afdrogen. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Ze vertellen van andere kinderen en wat er op school gebeurd 
is. Ze blijven nooit lang achtereen met eenzelfde spel bezig, maar spelen graag een 
korten tijd dan dit, dan dat. Ze kunnen goed tegen verlies in het spel, zijn dan niet 
ontstemd. Bij geringe berisping worden ze niet kwaad, maar huilen er om en direct 
erna lachen ze weer om een grapje. Voor een cadeautje, voor erkenning zijn ze lang 
niet onverschillig. Bedrukt zijn ze als ze iets uitgehaald hebben en de vader zegt. 
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dat hij een briefje zal meegeven voor de zuster. Als ze iets tegen haar zin moeten doen 
leggen ze zich daar gemakkelijk bij neer. Wel zijn ze allebei gemakzuchtig, b.v. als 
men beiden uitstuurt om iets te zoeken is het direct: „Ik kan het niet vinden". Toch 
zijn ze in sommige gevallen onmiddellijk bereid. Als ze een leeg theekopje van haar 
vader zien, gaan ze thee halen; dat vinden ze heerlijk. Ze posten ook graag een brief, 
dan mogen ze eens naar buiten. Bij mislukking van een poging laten ze niet gauw 
den moed zakken. In het donker zijn ze niet angstig. Ze eten goed en graag lekker. 
Ze eten alles, wat haar wordt voorgezet. Ze houden erg van mooie kleeren en kijken 
graag in den spiegel, gaan er voor op een stoel staan. Als ze een gaatje in de kous 
hebben of een knoopje is ergens af, hebben ze het er steeds over tot het weer in orde 
is. Ze laten wel dikwijls iets van haar goed rondslingeren, ze zijn nogal slordig. Ze 
bewaren plaatjes en zouden graag een hondje hebben. 
,,G zal nog wel eens bij je gaan zitten Dit verveelt G' gauw. 
lezen of haken", zegt de moeder. 
Zij teekent ook liever dan G'. 
G balt maar heel weinig, speelt meer met 
poppen en op zolder. 

G' kan niet thuis zijn of ze balt. 

G' is volgens de ouders iets wispelturiger 
dan G. 
G' kan er wel tegen, maar toch minder 
goed dan G. 

K a r a k t e r : Ze zijn niet koppig en onder haar vriendinnetjes niet heerschzuchtig. 
Beiden stellen er een even groóte eer in goede punten te behalen. 

G verliest dikwijls bij het spel, ze kan er 
goed tegen. 

Kreeg G snoep, dan bewaarde ze spontaan 
iets voor de anderen. 

De moeder vindt ook sinds het laatste 
half jaar, dat G liever is, dat ze haar 
minder heeft te verbieden. 

G' kan wat slechter iets missen dan G. 
G' a t op wat zij kreeg, dacht er niet aan 
iets te bewaren, tenzij ze zag dat G het 
hare in haar taschje stak, dan deed zij 
het ook, maar naar het uiterlijk te oor-
deelen niet zoo gemakkelijk. 
G' is een beetje baziger, een beetje 
jongensachtiger. 

H EN H' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 11 JAAR OUD, 
KINDEREN VAN EEN DORPSCAFÉHOUDER 

Het was een normale baring 1. Toen zij 3-4 maanden oud waren, kregen ze beiden een 
abscesje op de linkerbil. Het ziekteproces duurde bij beiden vier dagen. Haar ge
dragingen waren in de eerste levensjaren in bijna alle opzichten gelijk. Had de een 
obstipatie, dan had de andere het ook. Ze sliepen allebei even lang. Ze begonnen 
tegelijk te loopen en te spreken. Ze waren allebei uit op boterhammen en appelmoes; 
middageten en pudding lustten ze niet. 
H werd geboren in hoofdligging, woog 
7 pond. 
H dronk de flesch nooit direct heelemaal 
leeg, zij deed er langer over en dronk ook 
niet zooveel als H ' . 

H ' werd 3 uur later geboren in voet
ligging, woog V1/« pond. 
H ' dronk de flesch altijd direct heele
maal leeg. 

H ' heeft nu en dan een met bloed door-

1 De vroedvrouw zei, dat de nageboorte erg groot was en dat er een dikke navelstreng 
was, die zich in tweeën splitste. 
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loopen oog door het springen van een 
adertje. 

H kreeg het abscesje op de bil 14 dagen H ' werd vóór het tweede jaar wegens 
later dan H ' . appendicitis geopereerd. Toen H ' uit het 

ziekenhuis kwam, waar zij ongeveer 6 
weken gelegen had, was ze een beetje 
verwend. 
Sinds de operatie is er bij G' een bangere 
geest ingekomen, zegt de moeder. 
Een half jaar later was H ' door een 
dubbelzijdige longontsteking ernstig ziek 

Bij het nauwkeurig vergelijken van het naast elkaar zittende tweelingpaar, merkt 
men de volgende verschillen: 
Het voorhoofd van H is iets smaller en 
iets meer ovaal. De kaak is iets minder 
ontwikkeld en de kin wijkt t.o.v. den 
mond iets meer terug. Ook is de kin van 
H iets minder breed. Naar de photo's be
oordeeld is het gezicht van H alleen iets 
meer gevuld dan dat van H' . 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Behalve de hieronder vermelde kleine verschillen 
stemden zij volledig overeen. 
Bij H is meer hiatodontie dan bij H ' . De 
tandboog is iets smaller. Het verloop in 
de parabool tusschen de voorste boven-
snijtanden is iets hoekiger. Bij H is iets 
meer procheillie. De grootte van de uit-
bochting door het filtrum is iets smaller; 
de neuswortel eveneens. Bij H steekt het 
neusseptum duidelijk waarneembaar 
meer naar onderen uit en zijn de neus
gaten zijdelings iets minder ovaal. 
Ook de gevonden oogmaten pleiten sterk voor één-eiigheid. 
Pupilafstand: 60. Pupilafstand: 62. 
Comearefractie: linkeroog hor. en vert. Comearefractie: linkeroog hor. en vert. 
S1/^ rechteroog idem. 81/,, rechteroog idem. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
34 mm. 86 mm. 35 mm. 88 mm. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Ze zijn allebei over het algemeen weinig 
beweeglijk. Haar gang is langzaam en wat gedwongen. Beiden zijn rechtshändig. Ze 
doen haar werk rustig. Ze zijn thuis, in de klas, in haar spreken, in haar spelen niet 
gejaagd. Toch zijn ze niet traag. Ze zijn kalm. Volgens de moeder lachen ze zelden 
en zijn ze niet vroolijk en niet tevreden van aard. Bij spot of plagerij huilen ze direct, 
maar ze zijn het wel weer zoo vergeten. Ze zijn heel ernstig voor haar leeftijd in haar 
opmerkingen en over het algemeen stil. Ze zijn gevoelig voor een woord van lof. 
H is iets drukker dan H' . 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze zijn niet schuchter tegenover de onderwijzeres, 
haar kameraden en in het spel. Ze zijn teruggetrokken tegenover vreemden, geven 
hun fluisterend antwoord. Ze zijn niet geneigd tot scherts. Bij een algemeen vroolijke 
stemming zijn ze nog dikwijls stil. Ze zijn niet spraakzaam en nogal stuursch. Ze heb
ben samen eenzelfde vriendinnetje. Met haar hebben ze veel op. Naar die vriendin 
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schikken ze zich heelemaal, die speelt over alletwee de baas. Ze zeggen er nooit ruzie 
mee te hebben. Ze mijden niet den omgang met anderen. In de pauze tusschen de 
lesuren spelen ze graag mee. Ze hebben met andere kinderen bijna nooit ruzie, daar 
zijn ze te bang voor, m.a.w. niet uit toegevendheid. Bij ruzie treden ze nooit tusschen-
beiden. Wel tien keer per dag komt er een huilend thuis, nu de eene dan de andere. 
Als ze haar zin niet krijgen, kunnen ze kortaf zijn. Zijn ze koppig, dan is dit steeds 
van zeer korten duur. Volgens de moeder zijn ze goedhartig en hebben ze ook licht 
met iemand medelijden, b.v. als iemand op school of haar broertje thuis straf krijgt. 
De vriendin is met H meer bevriend dan Alles bij elkaar is H ' nu toegeeflijker dan 
met H' . H, maar dat is ze pas sinds ze in het 

ziekenhuis is geweest. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Vóór H ' naar het ziekenhuis 
ging, was ze altijd met haar tweelingzusje samen; ze hielden veel van elkaar, deelden 
alles samen. Ze speelden met dezelfde pop en hadden plezier in dezelfde spelletjes. 
Ze kunnen van elkaar niets verdragen, hebben onderling vaak ruzie, maar even daarna 
loopen ze weer naar elkaar toe. Als de eene klappen krijgt of voor straf thuis moet 
blijven, komt toch de liefde voor elkaar altijd boven. De een wil niets meer hebben 
dan de ander, ook niets minder. Als ze elk een stuk chocolade hebben en de moeder 
vraagt om een stukje, dan zegt de een: „Ik wil het wel doen, maar dan moet zij het 
ook doen". Als de een een prentje krijgt, geeft de onderwijzeres de ander ook wat, 
omdat ze weet dat de andere anders zeker huilt. De moeder denkt, dat ze daarom 
ook van de onderwijzeres dezelfde hooge punten krijgen. Ze zijn eerzuchtig in haar 
studie en spelen tegen elkaar op. De eene voert bij anderen niet opvallend meer het 
woord dan de andere. 
Ze waren te verlegen en bovendien nog wat te jong om een oordeel over elkaar te 
kunnen uiten. 
H kan nog wel eens zeggen tegen H' : Sinds H ' uit het ziekenhuis is, is zij in 
,,Ga jij maar naar huis, wij gaan samen". haar doen en laten zoo, alsof zij wel een 

jaar ouder is dan H en speelt zij een 
beetje den baas over H, b.v. als er een 
boodschap gedaan moet worden, stelt zij 
H de wetten: ,,Laat H het maar doen, 
ik zal wel thuis blijven". 

P r e s t a t i e s : Ze zijn thans 11 jaar en zitten in de hoogste klas van de lagere school. 
Ze kunnen goed leeren. Altijd behalen ze allebei de hoogste punten in de klas. Ze 
hebben op school nog nooit voor straf na moeten blijven. Ze zijn alletwee practisch. 
Ze zijn nauwkeurig bij antwoorden in de klas, bij haar werk. Ze zijn in de studie 
en in het spel niet wisselend in haar prestaties. 

H ' heeft voor zingen een paar punten 
meer dan H. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Ze studeeren ernstig, zijn nooit droomerig tijdens de les, 
letten in de klas zeer goed op en zijn geduldig in het maken van sommen, overigens 
zijn ze slechts geduldig, als alles voor haar zelf goed gaat. De moeder heeft zich nooit 
met haar s choolwerk hoeven te bemoeien. Ook thuis helpen ze ijverig mee in huis
houdelijk werk. Ze houden van dezelfde spelen: touwtje springen, ballen, enz. Ze zijn 
zeer godsdienstig; als ze haar zin mochten doen, stonden ze 's morgens om 6 uur op 
om naar de kerk te gaan. Ze zijn bedachtzaam in haar antwoorden, in het vragen 
stellen en in het spel. Ze zijn wispelturig, dweepen gemakkelijk met iets nieuws. 
Bij verlies in het spel huilen ze direct; bij berisping zijn ze verschrikkelijk gedrukt. 
Ze schikken zich gemakkelijk in moeilijk en vervelend werk. Ze zijn angstig voor 
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proefwerk, voor overgangsexamen, voor straf, voor vechten. Ze schrikken gauw b.v. 
op straat voor een aankomende fiets of auto en kijken dan angstig alle kanten uit. 
Ze zijn nauwgezet in het spel en in haar kleeding. Ze spelen graag met poppen, naaien 
graag. Ze zijn niet onverschillig voor cadeautjes. Ze zijn er erg op uit om wat te krijgen, 
kettinkjes, een armband, een gouden ring, enz. 

Toen H ' uit het ziekenhuis thuis kwam, 
^ was ze niet meer zoo geduldig. 

K a r a k t e r : Ze zijn niet koppig, wel eens eigenwijs, niet heerschzuchtig, wel eer
zuchtig; als er een pluimpje te verdienen is op school, moeten zij het zijn, die het ver
dienen. Ze kunnen slecht iets missen. Ze zijn met een kleinigheid niet tevreden. Van
daag willen ze dit en morgen dat en als ze dat alles krijgen, is het overmorgen nog 
niet goed, er moet al heel wat gebeuren om haar tevreden te stellen. 

I EN I ' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 16 JAAR EN 
4 MAANDEN OUD, UIT EEN ONDERWIJZERSGEZIN 

IN EEN PROVINCIESTAD 

Het was een normale baring. Beiden kwamen in hoofdligging ter wereld. De vader 
meent, dat er slechts één nageboorte was. Ze wogen evenveel (á1^ pond). Bij de ge
boorte tot een paar maanden daarna hadden ze geen haren. De haargroei was zeer 
langzaam. Het waren de eerste maand borstkinderen. Ze begonnen tegelijk te loopen, 
te spreken en waren tegelijk zindelijk. Beiden hadden tegelijkertijd in gelijke en in 
hooge mate Engelsche ziekte. Toen ze 6 jaar waren en naar school gingen, was de 
ziekte vrijwel genezen. Zij hadden tegelijkertijd eerst roodvonk, toen mazelen, daarna 
kinkhoest. Beiden slaagden tegelijkertijd voor het M.U.L.O.-diploma en waren in den 
tijd van mijn onderzoek bij haar ouders in de huishouding werkzaam. 
I werd het eerst geboren. I ' kwam 5 minuten later ter wereld. 
Ikreeg demenstruatie 3 dagenlaterdan I ' . 
In haar uiterlijk, haar bewegingen, haar loopen enz. lijken zij sprekend op elkaar. 
Er was verbazend weinig verschil in haar manier van doen, zoo sterk, dat de leeraressen 
na 4 jaar nog niet zeker wisten, wie I ' en wie I was. Als de een op de plaats van de 
ander ging zitten, merkte niemand er iets van, tot het laatste jaar toe. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij blijken daarin geheel overeen te stemmen. Toch 
zijn de gezichten en face naast elkaar geplaatst niet geheel aan elkaar gelijk. In het 
profiel is geen verschil waax te nemen. De oogarts vond alleen een klein verschil in 
comearefractie. De andere oogcriteria waren volkomen aan elkaar gelijk. Beiden 
hebben een zijden, gespannen, nogal weeke en nogal vettige huid. Beiden hebben 
tandcaries, maar niet in dezelfde kiezen. Het zijn pyknische typen wat het gezicht 
betreft. Tot het eind van mijn onderzoek heb ik haar niet dan met groóte moeite 
uit elkaar kunnen houden. 
De straal van de cornea was bij I: 7%. Bij I ' : 7s/i· 

I ' is als kind eens op haar neus gevallen, 
waardoor zij thans een kleine nauwelijks 
waarneembare verdikking van het neus-
been heeft. Ook haar neusrug is een ietsje 
breeder dan die van I, zulks eveneens 
door dit ongeval in de jeugd. 
Het gezicht van I ' is iets langer dan dat 
van I. 
De huid van I ' schijnt mij een ietsje 
vettiger dan die van I. 
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M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : In de motoriek vonden wij geen verschillen. 
De lichaamshouding is ongedwongen, de blik open, soms droomerig starend. Als haar 
in school vragen worden gesteld, blijken beiden nogal eens afwezig te zijn. Haar gang 
is elastisch, bevallig, levendig, zij zwaaien daarbij steeds wat met de armen. Beiden 
zijn rechtshändig. Tusschen de lesuren zijn ze lacherig, praterig. In de klas zijn ze 
niet beweeglijker dan de andere meisjes; thuis zijn ze meermalen storend druk. Als 
de moeder vraagt: „Wie haalt mij eens een kopje thee?", vliegen ze allebei tegelijk 
op. Ze kunnen haar gedachten moeilijk onder woorden brengen. Zelfs wanneer zij 
haar les goed kennen, kunnen ze niet goed uit haar woorden komen. Beiden zijn 
zacht en stil vergenoegd van aard; uitgelaten vroolijk zijn ze niet; in haar praten 
zijn ze ernstig. Beiden zijn gauw op de teenen getrapt; tranen ontspringen haar ge
makkelijker dan dat zij in verrukking raken. Voor slechts een enkel woord van lof 
of een geringe bensping zijn ze zeer gevoelig. 
I was als baby al gemakkelijker dan I ' , Als I ' de flesch het eerst had gehad, sloeg 
nam zonder aandrang altijd de flesch. zij ernaar en wilde ze niet drinken. 

I ' is thuis meer storend druk dan I. 
1' blijkt in de school, als haar vragen 
gesteld worden, meer afwezig dan I. 

I is opgewekter en ook zachter dan I ' . I ' is wel eens down zonder dat men kan 
vermoeden waarvan. Zij voelt zich gau
wer verongelijkt. 
In de laatste jaren struikelt vooral I ' 
over haar woorden. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Zij hebben het thuis naar haar zin. Ze hebben 
dezelfde vriendin. Ze gaan haar iederen dag halen en brengen en trekken haar partij. 
Toch zijn ze met haar niet innig bevriend. Ze zonderen zich niet af van de mede
scholieren en zijn tusschen haar zeer spraakzaam en gemakkelijk vol medelijden. Bij 
het spelen met andere meisjes zijn zij storend in het spel, doordat zij moeilijk tegen 
verlies kunnen, spelen dan manifesteerend onverschillig mee. In de klas zijn ze schuch
ter en uiten zich niet gemakkelijk als haar vragen worden gesteld, ze zijn dan dikwijls 
geremd. Met geen der leeraren of leeraressen hebben ze bijzonder veel op, zijn koel 
tegenover hen. Wanneer zij het middelpunt der aandacht worden, beginnen zij te 
huilen. Ze zijn niet toegevend. Nooit is gebleken dat zij gelogen hadden. Het boekje 
„Les Jumeaux", waarin grappige verwikkelingen over tweelingen voorkomen, willen 
ze niet lezen. 
I helpt in allerlei huishoudelijke bezig
heden ongevraagd. 
I zegt, dat ze het meest van haarvader I ' zegt, dat ze het meest van haar moeder 
houdt. houdt. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ze houden meer van elkaar 
dan van haar andere broers en zusters. Krijgt de een een standje, dan huilt ook de 
ander. Toen I ' eens een punt minder behaalde op school was I verdrietig. Als de een 
verliest in het spel, hebben ze allebei het land. Wanneer in haai spaarpotten na een 
zekeren tijd niet evenveel aanwezig blijkt te zijn, wordt het gezamenlijke bedrag 
gelijk verdeeld. Snoepgoed bewaren ze voor elkaar, deelen het samen en eten het 
tegelijk op. Is de armband van de een stuk, dan doet de andere, die dezelfde heeft, 
de hare niet aan. Ze zijn nooit merkbaar jaloersch op elkaar. Hebben ze wel eens 
kwestie b.v. over de jurk, die ze zullen aantrekken, dan is die van zeer korten duur. 
Ze dragen echter nooit elkanders kleeren. Mocht de een bij vergissing de kousen van 
de ander hebben aangetrokken, dan moeten die beslist weer worden uitgetrokken. 
Zij kiezen in den winkel altijd dezelfde jurken en hoeden. Zij gaan altijd hetzelfde 
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gekleed. Ze werken altijd samen en overhooren elkaar de lessen. Ze waren het er over 
eens, dat I in de studie wat meer doorzette dan I ' . Overigens konden zij geen verschil
punten van elkaar opgeven. 
P r e s t a t i e s : In de eerste klas van de Mulo behaalden zij juist dezelfde rapport
cijfers en bleven zitten. Opvallenderwijs geven beiden vaak geestige antwoorden. Zij 
zijn geestiger, zoo verklaarde een der leeraressen, dan men van haar zou verwachten. 
Zij maken haar schoolwerk nauwgezet en werken regelmatig. Zij zijn vooral goed 
in gymnastiek en schoolteekenen, weinig helder in haar uitdrukkingen en zij werken 
traag. Beiden schrijven netjes maar langzaam. Ze waren voorbeeldig. Zij kwamen 
in 4 jaar nooit een minuut te laat. 
I kan een beetje beter leeren dan I ' . In de 2de klas raakte I ' wat achter; in 

het begin van de 3de klas haalde zij, 
aangespoord en verlangend met I gelijk 
te blijven, een stuk op. 

I is ook eerder bereid iemand werk uit de 
handen te nemen. 

I ' geeft nog meer geestige antwoorden 
dan I. 
I ' kan veel beter uit haar bed komen. 
I ' zal eerder een opgenomen werk neer
leggen. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Een levendige belangstelling in haar studie hebben ze niet; 
zij doen het meer uit plichtbesef en leggen een grooten ijver aan den dag om goede 
punten te behalen. In haar vrijen tijd handwerken zij, lezen meisjesboeken (van 
Top Naef e.d.), jongensboeken of zij gaan fietsen. Voor kunst en muziek voelen zij 
niet, zij zingen beiden valsch, terwijl de broers en zusters nogal muzikaal zijn. Ook 
houden ze niet van dammen, schaken, kaarten (de andere kinderen kaarten 's avonds 
met hun ouders). Beiden zijn zeer godsdienstig. Ze willen later trouwen en anders 
handwerkonderwijzeres worden. Geen van beiden zijn zij wispelturig in haar plannen. 
Om een minder goed geslaagd proefwerk zijn beiden in erge mate gedrukt. Zij ver
dragen verlies in het spel en plagerij zeer moeilijk, veel moeilijker dan andere meisjes 
van haar klas; zij kunnen dan erg ontstemd zijn. Voor erkenning en berisping zijn 
ze niet onverschillig, ze huilen bij het kleinste standje. Haar antwoorden zijn nooit 
voorbarig. Zij zijn nauwgezet in huishoudelijk werk en in haar kleeding. Ze gaan 
niet veel uit, maar als ze uitgaan, doen ze het samen. Ze kunnen haar geld goed 
bewaren. 

1' moet meer worden aangespoord, zij 
is lichtelijk gemakzuchtig. 

K a r a k t e r : Zij zijn in zooverre eerzuchtig, dat ze veel prijs stellen op goede punten. 
Ouders en leeraressen noemen haar goedhartig en egoïstisch tevens. Ze zijn even 
spaarzaam, maar kunnen toch wel iets missen. Wat haar gedrag in het spel betreft, 
zijn ze niet inschikkelijk. 

I ' is misschien iets koppiger dan I. 
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К EN К' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 16 JAAR EN 8 
MAANDEN OUD, UIT HET GEZIN VAN EEN DORPSVELDWACHTER 

Bij de geboorte werd kunsthulp verleend. Er zou één groóte nageboorte geweest zijn. 
Er was weinig verschil in den tijd waarop de kinderen gingen loopen, spreken en 
zindelijk werden. Op den leeftijd van 11/г jaar hadden ze tegelijk den kinkhoest en 
op 4 jaar mazelen. Roodvonk zouden ze beiden tweemaal tegelijk gehad hebben op 
12 en 13 jarigen leeftijd. Toen ze 10 jaar waren, hadden ze allebei geelzucht. Bij beiden 
werd, toen ze ongeveer 16 jaar waren, de blindedaim weggenomen. 
К was de eerstgeborene. Zij werd met K' kwam even later in voetligging. Haar 
een tang gehaald. Zij was bij de geboorte hals was dubbel door de navelstreng om-
asphyctisch, men vreesde voor haar leven. strengeld. 
De geelzucht van К duurde β weken. Die van K' 4 weken. 
Bij К werd 14 dagen eerder appendec-
tomie verricht dan bij K'. 
К had de menstruatie voor het eerst toen K ' eenige maanden later. 
zij 11 jaar was. K' heeft vaker de menstruatie dan К 

(in 4 weken soms tweemaal). 
К was op 13 jarigen leeftijd 6 weken in Toen K' 13 jaar was, is zij ongeveer 3 
betrekking in de huishouding van een maanden in betrekking geweest in een 
kunstschilder met 4 kinderen, die erg café, waar zij hielp aan het buffet. Daarna 
verwend waren. Met haar 14de jaar was was zij 3 maanden thuis. Hiema kwam 
zij in betrekking in een naburige stad bij ze aan de posterijen en bracht telegram
een autobusondernemer. Zij deed er de men en aangeteekende brieven rond. Ver
huishouding, inde het geld van de chauf- volgens was ze 4 maanden in betrekking 
feurs en zorgde voor de boekhouding. bij een vrouw, die zenuwpatiënte was. 
Vervolgens was ze gedurende 3 maanden Ze kon haar goed regeeren. Daarna kwam 
in betrekking in een dorpshotel. Daarna ze thuis, was haar moeder behulpzaam, 
was zij ruim een jaar thuis en hielp haar paste haar op tijdens haar ziekte en deed 
moeder bij het huishoudelijk werk. Nu is de huishoudelijke werkzaamheden, 
zij sinds eenige maanden weer in betrek
king in het dorp als hulp in de huishou
ding. 
H a a r l i c h a m e l i j k u i t e r l i j k : Als men haar een tijd lang niet gezien heeft 
en men kent ze niet zeer goed, zou men ze gemakkelijk met elkaar kunnen verwarren. 
Hoofd, gezichtsvorm, schedel, voorhoofd, slapen en gezicht zijn bij beiden vrijwel 
gelijk. Haar photo's (zie plaat II) werden een paar jaar na dit onderzoek genomen. 
Waar ik bij mijn eerste onderzoek een gering verschil in haarkleur meende waar te 
nemen, bleek dit bij een later onderzoek niet meer het geval. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Het onderzoek daarnaar toont duidelijk haar één-
eiigheid aan. Haar hoofdhaarbegrenzing is vrijwel gelijk: boven het voorhoofd vrijwel 
horizontaal, dan naar de ooren toe eerst concaaf, dan convex, dan weer concaaf en 
convex. Beiden behooren tot dezelfde bloedgroep. 

De hoofdhaaxbegrenzing van K ' is ter 
hoogte van het voorhoofd in de mediaan
lijn misschien iets meer vooruitspringend 
dan bij K; maar het verschil is haast niet 
noemenswaard. 
K' heeft, hoewel weinig, toch iets meer 
lanugo dan K, maar ook daarover kan 
men strijden. 



63 

De geringe op de photo waarneembare 
verschillen van kin, hals enz. laten zich 
goed door de vettoename bij К verklaren; 
zij was niet aanwezig toen ik mijn proeven 
met K' nam 1 . 
Het rapport van den oogarts luidde: 
Iriskleur: blauw. Iriskleur: blauw. 
Pupilafstand: 59 mm. Pupilafstand: 62 mm. 
Comearefractie: Cornearefractie: 
L. oog 860nas. 7,8 mm. 30° temp. 7,3 mm. L. oog 70° nas. 7,7 mm. 20° temp. 7,6 mm. 
R. oog 80cnas. 7,7 mm. 10° temp. 7,5 mm. R. oog 75° nas. 7,7 mm. 25° temp. 7,6 mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
32 mm. 86 mm. 34 mm. 88 mm. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Ze zijn rechtshändig. Ze zijn beweeglijk, 
meer dan gewoon. Vroeger waren ze op school storend beweegUjk. Ze kunnen zooveel 
leven maken, dat de ouders zeggen: ,,We hoeven geen jongens te hebben". Toch 
kunnen ze goed op hun stoel blijven zitten. Ze zijn niet nerveus in haar bewegingen. 
Beiden zijn opgeruimd van humeur. Ze houden veel van pretjes. Ze zijn beiden even 
vroolijk als ze een cadeautje krijgen; als haar een uitstapje beloofd wordt, zijn ze al 
een paar dagen tevoren erg opgeruimd en stil vergenoegd. Ze zijn beiden over het 
algemeen ernstig in het praten. Beiden zijn ze opvliegend, gauw boos, maar vergeten 
weer gauw. 
К is meer prikkelbaar en opvliegend In het gesprek is K' misschien iets 
dan K'. ernstiger. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze zijn vriendelijk voor iedereen, hulpvaardig 
voor vriend en vreemdeling. Ze zijn spraakzaam en gezellig in den omgang. Ze zijn 
slagvaardig en plagen graag. Ze zijn ook zonder aanleiding geneigd tot scherts. Ze 
weten in gezelschap anderen te vermaken. Ze zullen niet op den voorgrond treden, 
als zij niet eerst gezien hebben, dat dit toegestaan is. Als er gevraagd wordt: „Speel 
eens piano", of „draag wat voor", dan trekken ze zich van de aanwezigen niets aan. 
Als ze moeten helpen, treden ze aan. Ze verleenen die hulp dan graag, werken desnoods 
dag en nacht door. Beiden zijn ook zeer bereid bij ziekten te helpen en weten daarbij 
zelfstandig te handelen. De moeder vertelt van K', dat zij 2 jaar geleden in een na
burig gezin, dat ze overigens niet kende, gedurende een week het huishouden deed, 
toen allen daar aan de griep ziek lagen. Ze verzorgde de zieken, kookte enz. Ze zijn 
goedhartig voor de armen en zwervers aan de deur. Ze zijn vredelievend en toegevend, 
maar laten zich niet op den kop zitten. Ze kunnen iemand bij dubbelzinnige taal goed 
op zijn nummer zetten. Kwetsend zijn ze alleen, als ze met iemand te doen hebben, 
die zelf kwetsend is. Ze zijn nauwgezet in haar gedragingen tegenover anderen. Ze 
staan op haar eer, dulden niet, dat er iets van haar gezegd wordt. Beiden zouden 
volgens de moeder zeer openhartig zijn. 
К is gemakkelijker verliefd dan K', maar K' vat dit alles serieuzer op, is meer 
den volgenden dag heeft die affectie van constant in haar verliefdheden, 
haar zich alweer verplaatst. 
Bij twist kan К zich soms vreeselij к 
kwaad maken. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : De ouders vertellen, dat als 

1 De photo werd later genomen dan op het tijdstip der proeven. К is het laatste jaar 
ongeveer 16 pond zwaarder geworden dan K'. Zij is sinds een half jaar leerling-ver-
pleegster in een krankzinnigengesticht. 
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een van de twee gestraft werd b.v. geen appel kreeg, zij, nauwelijks buiten gekomen, 
den appel van de ander toch samen deelden. Ze willen graag gelijk gekleed gaan, 
daarover ontstaan wel eens kleine kwesties. 
,,Ik geef", zoo zegt K, „mijn maandloon 
(20 gulden) tot den laatsten cent thuis af. 
K' gaat nu en dan naar familie in de stad, 
waar zij één gulden of één gulden vijf en 
twintig per dag krijgt en dat houdt ze 
allemaal. Daar koopt K' dan wel kleeren 
voor, maar die zijn altijd veel mooier en 
heel anders dan die van mij. K ' koopt ook 
een poederdoosje en meerdere fleschjes 
odeur. Ik zou dat niet doen. Ik kan wel 
geld vragen, dan zou ik het zeker ook krij
gen, maar dat wil ik niet, ik wil geen geld 
verkwisten. Als ik 's avonds thuis kom 
en zie dat K ' weer iets gekocht heeft, ga 
ik wel eens vroeger de deur uit dan noodig 
is, rechtdoor naar mijn betrekking, dan 
heb ik verdriet". К wil dat voor haar 
moeder niet weten, omdat zij niet wil, dat 
haar moeder verdriet heeft. 
Op mijn gezegde, dat ik dit erg aardig 
van haar vind, zegt ze: „Ja, maar daar 
vergal ik mijzelf het leven door". Als ik 
met een kermis of met een feestavond 
uitga, vergeet ik alles en dan kan ik ook 
alles verdragen, dan trek ik me nergens 
iets van aan, dan is er niets wat me hin
dert, maar anders is er bijna iederen 
avond als ik thuis kom, iets vervelends. 
En dat komt meestal door K'. Zij heeft 
b.v. iets gekocht ofwel er is iets waarin zij 
(K') meer wil zijn of wat zij beter wil ken
nen enz. Al gaat het er maar om, dat K' 
kennis heeft aan één jongen en dat ik met 
verschillende jongens ga. K ' tracht mij 
ook soms de oogen uit te steken, mij te 
plagen met iets dat zij heeft en ik niet, 
b.v. een cadeautje van haar jongen". К 
zegt, dat zij in veel dingen van K' ver
schilt. „Als we samen b.v. een eindje om-
loopen, zegt K': „Laten we eens zoo 
loopen, dan kom ik die of die tegen". Dan 
zeg ik, „dat is goed". Maar als ik zooiets 
aan К vraag, dan wil zij niet en is ook 
meestal niet daartoe over te halen. Zoo 
komt het veel voor, dat we allebei onzen 
eigen weg gaan. Toch hebben we dan 
geen ruzie. Ruzie hebben we zelden of 
nooit". 

Op mijn vraag of er verschil is tusschen 
haar karakter en dat van K, zegt zij: 
„Daar is veel verschil in, К is gauw op
vliegend van aard over dingen, waarover 
ik mij heelemaal niet druk maak. Als we 
eens iets gekocht hebben, wat niet precies 
hetzelfde is, vindt К wat ik heb, altijd 
mooier en dan zegt K: „Zie je wel, zij 
moet altijd het mooiste hebben". „ I k ben 
zuiniger. К denkt nogal eens gauw: „Nu, 
vooruit maar". Als men in betrekking is, 
heeft men vaak iets meer noodig dan 
thuis. Daardoor komt het, dat К nog 
wel eens meer krijgt dan ik, b.v. een 
nieuwe schort of kousen of zooiets, maar 
niet wanneer het bijzondere dingen be
treft. Als К b.v. een nieuwe tasch van 
moeder krijgt, krijg ik die ook. Krijg ik een 
beste jurk, dan krijgt К die ook, als het 
een mooie is. К kan wel eens hard tegen 
mij zijn b.v. zeggen: „Duvel op" . Dan 
denk ik, wat ben je weer hard vanavond". 
Verder zegt K' dat zij zelf, als er iets 
gebeurt, de dingen zwaarder opneemt 
dan К. К is in de oogen van K' wat licht
zinniger. K' heeft naar haar overtuiging 
de vaste bedoeling te trouwen met den 
jongen met wien zij verkeering heeft. К 
zou volgens K' verkeering meer als een 
aardigheidje beschouwen, meer als ver
maak. Als K' haar haar laat krullen, doet 
К het ook. K' zegt, dat haar zuster nog 
wel iets vlugger is in het dagelijksche 
huishoudelijke werk. „K. vergeet als er 
eens kwestie of twist geweest is, veel 
vlugger dan ik", zegt K'. „Ik ben het 
een week later nog niet vergeten. Ver
geven doe ik het even gauw als K, maar 
vergeten kan ik het niet zoo gauw, al 
zal ik er niet lang over zeuren". 
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К houdt veel van К', maar denkt dat zij 
meer van K' houdt, dan K' van haar. 
P r e s t a t i e s : Op school behoorden zij tot de beste leerlingen. Ze kunnen beiden 
even goed dansen, zingen en wat piano spelen. Ze zijn practisch bij het handwerk. 
Allerlei handwerken, die ze zien, kunnen ze namaken. Borduren, stoppen, mazen, 
breien, alles gaat vlug en vaardig, bij beiden evenzeer. Ze kunnen goed onthouden. 
Als ze in de bioscoop geweest zijn, kunnen ze daarvan zoo mooi aan de moeder ver
tellen, dat deze zelf a.h.w. alles ziet. Beiden kunnen goed kaarten. Ze doen secuur 
haar huiswerk. Ze zijn niet wisselend in prestaties. Soms hebben ze een dag er tusschen 
door, dat ze geen zin hebben om te werken (b.v. als ze de menstruatie hebben). Ze 
zijn niet zonder humor. Ze zijn sterk in het raadsels oplossen; daarvoor hebben ze al 
verschillende prijzen behaald. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t . o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Beiden houden van dansen, zingen, piano spelen, handwerken, 
bioscoop. Ze nemen het leven niet zwaar op. Beiden zijn gewoon godsdienstig. Ze lijken 
•wel wat droomerig, maar dat is meer schijn, ze hebben er even goed haar gedachten 
bij; zoo weten ze b.v. thuis heel goed te vertellçn, hoe het er uit zag, waar ze geweest 
zijn, terwijl men toch zou zeggen, dat ze nergens op gelet hadden. Ze zijn bedachtzaam 
in haar antwoorden, in het vragen stellen en ook in het spel. Beiden kunnen bij een 
standje gauw driftig zijn. Bij geringe berisping spreken ze even tegen en kijken zwart, 
maar zijn het gauw weer vergeten. Bij plagerij zijn ze niet licht ontstemd. Ze schikken 
zich gemakkelijk in weelde en armoede, in vervelend en moeilijk werk. Ze kunnen goed 
tegen verlies in het kaartspel. Als ze een dubbeltje verloren hebben, (dat is voor haar 
veel), willen ze dit niet terug hebben, als de vader het wil geven; ,,dat is geen spel", 
zeggen ze dan. Ze zijn in het geheel niet angstig, ook niet voor operatie of om een 
kies te laten trekken. Ze snoepen niet; ze kunnen haar geld goed bewaren, maar als 
ze in de stad eens iets zien, wat ze graag willen koopen, vragen ze haar moeder om 
toestemming. Ze zijn nauwgezet op haar kleeding. 
К is bij een standje gauwer driftig dan K'. K' lijkt nog wat droomeriger dan K. 
K a r a k t e r : Ze zijn niet trotsch of eerzuchtig. Ook zijn ze niet koppig. Ze kunnen 
goed iets missen zonder verkwistend te zijn. De ouders zeggen, dat ze geen enkele 
karaktertrek van eenige bettekenis kunnen aangeven, waarin ze verschillen. 

L EN L' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 16 JAAR EN 10 
MAANDEN OUD, UIT EEN REDACTEURSGEZIN IN EEN 

STAD VAN MIDDELBARE GROOTTE 

Er was één nageboorte. Het waren de eerste vier maanden borstkinderen. Zij begonnen 
tegelijk te brabbelen, te leeren staan, te loopen en te spreken. Zij waren tegelijk zindelijk 
(op І г jaar). Toen ze 3 jaar oud waren, kregen beiden een oorontsteking. Beiden 
zijn op een gymnasium. 
L is het eerst geboren, in voetligging en L' kwam een half uur later in hoofdlig-
woog 4 pond en 1 ons. ging en woog 4 pond. 
L is tot nu toe altijd een pond zwaarder Bij de oorontsteking werd het trommel-
gebleven dan L'. vlies doorgestoken (door een anderen 
Na een eerste operatie wegens die oor- oorarts dan die L behandelde), 
ontsteking op 3 jarigen leeftijd bleek een Een nieuwe operatie was niet noodig. 
paar jaar later een nieuwe operatie noodig 
aan het rotsbeen. Zij heeft nu nog een 
kleine opening in het mastoid achter 
het oor. 
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De menstruatie begon op tijd en had een 
normaal verloop. 

L zit in de 6de klas van het gymnasium. 

L ' kreeg de menstruatie eenige maanden 
later en is ermee aan het sukkelen ge
raakt, waarom zij de laatste maanden 
thuis gehouden is van school. 
L ' in de 4de klas, zulks enkel en alleen 
door bovengenoemde menstruatiestoor-
nissen. 

Wat het lichamelijk uiterlijk betreft, geleken zij tot haar 12de jaar zoo sprekend op 
elkaar, dat de onderwijzeres haar niet kon onderscheiden. Bij nauwkeurige observatie 
van het naast elkaar zittend tweelingpaax vond ik geen verschillen in hoofd- en ge
zichtsvorm, achterhoofd, schedel, slapen, gezicht, de kaakontwikkeling. Vooral de 
profielen zijn sprekend gelijk. Er waren zeer geringe verschillen in het voorhoofd, in 
het gezicht van voren gezien en in de kin. De moeder herkende beiden, van de ge
boorte af, aan de manier, waarop ze haar oogen opsloegen en aan den vorm van 
de oogen. 

Bij L ' een beetje naar rechts (nu nog, 
maar nauwelijks waarneembaar). 

Bij L week van de prille jeugd het rechter
oog een beetje naar links af. Toen ze 12 
jaar was, begon het rechteroog meer naar 
links af te wijken, zoodat ze duidelijker 
scheel ging zien en ze daardoor gemakke
lijker van L ' te onderscheiden was. 
Er is een verkorting van de oogspier 
aanwezig 1. 
Het voorhoofd van L is iets hooger, het 
gezicht (van voren gezien) is langer en 
smaller dan dat van L'. 
De kin van L springt iets meer vooruit. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Er waren slechts de volgende kleine, maar duidelijk 
waarneembare verschillen. 

Het gezicht van L ' is meer eivormig. 

Een paar kiezen zijn getrokken en andere 
zijn carieus. 
De neus van L is iets grooter. 
De neuswortel ligt in één lijn met het 
voorhoofd. 

Bij L is de afstand van den achterrand 
van de helix tot de uitwendige gehoor
gang iets korter dan bij L'. Dit komt om
dat de helixrand, waar hij van boven 
naar beneden buigt, bij L een scherperen 
hoek maakt. 
Pupilafstand: 59 mm. 
Comeastraal: Т'Д mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
34 mm. 84 mm. 
Comearefractie: 43 D. 
L. is rechtshändig. 

Bij L ' ook, maar niet precies dezelfde 
als bij L. 

Bij L ' is een kleine inbochting waar
neembaar. 
De neuspunt van L ' springt iets meer 
vooruit dan die van L. 

Fupilafstand: 61 mm. 
Comeastraal: 8 mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
36 mm. 86 mm. 
Comearefractie: 42 D. 
L ' is linkshandig. Men heeft op school 
zelfs moeten verhinderen, dat ze het 

Bij een tweede onderzoek ruim een jaar later, was het rechteroog recht gezet. 
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schrijven met de linker hand zou aan
wennen. 

M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Het zijn nogal rustige meisjes in huis, op 
school en bij het spel; niet gejaagd, niet wispelturig, niet traag, maar vlot. Beiden 
maakten tijdens de gesprekken, die ik met haar had, erg weinig bewegingen; ze zaten 
er gemakkelijk bij met de armen over elkaar. Als ze in vuur geraken, gesticuleeren 
ze nog niet hevig. Haar toon van spreken is kabbelend gelijkmatig. Ze zijn gelijkmatig 
goed gehumeurd, niet uitgelaten. Ze geven duidelijk blijk van haar blijdschap. In 
haar vriendenkring zijn ze dikwijls luidruchtig. Na succes, vleierij en opstoken zijn ze 
niet overmoedig, vertoonen soms iets aarzelende. Ze zijn niet opvliegend te noemen. 
Beiden zijn reeds gevoelig voor een enkel woord van lof. Ze zijn niet nerveus van aard. 
Na het 8ste jaar werd L meer aarzelend, L ' kan eer wat opvliegend genoemd wor-
ernstig van aard. den dan L. 
Vooral na het 12de jaar begonnen zij meer te verschillen. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : In gezelschap voelen zij zich spoedig op haar ge
mak. Ze vinden het niet prettig het middelpunt aller aandacht te zijn. Bij antwoorden 
op vragen, in gesprekken met vriendinnen zijn ze niet geremd. Ze komen anderen 
vriendelijk tegemoet. Ze zullen zich stellig niet zonder verzet laten beleedigen of voor 
den gek houden. Soms zijn ze wel plagerig in haar antwoorden, in op- en aanmerkingen, 
maar toch niet kwetsend. Ze zijn allebei goedhartig in haar scherts en schertsen niet, 
wanneer het ongepast is. Wanneer iemand haar te na komt, kunnen ze scherp zijn. 
Beiden spelen graag met kinderen en weten zich bij hen bemind te maken. Ze kunnen 
haar geld heel gemakkelijk voor een cadeautje aan een ander missen. Ze hebben een 
clubje van vijf of zes vriendinnen. In dit clubje is nooit onderlinge ruzie geweest. 
In geval van ruzie zijn ze even gauw verzoend. Ze zijn spraakzaam, doch praten er 
niet zoo maar op los. Ze zijn slagvaardig tegenover haar klasgenooten en broers. Bij 
visite van groóte menschen mengen ze zich zelden in het gesprek. Ze schenken aan 
een ander niet licht haar vertrouwen. Met sommige logé's zijn ze direct heel eigen, 
maar t. o. v. andere zijn ze meer gereserveerd. Dit zijn ze ook t. o. v. de leeraren. 
Over het algemeen weten ze zich nogal aan menschen van allerlei soort aan te passen. 
Na het verlies van beminde personen (de vader was kort tevoren gestorven) zijn ze 
betrekkelijk snel getroost en hebben weer haar gewone belangstelling in bezigheden 
en ontspanningen. Ze zijn toegevend voor fouten van medescholieren en in kwesties 
bij het spel, maar niet bij oneerlijkheid. Ze zoeken gezelligheid zoowel in den omgang 
met kameraden als thuis. Ze zijn niet sterk wisselend in haar sympathieën. Zonder 
met hen te dweepen leven ze met haar kameraden mee, ze zijn b.v. voor een meisje, 
dat is blijven zitten, zoo hartelijk, dat ze maar steeds trachten haar gedachten af t e 
leiden door met haar uit te gaan. Ze houden haar afspraken en beloften, zijn niet 
diplomatiek of intrigant, zeggen het zooals ze het meenen en zijn niet geneigd te 
overdrijven en haar verhalen wat op te sieren. Ze kunnen niet hebben, dat haar mede
scholieren erg uit den band springen (b.v. ongemotiveerd leeraar vreeselijk hinderen); 
ze kunnen haar dan buiten de klas flink de waarheid zeggen. 
Van L kan men niet zeggen, dat zij er Van L ' wel, als ze de kans maar ziet. 
iemand op vermakelijke wijze in laat 
loopen. 
L is meer gesloten dan L', maar toch 
niet hinderlijk voor de omgeving. 
L doet in gezelschap van beeren zeer ge- L ' doet of het meisjes zijn, heel gewoon, 
reserveerd. 
L heeft, als haar onbescheiden vragen L wordt onder bescheiden vragen mani-
gesteld worden, de flair om met een ge- fest verlegen. 
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zicht, dat verachting uitdrukt, een vlot 
antwoord te geven. 
L maakte in gesprekken, die ik met haar 
had, den indruk, al heel weinig moeite te 
doen ook maar iets uit zichzelf te ver
tellen; ondanks mijn verzoek, terwijl ze er 
toch op haar gemak bij zat, alsof ze 
thuis was. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ook onder elkaar hebben 
ze eigenlijk nooit ruzie. Ze kunnen geen van beiden hebben, dat de andere hardop leert. 
L. zegt, dat ze erg veel van haar tweeling- L ' zegt ook, dat ze boven alles op aarde 

L ' was bij de gesprekken, die ik met 
haar had, veel spontaner in haar ant
woorden dan L. Zij beantwoordde direct 
iedere vraag, die haar gesteld werd. 

zuster houdt; op mijn vraag, of ze het 
meest van haar houdt, zegt zij: „Ja" . Op 
mijn vraag of ze ook meer van haar houdt 
dan van haar moeder, zegt zij: „Dat is 
misschien gelijk". 
L. zegt: „Wij hebben een heel anderen 
smaak. Als ik iets mooi vind, vindt L ' 
het soms leelijk, b.v. een of andere kleu
rencombinatie. Bij plaatwerk of schilde
rijen houdt L meer van strakke lijnen. 
L ' let meer op de kleur, die erin zit, L op 
de gedachte. 
Teekeningen of schilderijen behoeven 
voor L heelemaal niet gekleurd te zijn 
om ze mooi te vinden. 
L ' is minder gesloten, zal zich gemakke
lijker over iets uiten. 
Ik vraag haar ten slotte: „Houdt L ' meer 
van pretjes?" „Ja" , zegt ze, daarna komt 
er spontaan uit: „ L ' is minder verlegen 
ook". L zou ook zoo willen zijn. 

L ' is heftiger, gaat vlugger tegen iets in, 
indien zij zich gekrenkt voelt. Ook is L ' 
soms heftiger in haar sympathiebetui
gingen. 

van haar tweelingzuster houdt; op mijn 
vraag, of ze niet meer van haar moeder 
houdt, zegt zij: „Ik houd het meest van 
mijn moeder". 
L ' zegt: „L is meer gesloten, meer be
deesd". Toch gelooft zij niet, dat L zoo 
gesloten is alleen uit bedeesdheid. L laat 
niet zoo gauw iets los. L is ook ernstiger, 
neemt het zwaarder op. L is over het 
algemeen bij alles minder spraakzaam, 
ook waar het zaken betreft, waarbij geen 
geslotenheid van karakter te pas komt. 
L ' zegt van zichzelf, dat zij erg van kleu
ren houdt en dat L altijd iets mooi vindt, 
wat zij niet mooi vindt. Dit is ook een 
van de redenen geweest, waarom zij ver
schillende kleeren zijn gaan dragen. Eens 
zouden zij een lampekap voor moeders 
verjaardag laten overtrekken. L vond een 
roodbruine mooi en L ' een groene. I / 
zegt van L, dat L erg van schilderijen 
van Toorop houdt. L ' niet. 
L ' gelooft wel, dat zij gepassioneerder, 
heftiger is dan L. Als het er bij een wed
strijd b.v. om gaat spannen, kan L ' gaan 
schreeuwen uit enthousiasme. Dat zal L 
nooit overkomen. Als L ' ziet, dat zij 
gelijk heeft, zet zij haar zin meer door 
dan L. L ' meent van zich zelf, dat zij 
doortastender is. L is veel goediger dan 
ik, zegt L'. L ' kan onder invloed van 
haar gevoelens spontaner iets zeggen of 
doen en zou het daarna liever ongedaan 
maken. L doet dit nooit zoo. L ' gelooft 
niet, dat L zich in dit opzicht iets te 
verwijten heeft. L ' meent, dat zij iets 
meer van sport houdt dan L. 

P r e s t a t i e s : Zij werken niet met buien, zijn niet geneigd iets uit te stellen of 
van zich af te schuiven; wat zij zich eenmaal hebben voorgenomen, doen zij, laten 
zich door geen moeilijkheden afschrikken. Ze begrijpen gemakkelijk iets nieuws en 
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zien spoedig, waar het op aankomt. Ze zijn practisch bij het spel en bij de hand om 
moeilijkheden uit den weg te ruimen, die door dezen of genen worden geopperd. Haar 
huiswerk is altijd in orde. De moeder heeft achter de studie niet heen te zitten, daar 
zorgen ze zelf voor. Haar schoolcijfers zijn middelmatig. Bijzondere talenten hebben 
ze in school niet getoond. Uit eigen beweging hebben ze in haar vrijen tijd een photo-
album gemaakt, de kaft geplakt en de bladen erin gemaakt met een zijden koord. 
Haar handschrift is verzorgd. Ze hebben in haar leven nog geen 25 brieven geschreven, 
ze vinden dat een verschrikkelijk werk. Ze zijn bij de hand met geestige antwoorden. 
Ze kunnen als ze thuis club hebben, altijd goed de conversatie gaande houden; ze 
weten dan wel grapjes te maken. 
L kan iets, wat zij onderneemt langer vol- L ' wordt, als ze iets moet volhouden, 
houden (ze heeft een taaier gestel, zegt direct slap en ziek. 
de moeder). 
L stond stilletjes om half zes op om voor L ' wou dit ook doen, maar na een paar 
een overgangsexamen te blokken. morgens kon ze dit niet volhouden. 

L ' overkomt het op het eind van een 
trimester wel eens, dat zij dingen, die 
vlak voor haar staan, niet ziet. Ook kan 
L ' dan wel eens lusteloos en moe zijn 
en wisselend in haar prestaties. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Zij hebben veel liefhebberijen, in haar vrije uren zijn ze meestal 
bezig met knutselen, houtsnijden. Beiden houden veel van sport: van hockey, tennissen, 
zwemmen, roeien, fietsen. Ook houden ze veel van bridgen en lezen; ze hebben veel 
gelezen: sportboeken, boeken over de wildernis en reisverhalen. Ze maken graag 
fietstochten (met pic-nic) en wandelingen met haar vriendinnen. Ze dweepen niet 
met een bepaald studievak of met een bepaald spel, daar zijn ze te nuchter voor. 
Zij doen haar werk meer plichtmatig, zijn ijverig bij studie en huishoudelijk werk; 
ze doen haar best, zijn blij, als ze van het werk af zijn en tevreden met het resultaat. 
Beiden moeten ze wel eens oppassen, dat de studie niet onder de sport lijdt; toch laten 
ze dikwijls om goede rapporten te behalen haar genoegens daarvoor varen. Ze zijn 
warm godsdienstig. Sprekend over haar toekomst bepalen ze zich gewoonlijk tot wat 
haar vanzelfsprekend te wachten staat; ze zeggen allebei dikwijls: „Als we zoo en zoo 
oud zijn hebben we ons eindexamen". Als ze niet overtuigd zijn, houden ze vast aan 
eens gevestigde meeningen. Ze zijn altijd heelemaal bij het gesprek van het oogenblik. 
Ze zijn bedachtzaam in omgang, werk en spel. Ze aarzelen niet lang, hebben geen 
moeite om tot een definitief besluit te komen. Als ze weten, dat de moeder iets graag 
heeft, doen zij het, ook moeilijk en vervelend werk. Zij vinden het erg verdrietig, als 
ze een slecht proefwerk of rapport hebben; toch wordt haar stemming daardoor niet 
gedrukt. Bij verlies in het spel zijn ze niet terneergeslagen. De zeldzame berispingen 
nemen zij kalm op. Bij spot of plagerij kunnen ze heel snedig iets zeggen, maar van 
gauw ontstemd zijn is geen sprake. Bij tegenspoed, bij ziekte laten ze niet gauw den 
moed zakken. Zij zijn geduldig bij school blijven, bij het maken van sommen. Ze 
zijn allebei graag netjes, en hebben graag een mooi japonnetje aan. Beiden zijn gesteld 
op lekker eten en drinken, ze zijn allebei nogal kieskeurig. Ze zijn niet gesteld op ver
andering van woonplaats; hebben geen behoefte andere dingen te zien en te doorleven 
om eens uit de sleur te komen. In de vacantie maken ze dikwijls tochtjes. Ze zijn 
gehecht aan oude herinneringen. Ze houden van dieren. 

L toont meer aanleg voor studie. L ' voelt meer voor handwerken dan L. 
L heeft er over nagedacht of zij in het L ' zal trouwen zegt zij. 
klooster zal gaan ofwel zal trouwen. 
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L neemt volgens de moeder den gods
dienst zwaarder op. 
Als L boos wordt, toont zij meer zelfbe- Als L ' boos wordt, is zij het flink en 
heersching. minder beheerscht. Straatjongens maak-
L is geduldiger dan L'. ten eens opmerkingen over den rouw-

sluier van haar moeder, gooiden met 
slijk. L ' werd zoo boos, dat zij een van 
de jongens bij het nekvel pakte, hem met 
den neus op den grond duwde, hem sloeg 
en daarbij riep: „O, als je aan mijn 
moeder komt". De jongens sloegen alle 
drie op de vlucht. L zou zooiets nooit 
gedaan hebben. L zou getracht hebben 
met haar moeder zoo gauw mogelijk door 
te loopen. 

L was erg bang voor een overgangs- L ' neemt alles licht en op goed vertrou-
examen. L is minder geneigd te denken, wen op. 
dat alles wel los zal loopen. 
K a r a k t e r : Het zijn ingetogen meisjes. Ze zijn niet koppig tegenover leeraren en 
kameraden. In spel- en sportprestaties willen ze graag de eersten zijn. Toch zijn ze 
daarin niet eerzuchtig te noemen. Ze zijn niet onverschillig voor erkenning, maar toch 
niet bepaald op erkenning uit. Ze zijn niet gierig, maar ook niet verkwistend. Ze zijn 
niet bazig, niet egoïstisch, noch in den omgang met vrienden, noch in het spel. Beiden 
zijn gevoelig voor het lijden van anderen. Men noemt haar zachte karakters. 

M EM M' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 18 JAAR OUD, 
UIT EEN ONDERWIJZERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Het zijn 7 maands kinderen. Er was maar één nageboorte. Beiden waren gedurende 
7 maanden borstkinderen. Beiden sliepen zeer veel, schreeuwden bijna niet, moesten 
steeds gewekt worden voor de voeding. Ze begonnen tegelijkertijd te spreken. Beiden 
maakten dezelfde lichte kinderziekten door. Ze waren altijd tegelijk ziek en beter. 
Ze doorliepen beiden de M.U.L.O., daarna een kweekschool voor onderwijzeressen 
(internaat)1 . 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Ze stemmen daarin geheel overeen. Vroeger bond de 
moeder een van beiden een lintje om den arm, om haar te kunnen onderscheiden. 
In de kweekschool werden ze door de leeraren vaak verwisseld. De gezichten van het 
naast elkaar staande tweelingpaar vertoonen nauwelijks waarneembare verschillen. 
Beiden hebben tandearles, maar niet in dezelfde kiezen. 
M werd het eerst geboren in schedellig- M' werd 20 minuten later geboren in 
ging. Ze woog bijna 4 pond. Ze liep toen 
ze 2 jaar was; durfde zich niet „los te 
laten". Ze had op haar 12de jaar ver
moedelijk een bloedziekte, gedurende 
meerdere maanden; waarvan ze een 
maand bedlegerig is geweest. 
Ze heeft op de kin een niet opvallend 
litteeken van een weggenomen gezwelle-
tje, dat gegroeid was uit een bij de ge-

stuitligging. Ze woog ruim 3 pond. Ze 
liep toen ze IVj jaar was. Ze heeft op 
haar 3de jaar een voet in gipsverband 
gehad. 

M' heeft eenigen tijd een bril gedragen; 
ze lonkt een beetje. 

1 Later behaalden beiden met vrijwel gelijke punten tegelijk de hoofdakte. 
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boorte aanwezige roode vlek. Ze mist 
stukjes uit de bovenste snijtanden ten
gevolge van den val van de fiets. Haar 
kin blijkt bij nauwkeurige vergelijking 
iets smaller dan die van M'. Ook zijn 
haar neusvleugels iets dunner, iets lager 
en iets minder gewelfd dan die van M'. 
De afstand van binnen- en buiten oog- Overigens zijn de oogmaten van M' gelijk 
hoeken voor beide maten is 1 mm kleiner aan die van M. 
dan bij M'. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Beiden zijn niet gejaagd, maar gelijkmatig 
in haar werk, gang, praten; zij vliegen nooit door de gang zooals de andere leerlingen 
dat plegen te doen. Haar oogen schitteren nooit. Ze gesticuleeren heel wat minder 
dan andere meisjes van haar klas. Ze konden in de eerste klas (op de kweekschool) 
al opvallend goed stil zitten. Leeg zitten doen ze niet, ze zijn altijd bezig. Beiden zijn 
rechtshändig. Ze zijn tevreden, blij van aard, vrijwel nooit in den put. Bij de mede-
deeling van een vrijen middag ging uit de klas een hoera op, maar nooit van haar 
beiden; ze vonden het wel leuk, maar gaven er niet zoo uitgelaten uiting aan. Beiden 
zijn gelijkmatig ernstig. Zij zijn licht geprikkeld b.v. bij het niet vlotten van werk, 
maar toch niet meer dan andere klasgenooten (de klas zat juist voor het eindexamen). 
Beiden zijn niet opvliegend. 
M was eenigen tijd (waarschijnlijk door 
een tijdelijk minder goeden gezondheids
toestand) wat zwaarmoedig, ze ging nu 
en dan zitten schreien. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Beiden hebben op school na de vacantie en bij 
het heengaan altijd eenige moeite zich te schikken. Ze zoeken elkaar, gaan in elkaar 
op. Ze vermijden niet den omgang met klasgenooten, maar zoeken gezelligheid niet 
bij hen. In gezelschap nemen ze deel aan scherts. Ze zijn niet geremd bij antwoorden 
op vragen en kunnen slagvaardig antwoorden, zoowel in den familiekring als elders. 
Bij twist, dien zij wat haar betreft zullen vermijden, zijn ze licht geprikkeld, maar 
spoedig verzoend. Ze munten niet uit in dienstvaardigheid of hartelijkheid t.o.v 
anderen. Beiden hebben dezelfde vriendin, die intellectueel uitsteekt boven de anderen. 
Haar sympathieën en antipathieën t.o.v. anderen stemmen steeds overeen. In den 
omgang en in het spel zijn ze sterk geneigd haar zin door te zetten. Ze trekken één lijn 
in haar kritiek, goedvinden en weigering. Beiden zijn zeer voorkomend, voorzoover 
de beleefdheidsvormen dit meebrengen. In den omgang hebben ze haar klasgenooten 
nooit op de hand. Bij een voorstel komen ze altijd met haar meening, haar goed- of 
afkeuring voor den dag. Ronduit zeggen ze iemand de waarheid. Ze zijn geheel te 
vertrouwen. 
M voelt zich het minst behagelijk van 
beiden, na de vacantie en bij het heen
gaan. 
Ze is niet zoo slagvaardig als M'. M' heeft direct een raak antwoord klaar. 
Ze is zachter in den omgang en toe
gevender. 
Deze verschillen zijn echter geringer dan bij gegeven formuleering lijkt. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Haar verbondenheid onder
ling is grooter dan die met een vriendin. Op haar 6de jaar stiet M een beker melk 
om; M' huilde, omdat M gestraft zou worden. Als een van beiden iets kreeg, deelden 
zij het samen. Gaf men de eene buiten weten van de andere een koekje, dan zei ze. 
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dat de andere ook wat hebben moest. Als een van beiden een berisping kreeg, huilden 
beiden. Kreeg de eene voor haar werk een 9, dan huilde ze als de ander niet ook een 
9 had. Ze zijn zich bewust van haar groóte overeenkomst. De eene schreef opzettelijk 
ongewone woorden, synonieme uitdrukkingen, denkend, dat haar zusje de andere 
woorden zou gebruiken. Ze overleggen alles wat studie, vrijen tijd, spel en sport 
betreft, samen. Als ze samen zijn, zijn haar gesprekken zeer druk, men kan er dan 
geen woord tusschen krijgen. Ze denken op hetzelfde oogenblik vaak aan dezelfde 
dingen. Ze hielden voor elkaar niets geheim tot ongeveer haar 13de jaar. Op dien 
leeftijd kwamen ze langzamerhand tot het inzicht, dat ze niet precies alles van elkaar 
behoefden te weten. 

M' durft het best de kastanjes uit het 
vuur halen. Ze voert meest het woord 
bij anderen. 

Gevraagd naar haar verschilpunten: 
zegt M: dat zij meer meegaande is, eerder zegt M': dat M meer aan zichzelf toegeeft, 
is over te halen; dat ze beter kan ver- zichzelf niet zoo onder bedwang heeft, in 
geven, als men haar of de eer van haar een gevoel van verlegenheid haar houding 
familieleden kwetst. niet weet te bewaren, meer uiting geeft 
Zij is gauwer enthousiast voor iets en kan aan haar gevoelens van onbehagen enz. 
er dan geen kwaad van hooren, maar dat Dat zij meer in staat is tot zelfverlooche-
enthousiasme is ook weer gauw bekoeld. ning terwille van M. Zij houdt haar ge-
Zij zegt, dat M' zelfstandiger is, zich meer voelens meer voor zich, beheerscht zich 
laat gelden, veel heviger is in haar ver- meer bij een neiging om iets te zeggen 
ontwaardiging. of te toonen; het afkeergevoel na een 
M' draagt het anderen ook veel langer na, ruzie slijt bij haar meer langzamerhand, 
als zij onrechtvaardig behandeld is. 
P r e s t a t i e s : Beiden zijn echt zakelijk, niet droomerig tijdens de les of vrijen 
tijd. Beiden zijn vlug van begrip en werkten veel vlugger dan haar klasgenooten. De 
cijfers, die ze op het eindexamen behaalden waren vrijwel gelijk (gemiddeld 8 per vak). 
Ze blonken uit in gymnastiek. Beiden kunnen zich personen, die haar sympathiek 
zijn, zeer aanschouwelijk, levendig voorstellen. Haar gesprekken gingen boven haar 
leeftijd uit. Ze zijn precies in haar gesprek en vragenformuleering, nauwgezet in het 
werk en in haar antwoorden. Beiden gedroegen zich steeds keurig, deden altijd wat 
ze doen moesten, kregen nooit straf. Ze zijn niet geestig (volgens den door mij geraad-
plaagden leeraar zijn meisjes van dien leeftijd zelden geestig), waardeeren wel den 
humor van anderen. 
M slaagde bij het examen voor onder- M' slaagde met 126 punten in 15 vakken, 
wijzeres met 124 punten in 15 vakken. 
Ze is misschien iets minder intelligent 
(SVs) dan M' (9). 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Geen van beiden voelt er voor als onderwijzeres in functie 
te gaan. Ze studeeren liever verder, talen en philosophie. Ze zijn gewoon godsdienstig. 
Beiden deelen mee, dat ze hopen te trouwen met een ontwikkeld man. Ze houden 
veel van lezen. Zij hebben gedweept met de gedichten van Kloos en Perk, hielden van 
reidansen, speelden altijd flink mee korfbal en teekenden graag. Ze kunnen aardig 
tooneelspelen, hoewel haar voordracht wat stijf is. Beiden hadden graag een dagboek 
willen houden. Zij zijn zeer gesteld op rechtvaardig zijn van anderen. Waar de andere 
meisjes van haar leeftijd steeds tevreden waren met uitleg (b.v. in talen, aardrijkskunde
les) vroegen zij opvallend dikwijls naar het waarom, staken tegelijk den vinger op, 
maar zagen ze dit van elkaar, dan ging de vinger van een van beiden omlaag. Beiden 
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zijn nuchter in haar critiek. Ze zijn bedachtzaam bij haar antwoorden, in het stellen 
van vragen, bij het spel. Haar concentratie op haar werk(studie) is gelijk. Na een be
ëindigd schriftelijk werk namen ze uit eigen beweging direct een boek om te gaan 
studeeren. Beiden hebben veel studielust, zijn ijverig, ook al is de stof taai; en op
merkelijk doorzettend bij het maken van sommen, moeilijke vertalingen. Ze schikken 
zich gemakkelijk in moeilijk en vervelend werk. Ze staan altijd open voor nieuwe 
kennis. Kinderachtige streken, die andere kinderen hadden (Ъалк laten piepen) deden 
ze nooit. Geen van beiden zijn ze wispelturig in haar plannen; wat zij ondernamen, 
lukte haar immer, dank zij haar vasthoudendheid. Ze waren er ontstemd over, als 
een behaald cijfer te laag naar haar zin was, ook bij verlies in het spel. Beiden zijn 
gedrukt bij berisping, maar dit kwam zelden voor. Ze waren niet angstig voor een 
overgangsexamen. Ze zijn niet voorbarig bij het antwoorden en in het stellen van 
vragen. Ze waren niet enthousiast toen ze geslaagd waren, omdat enkele door haar 
behaalde cijfers niet hoog genoeg naar haar verwachting waren (7 waar ze een θ ver
wacht hadden) en omdat een der gecommitteerden onvriendelijk was geweest. M' 
bovendien, omdat M twee punten minder had dan zij. Beiden zijn nauwgezet in haar 
kleeding. Voor orde hadden zij altijd het cijfer 8 of 9. Slapende onder een deken met 
grillige figuren er op, werden beiden onrustig. Beiden zijn kieskeurig wat het eten 
betreft. 

M. schrijft iets kleiner dan M'. 
Ze schreef niet slordig. M' stond er meer op, dat haar werk er 

altijd keurig uitzag. 
M' laat haar ontstemming (bij berisping 
of plagerij) gauwer merken. 

M is van een gekoesterden wensch ge- M' houdt meer halsstarrig aan een wensch 
makkelijker af te brengen. Beiden vast. 
wenschten in een optocht mee te trekken; 
belofte, dat zij een door beiden begeerde 
tasch zou krijgen, was voor haar voldoen
de compensatie. 
K a r a k t e r : Ze zijn degelijk, niet trotsch, niet koppig, wel eerzuchtig in studie, 
spel- en sportprestaties. Ze zijn minder hebzuchtig dan andere meisjes van haar leef
tijd. Ze kunnen even gemakkelijk iets missen. 

Hoewel niet koppig, is M' toch wel iets 
vasthoudender dan M. 

N EN N' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 19 JAAR OUD, 
UIT EEN DOKTERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Beiden kwamen bij een normale baring in schedelligging ter wereld. Er was één nage
boorte. Ze maakten samen de gewone kinderziekten door, begonnen tegelijk te spreken 
en ongeveer tegelijk te loopen. Op de lagere school en ook in de eerste klas van het 
gymnasium waren ze heel moeilijk uit elkaar te houden; eens hebben ze een heelen 
middag op eikaars plaats gezeten zonder dat iemand het bemerkte, tenslotte hoorde 
een leerares het aan de stem. Afdrukken van het gebit zijn genomen op ongeveer 
tienjarigen leeftijd. Deze moeten bijna volkomen op elkaar geleken hebben. Ze zijn 
op het gymnasium gelijk opgegaan. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Ze stemmen daarin geheel overeen. Het voorhoofd 
ligt bij beiden naar achter t. o. v. de kin en mondlijn. De kin springt bij beiden vooruit, 
maar niet t. o. v. den mond. De vorm en de plaatsing der tanden is volkomen dezelfde. 
Beiden hebben tandcaries, maar niet in dezelfde kiezen, wel in dezelfde (geringe) mate. 



74 

Het gebit van N was, toen ze ongeveer 
10 jaar was, iets verder ontwikkeld. 
Cornearefractie: 1. r. 

hor.: 77, hor.: 77, 
vert.: 77, vert.: 77s 

Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
36 mm. 84 mm. 
Pupilafstand: 60 mm. 
Het hoofd nadert van boven gezien bij 
N meer den cirkelvorm. 
Het voorhoofd is in het bovengedeelte bij 
N iets minder gewelfd dan bij N' . 
Het gezicht van N is iets ronder. 
De oorschelpen van N zijn iets dikker 
dan die van N' . 

Cornearefractie: 1. r. 
hor.: 77, hor.: 77, 

vert.: 77, vert.: 77, 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
34 mm. 84 τη τη 
Bij Ν ' 59 mm. 
Bij Ν ' is het meer ovaal. 

Dat van N ' heeft meer den eivorm. 

De onderlip staat bij N ' iets meer naar 
voren dan bij N. 
De neuspunt is bij N ' iets meer omlaag 
gericht dan bij N, waardoor het neus-
septum bij N ' iets meer naar onder uit
steekt. 

Bij N is naast het midden van het voor
hoofd, in de hoofdhaarbegrenzing door 
haaruitval een lichte concaviteit ont
staan. 
De gevonden verschillen zijn zeer gering. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : In haar lichaamshouding is iets alsof ze 
onder een zekere spanning staan; alsof zij in tranen zullen uitbarsten, als men in haar 
gevoelige straatjes komt, of zich zullen laten gaan tot het brutale toe. Zij gesticuleeren 
bijna niet. Beiden zijn rechtshändig. Aan de bewegingen, die zij maken, zit iets plotse
linge, iets abrupts. Op school zaten ze bijna nooit stil. Ze waren onrustig, storend 
beweeglijk in de klas, niet zoo bij het spel. In den huiselijken kring zijn ze stil. Het zijn 
geen vroolijke typen; ze lachen niet veel. Wel kunnen ze stil vergenoegd zijn om een 
cadeautje of in het vooruitzicht op vacantie. Ze zijn niet opgewekt of uitgelaten. 
Men kan ook niet zeggen, dat ze zwaarmoedig zijn. Ze zijn niet tevreden van aard. 
Ze zijn zeer licht prikkelbaar b.v. bij het niet vlotten van het werk, bij een störenden, 
de aandacht afleidenden prikkel; de vader mag soms zijn beenen niet bewegen. Beiden 
zijn opvliegend. Voor slechts een enkel woord van lof zijn ze zeer gevoelig. 
N reageerde heel anders op het vertoonen 
van de flesch dan N'; N was dan veel 
wilder, blijer, dat die flesch kwam. 
N zoog op haar duim. Zij durfde niet los 
te loopen, moest zich kunnen vasthouden, 
toen N ' al durfde te loopen. 

De lichaamshouding van N lijkt iets min
der onder spanning te staan. 
N zou in de klas nog een graadje onrus
tiger, störender en beweeglijker geweest 
zijn dan N ' . 
N lachte als klein kind veel. 

N schrijft normaal schuin schrift (schrijf
boek 60°). 

N ' zoog op twee vingers. Toen zij begon
nen te loopen, was N ' moediger. Thans 
zou het omgekeerd zijn. Als N ' langs de 
box liep, maakte ze de handen van N los 
om door te kunnen loopen. 
N ' is meer geremd en meer nerveus in 
haar gebaren. 

N ' wordt ermee geplaagd, dat zij onhan
dig van haar stoel opstaat; daarom had 
zij den naam van „hinde". 
N ' was veel eerder in tranen en beweegt 
zich moeilijker in het bijzijn van vreemden. 
N ' schrijft steil schrift (schrijfboek 90°) 
en soms meer achterover hellend schrift 
(schrijfboek meer dan 90°). 
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H o u d i n g t. o. ν. a n d e r e n : Door omstandigheden, waarop hier niet kan wor
den ingegaan, zijn ze niet gemakkelijk in de gelegenheid vriendschap met anderen te 
sluiten. Ze gingen, 4 jaar oud, alleen naar de bewaarschool, waren niet verlegen, maar 
erg vrijmoedig. Op de lagere school en het gymnasium waren zij vrijpostig in haar 
spreken. Bij antwoorden op vragen zijn ze soms geremd. Zij hebben vrijwel dezelfde 
sympathieën en antipathieën en zijn daarin niet sterk wisselend. Aan verscheidene 
personen hebben ze uitgesproken het land: lieden, die unfair zijn enz. Bij algemeene 
vreugde lachen ze mee; na scherts schertsen ze voort. Ze zijn vaak spottend in haar 
op- en aanmerkingen, zullen niet opzettelijk kwetsen, maar zijn ook niet goedhartig 
in haar scherts, veeleer scherp. Beiden laten er graag iemand op vermakelijke wijze 
inloopen. Zij zijn slagvaardig tegenover haar huisgenooten; op mijn vraag of ze dat 
ook tegenover de leeraren zijn, krijg ik ten antwoord: „Nou en of". Zij zijn niet geneigd 
anderen na te praten, het tegendeel van meegaand. Zij zijn steeds bereid een helpende 
hand uit te steken. Geen van beiden zijn ze verdraagzaam t.o.v. vergissingen, fouten, 
overtuiging van medescholieren of voor eenige persoonlijke willekeur van anderen 
in het spel. Ze blijven op haar standpunt staan. Zij schijnen koppig, maar het komt 
bij haar gauw tot een uitbarsting. Ze komen op voor wat recht is en zullen niet terwille 
van den vrede water in den wijn doen of ruzie vermijden. Bij ruzie reageeren ze heftig 
met stemverheffing en gebruiken sterke uitdrukkingen. Lief en leed van de andere 
leerlingen en van de leeraren zouden ze niet fijn aanvoelen, vermoedelijk, zoo zeggen 
de vader en een oudere zuster, omdat zij zooveel bij elkaar zijn. Voor elkaar zullen 
ze niets verbergen, wel voor anderen. Noch bij kameraden, noch thuis zijn ze zeer 
spraakzaam. Over zichzelf praten ze vrijwel nooit. Ze zijn wel huiselijk. In haar op
treden zijn ze niet geaffecteerd en niet complimenteus; tegenover hooger en lager 
geplaatsten is haar optreden hetzelfde. Het zijn geen huichelaarsters. Beiden komen 
gewoon eerlijk voor haar bedoelingen uit. Ze zijn niet leugenachtig. 
N zegt, dat zij op school voor alles en 
nog wat straf gekregen heeft. Ze was wat 
brutaler dan N' , in haar praten wat vlot
ter, wat scherper in haar antwoorden. N ' werd door den leeraar nogal gevreesd. 
Met N kan men gezelliger praten. N ' kan nog wel eens gewichtig praten. 

Vooral N ' praat er meer omheen. Bij N ' 
komt het, wanneer zij koppig lijkt, nog 
gauwer tot een uitbarsting dan bij N. Een 
beetje gewichtige dingen kan men met N ' 
niet bespreken, zij is dan direct overstuur. 

H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Zij hebben het altijd heel 
gezellig samen gehad. Ze waren altijd samen en speelden met z'n tweeën. Ze houden 
nog steeds veel van elkaar. De een wist alles wat er in de ander omging; tenminste 
voorzoover je dat van een ander weten kan, zeggen ze. In haar heele leven zijn ze 
maar 3 dagen van elkaar geweest. Ze vinden van elkaar dat de een het altijd iets 
beter doet dan de andere. Waar ze voor anderen gesloten zijn, vertellen ze aan elkaar 
alles. Zij zeggen van elkaar, dat ze gesloten zijn en dat zij door omstandigheden ouder 
zijn, ernstiger misschien dan haar leef tij dsgenooten en zoo zich niet gauw tot anderen 
voelen aangetrokken. Ze hebben wel enkele vriendinnen gehad maar niet veel. 
N kreeg bij het studeeren altijd aanmer- N ' was erg bezorgd voor N, veel meer 
kingen van N' . dan voor zich zelf. Ze gaf N altijd toe, 
N zegt, dat N ' nog bezorgder is voor haar „vooruit dan maar, kind", en dan gaf ze 
(N) dan voor zichzelf. Zij is altijd meer haar genoegen op voor N. 
bang dat N iets zal overkomen. N ' zegt dat zij meer houdt van N dan 
N begon een dag eerder met het eind- van alle andere menschen. 



76 
examen en kreeg ook een dag eerder den 
uitslag. Bij den uitslag zei de leerares in 
Fransch, die wel wist, dat N ' zooveel 
voor N over had, tegen N' , dat het nu 
voor N ' veel grootere voldoening zou zijn.. 
N ' vond het erg als N iets overkwam, 
terwijl N' , als haarzelf iets overkwam, 
zich daarvan niets aantrok. 
N zegt, dat zij zich gemakkelijker door 
alles heenslaat, terwijl N ' overal meer 
tegenop ziet, veel meer nerveus nog is 
dan zij. In haar gewone doen was N altijd 
flinker, N ' veel zenuwachtiger. 
N zegt, dat zij de B-richting koos, omdat 
zij de A-richting niet kon en de B-rich
ting afwisselender vond; zij had geen 
talenaanleg. 
Bij het afscheid nemen zegt N mij, zoo 
weinig mogelijk met N ' over de door mij 
bedoelde omstandigheden te spreken, 
omdat N ' daar nog minder tegen kan 
dan zij. 

N is, wat zenuwen betreft, sterker en 
flinker. N ' zegt: „N is rustiger dan ik, 
daarom is zij niet in die overdreven mate 
bezorgd voor mij als ik voor haar". Zij 
zou niet zooals N de B-richting van het 
gymnasium hebben gekozen, omdat zij 
vond, dat N zelfstandig moest werken. 
De menschen helpen N minder gauw en 
daarom denkt N ' dat zij overbezorgd is 
voor N, „maar", zegt zij erbij, „het zal 
wel onzinnig zijn". Ze kan echter geen 
andere reden voor haar groóte bezorgd
heid opgeven. 
N ' zegt van zichzelf dat zij meer in haar 
gedachten leeft, meer droomt. (Den vader 
en de andere huisgenooten is dat nooit 
opgevallen). 
Zij voelt zich slapper dan N, meer over
gevoelig, minder bestand tegen haar pes
simisme. Zij vindt het verdrietig, dat het 
onverschillig is, of zij er wel is of niet. 
„Als je normaal bent", meent zij, „kan 
je voor een ander iets zijn, want dan ben 
je vroolijk en dat beteekent al wat voor 
een ander". 

P r e s t a t i e s : Zij slaagden tegelijk voor het eindexamen gymnasium. Van zichzelf 
zeggen zij, dat ze een geheugen hebben als een zeef. Ze hebben beiden vreugde aan het 
gewone werk en zijn niet geneigd verplicht werk te verwaarloozen voor liefhebberijen. 
Haar arbeidstempo is gelijkmatig, regelmatig; beiden hebben een flink uithoudings
vermogen. Zij zijn niet ruim van blik. Wat zij gelezen hebben, geven zij verward weer. 
Datgene wat zij weten, weten ze onnauwkeurig. Ze zijn niet beknopt en zakelijk in 
haar gesprekken. Beiden zingen goed en kunnen goed moppen vertellen. Bij het 
spel gaan zij wel overlegd te werk. Zij merken allerlei kleinigheden op, die anderen 
ontgaan. Ze zijn beiden handig te noemen. 
N slaagde voor het eindexamen gym- N ' voor A. 
nasium B. 
N is wat meer gevat, geestiger in haar 
antwoorden, kan beter grappen ver
tellen dan N ' . 
N teekent en schrijft beter dan N ' . In alle vakkennis is N'volgens den vader 
N is practischer en handiger dan N ' . beter dan N. N ' heeft uitgesproken meer 

taalaanleg dan N. 
N onthoudt den gang van het verhaal N ' onthoudt den gang van verhalen niet, 
beter. maar toestanden onthoudt zij goed. De 

muzikale aanleg is volgens de oudere 
zuster (zelf muziekpaedagoge) bij N ' 
grooter dan bij N. Ze zegt dat N ' ge
voeliger, ook muzikaal gevoeliger is dan 
N. Toch vindt die oudere zuster baar 
beiden niet muzikaal. 
N ' rijdt thans bijna nooit meer. N ' moest N kon eerder autorijden. Thans rijdt N 
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bijna altijd. De menschen in de stad zeg- geprest worden om ook auto te leeren 
gen dat N beter rijdt dan haar vader. rijden. Ze vond dat ze te zenuwachtig 
N tennist vrij goed, zij speelt in de com- was en zei: „Dat leer ik nooit". Toen 
petities mee. beiden het pas konden, vond de vader 

dat N ' het beter deed dan N. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Beiden zijn vlijtig en zitten niet graag stil. In haar vrijen tijd 
lezen ze wat en beoefenen sport; zij doen aan hockey, rijden schaats, kunnen beiden 
goed zwemmen en kanofn. Ze bridgen handig. Ze spelen dolgraag poker. Al gaat het 
niet om geld, ze gaan er toch in op. Ze zijn allebei erg critisch ingesteld en oefenen veel 
zelfcritiek uit; zij zijn niet tevreden met eigen capaciteiten en prestaties. Beiden 
weten niet wat zij willen worden. Zij vinden het huwelijk mooier dan een betrekking, 
antwoorden op sommige vragen bedachtzamer dan de vader vermoedt. Bij berisping 
of plagerij zijn ze licht ontstemd, niet bij verlies in het spel. Ze zijn gedrukt na een 
slecht proefwerk of rapport. Tegen een afkeuring hebben ze altijd wat in te brengen. 
Ze hebben zooveel berispingen gehad, dat ze volgens den vader immuun zijn voor 
standjesnervositeit. Ze lijken nu al sceptisch. Ze zijn niet speciaal moedig, maar ook 
niet vreesachtig. Al op heel jongen leeftijd waren ze heel voorzichtig op straat. Beiden 
zijn voorbarig, flappen er vragen en antwoorden in den regel te vlug uit. Ze zijn 
niet ijdeler en meer behaagziek dan andere meisjes van haar leeftijd. Ze zijn wel 
zuinig, maar toch zoo dat ze bij het inkoopen eerder het duurdere nemen. Ze laten 
haar paperassen nogal eens rondslingeren en steUen haar werk soms uit; ze zijn niet 
nonchalant in haar kleeding. Ze zijn zeer gesteld op uitgaan. 
N heeft veel belangstelling voor natuur- N ' zou graag iets doen, waarvan je het 
lijke historie. Zij had in Wageningen wil- gevoel hebt, dat het niet iets is wat een 
len gaan studeeren om later naar Palesti- ander ook kan doen. Zij heeft zooiets nog 
na te gaan als instructrice in landbouw niet gevonden. Ze zou een beroep wen-
of aan een proefstation voor onderzoe- sehen .waarin zij iets voor de andere 
kingen, maar in Palestina bleek een teveel menschen doen kon. 
aan intellectueelen. Nu denkt zij naar 
een landbouwhuishoudschool te gaan. 
N heeft een levendiger belangstelling in N ' heeft een levendiger belangstelling in 
het spel dan N ' . Zij is in het algemeen in de studie dan N. Zij vindt het prettig 
alle takken van sport veel sportiever om wat te leeren, om van allerlei dingen 
dan N' . wat meer te weten. 
N was kleinzeerig; als er een verbandje N ' was daarin nog erger. Zij huilt nog 
om haar voetje zat, kon zij daarop niet gauwer dan N. Haar stem künkt ook 
loopen. huileriger. Het is alsof zij haar effect erg 

moeilijk kan inhouden. Zij kan ook lang 
zoo goed niet tegen plagen als N. 

N heeft een tijdlang postzegels verzameld. N ' heeft sluitzegels verzameld. 
N houdt minder van dieren dan N ' . N ' houdt van alles wat dier is. 
K a r a k t e r : Ze zijn niet gierig, ze zullen beiden even graag een ander helpen. Met 
het geld van haar vader zijn ze royaal, maar niet verkwistend. Ze zijn geen van beiden 
gemakkelijk te leiden. Zij zijn niet heerschzuchtig, wel eerzuchtig. 

N ' is iets minder inschikkelijk dan N. 
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O EN O' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 21 JAAR OUD, 
UIT EEN DEURWAARDERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Of er één of twee nageboorten waren, is niet meer te achterhalen. Beiden liepen en 
spraken vrijwel tegelijk. Toen ze drie jaar waren, hadden ze mazelen. Op achtjarigen 
leeftijd gingen ze naar een kostschool, waar ze tot haar twaalfde jaar bleven. Daarna 
zijn ze 4 jaar op een andere kostschool geweest. Die laatste 4 jaar hadden beiden veel 
last van een chronische blepharitis (zweertjes op de oogleden). Ook hebben ze daar 
langen tijd joodijzer-stroop moeten gebruiken. 
O werd het eerst geboren en woog 6 pond. O' woog 4 pond. 
O was al in de wieg flinker en sterker 
dan O'. 
O heeft een half jaar de borst gehad. O ' is anderhalf jaar met de borst gevoed. 

O' was nog niet lang op kostschool, toen 
ze daar drie weken op de ziekenzaal moest 
liggen en niet mocht studeeren. 

Zij lijken uiterlijk sprekend op elkaar, nog veel meer dan de photo's (plaat III) doen zien. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij blijken daarin op onbeduidende verschillen na 
overeen te stemmen. Het rapport van het oogonderzoek luidt: 
Iriskleur: donkergrijs van beiden. Comeastraal vert Т'Д van beiden. 
Hor. bij O 1/4 mm. kleiner dan bij О'. 
Pupilafstand van О: 59 mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
31.5 mm. 86.5 mm. 
Het voorhoofd van O loopt vanaf den 
neuswortel iets naar achteren. 
In het profiel liggen bij O mond en kin 
naar achteren t.o.v. de voorhoofdslijn. 

O heeft rondom oogen en mond een 
plooüng, waardoor haar uiterlijk rijper 
is, wat meer dat van een volwassen 
vrouw benadert. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Haar lichaamshouding is wat stijf, beheerscht. 
De gang is vrij snel, eer afgemeten dan soepel. Ze spreken zacht, wat monotoon en 
tamelijk langzaam. Haar bewegingen zijn snel en wat abrupt. Tijdens het onderzoek 
was er voortdurend iets in beweging: de armen of de handen, de vingers, het gezicht, 
het geheele lichaam. Toch maken zij niet veel groóte bewegingen; ze zullen ook niet 
gemakkelijk van haar stoel opspringen. Beiden kunnen gejaagd zijn. De gesticulatie 
tijdens een gesprek is gering. Zij raken licht in een woordenwisseling, met verheffing 
van stem en versnellen van spreektempo. Haar handdruk is volkomen gelijk. Haar 
handschrift vertoont dezelfde lettergrootte, denzelfden schrijfhoek, geen in ' t oog 
loopende verschillen. Beiden zijn rechtshändig. Ze zijn opgewekt, zelfgenoegzaam en 
nogal wisselend in haar gemoedsstemmingen; toch komen zij niet snel in verrukking. 
Ze zijn niet uitbundig van aard, lachen niet aanstekelijk, mcaii^cheJeo'¿acht. 'Ze 

Pupilafstand van O': 58 mm. 
Afstand van binnen- en buitencoghoeken 
31.5 mm. 84.5 mm. 
Bij O ' loopt het voorhoofd van den neus
wortel af loodrecht omhoog. 
Bij O' ook, maar iets minder. 

De tandboog van O' is een weinig breeder 
dan die van O. 
Bij O ' is een klein trema en geringe 
psalidontie. 
De neusgaten van O' zijn zijdelings iets 
meer ovaal dan die van O. De neuswortel 
van O' is iets smaller dan die van O. 
O ' ziet er iets jeugdiger uit. 
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kunnen wel eens uitgelaten zijn, maar zijn over 't algemeen stil vergenoegd. Over
moedig zijn ze stellig niet, eer het tegendeel. Bij het niet vlotten van werk zijn ze 
licht prikkelbaar. Ze zijn zeer gevoelig voor een woord van lof en berisping. 
O is vlotter, rustiger, gelijkmatiger O' is onrustiger. Zij zit er min of meer 
dan O'. geremd bij, met de armen tegen het 

lichaam gedrukt. 
Er zijn perioden, waarin zij druk is als 
een woelwater. Zij kan wel eens een gil 
geven zonder noemenswaardige reden. 

O gaat meer ongedwongen haar gang. O' vliegt bij het minste of geringste op. 
Bij het niet vlotten van het werk knip
pert zij erg met de oogen en is zij prikkel
baarder dan O. 

Over ' t algemeen zijn de genoemde verschillen geringer dan men uit de beschrijving 
zou opmaken. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Op kostschool hadden beiden dezelfde vriendinnen. 
Zij correspondeeren er nu nog mee. Ze zijn ten overstaan van onbekenden schuchter, 
maar overigens spraakzaam; in den omgang met anderen wel vriendelijk, inschikkelijk 
en hulpvaardig. Bepaald verdraagzaam voor anderen zijn ze niet. Ze geven gemakke
lijk cadeau's aan haar ouders. Ze passen echter wel op, dat er niet onnoodig geld 
wordt uitgegeven. Ze zijn geneigd tot scherts. Beiden houden zeer veel van honden 
en wel in die mate, dat het schijnt, dat haar honden de eventueele vrienden en vrien
dinnen concurrentie aandoen. Zij droomen ervan. De honden worden door beiden 
geliefkoosd, vertroeteld, dag in dag uit, van den morgen tot den avond. Zij wenschen 
die honden altijd om zich heen te hebben. Om andere dieren, zooals vogels, die de 
vader thuis heeft, geven zij niets. Zij hebben medelijden met de diertjes, die in een 
kooitje moeten zitten. 
O is slagvaardig in haar antwoorden. O' is niet zoo slagvaardig. 
O zegt, dat zij het eigenlijk is, die met O' laat zich meer gaan in haar liefde voor 
haar gezamenlijke vriendinnen correspon- de honden. Een jongen, die veel in huis 
deert. Zij zet er de handteekening van kwam, werd door O ' met meer uitge-
haar zuster onder. O beheerscht haar ge- latenheid ontvangen, 
voel meer, is verstandiger in haar ge
negenheden. 
O is onbeholpen als anderen naar haar O' is ten overstaan van vreemden meer 
kijken. verlegen en antwoordt op vragen vaker 
O kan koel antwoorden. kortaf dan O. 
O treedt bij ruzie wel eens sussend op; O' krijgt gauwer ruzie met haar broer,, 
bij oneenigheid met haar broer blijft ze gaat te vlug op een plagend woord in. 
verstandig. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Voor ze naar kostschool 
gingen, speelden ze altijd met elkaar en ook nu nog doen ze alles samen. O wenschte, 
toen O' eens niet overging, ook te blijven zitten, niet van O' gescheiden te worden. 
Ze hielden en houden nog veel van elkaar. Geeft de vader de een een standje, dan 
krijgt hij er twee tegen zich. Ze kibbelen wel bij het naaien of passen van kleeren, 
maar haar ruzies zijn van zeer voorbijgaanden aard. Binnen enkele minuten kussen 
ze het weer af. Ze gaan altijd gelijk gekleed tot in de kleinste kleinigheden. Zij liggen 
in bed uren samen te praten. 
O kan meer van O' verdragen dan O' van Ook O' kan in kleine dingen verdragen, 
O. De moeder heeft wel eens gemerkt, dat O iets krijgt, terwijl zijzelf wordt 
dat O, die O ' verschoont, als de moeder voorbijgegaan. 
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erbij is, haar later, als ze alleen zijn, er
over onderhoudt. O heeft altijd over O ' 
gemoederd. 

O ' zegt, dat ze het heel goed vindt, dat 
O de leiding neemt, wanneer er iets be
langrijks gebeuren moet. Ze vindt da t 
wel gemakkelijk, maar zij is er van over
tuigd, dat ze alles even goed kan als haar 
zuster, hoewel niet beter. 
O ' zegt dat er eigenlijk geen verschil 
tusschen haar beiden is. 

O zegt, dat het haar nooit is opgevallen, 
dat zij en O' ook maar in één eigenschap 
verschillen, alleen dat O' misschien iets 
minder slim is. 
P r e s t a t i e s : Ze hebben geen bijzondere talenten. Ze zullen geen verplicht werk 
uitstellen voor onverplicht werk. Ze zijn nauwgezet in haar werk. Haar kleeren bergen 
ze keurig in de kasten. Beiden hebben zeven jaar pianoles gehad en de leeraar zegt, 
dat de een niet beter of slechter speelt dan de andere. Beiden zingen goed. 
Het uitvoeren van kleine opdrachten of 
het boodschappen doen ging O steeds en 
al op jeugdigen leeftijd beter af dan O'. 
O is in school altijd vlugger geweest dan 
O', begreep gauwer, was eens de eerste 
van haar klas, had altijd goede punten. 
O zou in hooge mate practisch zijn. Zij 
helpt haar vader in administratieve din
gen en verzorgt de huishoudelijke boek
houding. Zij is zélatrice. Menschen, die 
het kunnen weten, zeggen dat er niemand 
is, die het geld ophalen en beheeren en 
lijsten maken zoo goed doet als O. 

O ' had altijd eenige punten minder, was 
niet zoo vlug van begrip ,is eenmaal 
blijven zitten. 
O ' is over het algemeen minder practisch 
met uitzondering voor de keuken en het 
naaiwerk. O ' heeft van O knippen en 
naaien geleerd. O ' is daarin zeer bedreven. 
Wanneer de moeder afwezig is, kookt zij 
en bereddert met O het huishouden vol 
ambitie, gaat er grootsch op dat alles 
goed gaat en is gelukkig met het over
gehouden huishoudgeld te kunnen be
wijzen, dat zij zuinig is geweest. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Zij voelen veel voor muziek. Zij lezen, tennissen graag, fietsen 
en wandelen. Toch zijn ze ook graag thuis. Zij doen alles samen. Ze zijn zedig en 
godsdienstig. Ze zijn gevoelig voor erkenning. Als er iets schokkends gebeurd is, zijn 
beiden erg van streek. Ze zijn eer angstig dan moedig. Ze snoepen als ze lekkers krijgen, 
maar niet als ze er geld voor uit moeten geven. Ze loopen liever dan tramgeld te 
moeten betalen. Ze hebben tegelijk honger en dorst. Beiden zijn coquet, nauwgezet 
in de haardracht, netjes op haar kleeding; in den winkel valt haar keus op dezelfde 
stof, als zij een nieuwe jurk noodig hebben. 

O' is iets gemakzuchtiger, ze laat som
mige dingen graag over aan O. 
O' zou er alles uitflappen, wat haar voor 
den mond komt. 
O ' is veel langer bedroefd dan O, onbe
redeneerd, teugelloos in haar verdriet. 
Vlak voor haar huis kwam een vreemde 
hond onder de tram. Zij huilde daarom 
geruimen tijd, zoo ook toen haar eigen 
hond een halven dag ziek was. 

O wordt onder een berisping licht kwaad O' is bij een vermaning veel meer ont-
en gaat huilen, maar het is weer vlugover. stemd, antwoordt dan soms brutaal en 

O is meer bedachtzaam in haar antwoor
den. 
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wordt dan dikwijls erg lastig; er is dan 
niet met haar te redeneeren, zij wordt 
hoe langer hoe meer obstinaat. 
O' is veel gauwer ontstemd bij plagerij. 

O is bezadigder. O' is ongeduldiger. 
O is in alle opzichten zeer secuur. Het 
gezamenlijke spaarpotje wordt door O 
beheerd, zij houdt daarvan boek en heeft 
de sleutels. Ze controleeren het geld on
ophoudelijk om te zien of het klopt. 
K a r a k t e r : Ze zijn bescheiden, niet heerschzuchtig. Ze zijn erg spaarzaam en 
daardoor niet bepaald vrijgevig, toch zijn beiden voor een ander even hulpvaardig. 

O' is minder volgzaam dan O. 

Ρ EN P' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGZUSTERS, 21 JAAR EN 3 
MAANDEN OUD, UIT EEN WERKMANSGEZIN 

IN EEN PROVINCIESTAD 

Beiden kwamen bij een normale baring in hoofdligging ter wereld. De eerste 7 maanden 
waren het borstkinderen. Beiden leerden ongeveer tegelijk loopen en spreken en werden 
op denzelfden tijd zindelijk. Beiden hadden tegelijk mazelen en 4 lichte griepaanvallen; 
ze kregen de menstruatie op denzelfden tijd. Bij beiden werd de appendix verwijderd. 
Zij doorliepen samen de lagere school, hielpen thuis en werken nu allebei op dezelfde 
fabriek. In haar uiterlijk voorkomen vertoonen zij een treffende gelijkenis. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij stemmen daarin geheel overeen. Op de bewaar
school kende de zuster haar niet uit elkaar. Ze droegen strikken in het haar van 
verschillende kleur. De zuster liet voor de aardigheid van huis de Zondagsche strikken 
meebrengen, die allebei zwart waren. Toen kon geen van de klasgenooten haar meer 
onderscheiden. In de lagere school tusschen een groep kinderen staande, zei de een 
de les op voor de andere, die ze niet kende. Het werd niet opgemerkt, zoo leken de 
stemmen op elkaar. Het eenige verschil, waardoor ik haar kon onderscheiden, als ik 
elk afzonderlijk zag, was de kleine opening tusschen de snijtanden in de bovenkaak 
bij P. 
Ρ werd het eerst geboren. Ze woog 6 pond 
en 1 ons. 

Ongeveer 6 maanden oud had Ρ een long
ontsteking. 
De appendix van Ρ werd 3 maanden 
eerder verwijderd dan die van P ' . 

Pupilafstand: 59 mm. 
Cornearefractie: 

1. 
hor.: 874 m m · 

vert.: 8 mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
32 mm. 86 mm. 
Ρ heeft een zeer lichte procheillie. 

hor.: SVj mm. 
vert.: 7'/8 mm. 

P ' werd een kwartier later geboren. Zij 
woog 6 pond en is altijd iets lichter ge
bleven dan P. 
P ' menstrueerde 2 maanden vroeger 
dan P. 

P ' draagt bij haar werk een bril. Zij is 
licht astigmaat (VJ D in verticale rich
ting). 
Pupilafstand: 59 mm. 
Cornearefractie: 

1. r. 
hor.: 7'/8 mm. hor.: 7'/g mm. 

vert.: 73/4 mm. vert.: 73/4 mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
33 mm. 85 mm. 
P ' iets, maar toch zeer weinig. 

β 
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De neuswortel ligt bij Ρ bijna in één lijn De neuswortel ligt bij P ' in één lijn met 
met het voorhoofd; de neusrug is iets het voorhoofd; de neusrug is iets scheef 
scheef naar rechts. naar links. 
Beiden hebben een paar kiezen laten 
trekken maar niet dezelfde. Ρ heeft een 
licht trema tusschen de twee middelste 
snijtanden van de bovenkaak. Toen zij 
17 jaar was, kwamen door een auto
ongeval alle tanden los te staan. Zij heeft 
daarvan ook een klein litteeken aan haar 
bovenlip overgehouden. 

Bij P ' is de schedel van boven gezien 
vóór iets smaller dan bij P. 
Het gezicht van P ' is iets smaller dan 
dat van P. 

De genoemde verschillen ziet men alleen bij heel nauwkeurig vergelijken van het 
naast elkaar zittend tweelingpaar. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Haar uiterlijk gedrag is eveneens frappant 
overeenkomstig. Haar gang is licht, maar rustig. Zij vertoonen weinig neiging tot 
gesticuleeren. In de eerste levensmaanden gedroegen zij zich volkomen gelijk. Van 
de geboorte af waren het heel drukke kinderen, een paar lastposten. Als de moeder 
om 8 uur naar bed ging, gingen ze mee naar bed, maar ging de moeder om één uur, 
dan gingen ze ook om één uur, anders sliepen ze niet. Stil zitten doen ze niet, ze sprin
gen gemakkelijk van haar stoel op. Ze zijn gelijkmatig in haar bewegingen en werken 
niet gejaagd. Ze hebben geen neiging om iets te ondernemen, iets op touw te zetten. 
Ze kunnen bij haar werk den heelen dag zingen. Ze zijn vroolijk en gelijkmatig opge
ruimd van natuur, niet uitgelaten maar meer stil vergenoegd. Ze zijn tevreden van 
aard. Ze kunnen niet hebben, dat iemand haar op de handen staat te kijken, daarvan 
worden ze zenuwachtig. Ze krijgen wel eens een heer van het kantoor ter contrôle 
achter zich, dan kunnen ze heelemaal niet werken. Dit is niet het geval als de moeder 
achter haar staat. Beiden zijn niet opvliegend en zeer gevoelig, meer dan de andere 
meisjes voor slechts een enkel woord van lof of geringe berisping. 
Ρ huilt gauw. P ' niet gauw. 
Ρ huilt meer. P ' minder. 
Ρ is linkshandig. P ' is rechtshändig. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Beiden hebben een vriendin maar niet dezelfde. 
Ze zijn in haar club en op de fabriek zeer gezien. Ze zijn vriendelijk voor iedereen, 
daar hebben ze zelfs den roep van. Er zijn veel meisjes op de fabriek van minder wel
stand en slechter manieren dan zij, maar zij kunnen met haar evengoed vriendelijk 
omgaan als met de andere. Als het weekgeld van een der fabrieksmeisjes plotseling 
weg is, b.v. gestolen, dan zijn zij de eersten, die een kwartje geven om zoo het weekgeld 
bij elkaar te krijgen. Er is op de fabriek een juffrouw, die een kunsthand heeft. Als 
iemand zegt: „Die juffrouw met dat pootje", zijn ze verontwaardigd en zeggen: „Als 
jij het nog eens zegt, vertel ik het op het kantoor". Ze waarschuwen eerst, maar men 
kan aan haar ernst zien, dat ze het meenen. Beiden zeggen dat ze een prettig thuis 
hebben. Ze kunnen met de huisgenooten gezellig babbelen. Zij vinden het in het 
clubhuis met al die meisjes onder elkaar ook prettig. Haar verliefdheden zijn van 
oppervlakkigen aard; beiden zijn daarin erg nuchter. Ze zullen zich niet in een gesprek 
mengen, als het haar niet gevraagd wordt. Ze doen bij hilariteit mee en zijn geneigd 
tot scherts. Ze leggen zich liever bij den wensch van anderen neer dan ruzie te maken, 
maar laten zich toch niet de kaas van het brood eten. Ze hebben dikwijls kwestie 
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met haar broer, die haar plaagt. Toen Ρ in het ziekenhuis lag en een van haar zusters 
niets stuurde, vond zij daarvoor allerlei vergoelijkende omstandigheden. Zoo zijn ze 
allebei. Ze zijn hulpvaardig voor iedereen, echter niet zoo dat een ander haar zijn 
werk kan laten opknappen. Dan zeggen ze: „Dat is jouw werk". Ze zullen een arm 
mensch niet wegsturen met een: „moeder heeft het niet". Als er eens iemand jarig is 
en er moet een dubbeltje gegeven worden, zullen zij er twee geven, waar de anderen 
met één volstaan. Beiden zijn nogal spontaan in haar meedeelingen; hebben ze leed 
of plezier, dan vertellen ze het haar moeder. Ze kunnen wel eens ernstig met je zitten 
praten, maar de gesprekken zijn over het algemeen niet ernstig of zwaar op de hand. 
Als iemand in de fabriek haar iets aanbiedt en zij onrechtvaardigheid vermoeden, 
nemen zij het niet aan. 
Ρ zegt, dat ze erg veel van haar moeder P ' zegt dat ze niet om haar moeder huilt, 
houdt. Als moeder acht dagen uit de stad als deze afwezig is, hoewel ze daarvan 
is, huilt Ρ er zeven van. verdriet heeft evengoed als P. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Het volgende staaltje is 
teekenend. Ongeveer tien maanden oud bij de moeder in bed liggende, ieder in een 
arm, mocht de moeder niet de minste hoofdbeweging naar links of naar rechts maken 
of zij sloegen haar in het gezicht. De moeder bleef dan ook heel secuur in de juiste 
houding liggen; zij legden dan ieder een hand op het gezicht van de moeder en sliepen 
zoo in. Ze waren bang, dat de een iets kreeg en de ander niet. Ze deelden steeds alles 
samen. De een wou niet meer maar ook niet minder dan de andere hebben. Als ze met 
elkaar eens ruzie hadden, maakten ze dat binnen het uur weer goed. Dien enkelen 
avond in de week, dat ze met haar vriendin uitgaan, kunnen ze zich wel zonder elkaar 
amuseeren, maar over het algemeen kunnen ze elkaar heel slecht missen en als ze 
ook maar iets hebben, komen ze naar elkaar toe om het te vertellen. Van jalouzie 
is geen sprake; ze gunnen elkaar graag iets. Als beiden graag iets hebben, loten ze 
erom, maar zij, die het krijgt, geeft het toch weer aan de andere. 
Als op l1/, jarigen leeftijd de moeder Ρ Als P ' het eerste glas had gehad, zei ze, 
een glaasje melk bracht, kwam het dik- als de moeder met het tweede glas kwam: 
wijls voor, dat de moeder bij het tweede „Ik heb al gehad". Dat heeft zoo wel een 
glas melk niet meer wist wie het hebben half jaar geduurd, 
moest Ρ of Ρ ' . Ρ nam dan altijd het twee
de glas ook en als ze het op had, zei ze: 
, ,Ρ ' heeft nog niets gehad". 

Als P ' neiging heeft te gaan huilen, doet 
ze dit dikwijls toch niet uit vrees, dat Ρ 
dan ook zal beginnen. P ' gelooft dat ze 
haar verdriet beter kan verbergen dan P. 

P r e s t a t i e s : Beiden leveren in haar clubhuis wel eens versjes in. Ze maken die 
in haar vrijen tijd tusschen de werkuren. P ' zegt, dat Ρ haar daarmee wel eens helpt. 
Er zijn onder de 120 meisjes, die lid van de club zijn ongeveer 10, die rijmen kunnen. 
Volgens P ' zou Ρ de beste dichteres zijn van allen, maar dan zou zij volgen. Als op 
de fabriek het sein gegeven wordt, dat de werktijd om is, werken ze nog wel eens 
eenige minuten door, al worden ze door de anderen beschimpt. Ze zijn gelijkmatig, 
niet wisselend in haar prestaties. Ze zijn niet practisch, zegt de moeder. Ze zijn nauw
gezet in haar werk op de fabriek en gedragen zich correct. 
Ρ dicht iets beter dan P ' en zou ook iets 
beter zijn in gymnastiek. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Beiden gaan een avond per week naar een clubhuis. Daar 
doen ze mee aan zang, volksdans, handenarbeid. Van het gewone dansen houden ze 
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niet. Zij voelen veel voor gymnastiek, korfbal, grensbal. Ze zijn ijverig bij haar werk 
bij het spel. Ze gaan altijd met evenveel plezier naar haar werk. Huishoudelijke werk
zaamheden zoeken ze niet. Ze hebben b.v. geen geduld om vier paar kousen achter 
elkaar te stoppen, zegt de moeder, maar moeten ze de heele wasch strijken, dan doen 
ze het met plezier. Als ze met haar werk klaar zijn, gaan ze zitten lezen, een beetje 
zingen of een brief schrijven aan een kennis of aan haar zusters. Geen van beiden geeft 
iets om de kermis of de bioscoop. Van een bioscoopvoorstelling zeggen ze: „Het waait 
voorbij, het schittert zoo voor je oogen; het was wel een mooi stuk, het begin weet 
ik nog wel, het eind niet meer". Ze zien graag een tooneelstuk, een drama of een 
comedie. Dit laatste nog liever dan een revue van Henri ter Hall. Als ze een mooi 
boek lezen, kunnen ze huilen; als ze iets treurigs zien gebeuren op straat, komen ze 
huilende thuis. Ze zullen nooit eens bij de open lucht muziek gaan luisteren of kijken, 
zooals de moeder. Ze zijn niet nieuwsgierig. Ze zijn bedachtzaam in haar antwoorden 
en in het vragen stellen. Ze hebben dan wel haar woorden niet zoo gauw bij elkaar, 
omdat zij niet veel met menschen, die meer ontwikkeld zijn dan zij, hebben omgegaan. 
Ze nemen alles licht op. Ρ leende eens vijf dagen haar fiets uit aan een vriendin, om 
ermee te gaan kampeeren. Daarvoor moest zij iederen dag tweemaal drie kwartier 
naar de fabriek loopen. De vriendin had bij het thuis komen de fiets zonder dank in 
het clubhuis gezet. Het zadel, dat zij hooger had gezet, had ze zoo laten staan. Ρ zei 
er niets van. De moeder was er boos om; zij had dat Ρ niet laten merken. P ' is daarin 
net zoo. Op een verjaardag van P ' stelden haar twee vriendinnen, die 's avonds zouden 
komen, teleur. De moeder zei, dat ze dit deden om dan geen cadeautje behoeven te 
geven. P ' was toen erg verdrietig, maar acht dagen later was zij het weer vergeten. 
De moeder nam het die vriendinnen erg kwalijk, zij zou haar nooit meer in huis willen 
hebben. Ze schikken zich gemakkelijk in moeilijk en vervelend werk, „als het nu een
maal moet". Als haar iets verdrietigs overkomt, zijn ze niet gedrukt, maar komen 
bij de moeder om te hooren wat zij er van zegt. Bij een berisping kunnen ze wel eens 
boos worden, maar bedwingen zich spoedig. Beiden zijn licht ontstemd, als ze haar 
zin niet krijgen. Plagen kunnen ze niet verdragen. Ze zijn blij met een vriendelijken 
groet van een van haar meerderen. Ze zijn volgens de moeder wel bang, b.v. vooreen 
dronken man gaan ze heel hard loopen. Ook durven ze 's avonds niet alleen thuis te 
zijn. Als de moeder niet thuis is en ze hooren leven in huis, dan loopen ze er beiden 
uit. In sommige opzichten zijn ze nonchalant. Ze zullen van iemand een boek leenen 
en dat drie weken laten rondslingeren. Ze vinden het dan te veel moeite om het weg 
te brengen. Als de moeder zegt: „Tien uur is de club afgeloopen, kom dan thuis'', 
dan gaan ze eerst een vriendinnetje naar huis brengen en komen om half elf thuis. 
Ze zijn nauwgezet in haar kleeding. Ze zullen niet met een gaatje in haar kous loopen. 
Er moet niet iets scheef zitten, of ze kleeden zich weer uit om het anders te doen. 
Wanneer ze lichtzinnige taal hooren, blijven ze ernstig, doen of ze het niet verstaan 
of zeggen: „Houd die praatjes maar bij je". 

P ' is moediger dan Ρ als het op lijden 
aankomt, b.v. tijdens het laatste verblijf 
in het ziekenhuis; ze had meer moed, 
toen ze geopereerd moest worden. 

K a r a k t e r : Ze kunnen gemakkelijk iets missen; toch zijn ze spaarzaam. Ze zijn 
niet koppig en wenden geen pogingen aan om uit te blinken. Ze zijn inschikkelijk en 
niet egoïstisch. 
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Q EN Q' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, Щ JAAR OUD, 
UIT EEN ARBEIDERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD 

Q en Q' zijn normaal geboren. Drie maanden waren het borstkinderen. Zij waren 
tegelijk zindelijk. Toen ze 9 maanden waren, hadden ze allebei de Engelsche ziekte. 
Ze begonnen tegelijk te spreken en te loopen. Ze hadden tegelijk de mazelen (ong. 
2 jaar oud). Op vierjaarigen leeftijd hadden ze een etterende klier, beiden achter 
het rechter oog. 
Wat hun lichamelijk uiterlijk betreft: De moeder is de eenige, die de kinderen van 
de geboorte af uit elkaar gekend heeft. Tot nu toe kent niemand anders hen uit elkaar, 
noch de eigen vader, noch de zuster op school, alleen enkele vriendjes. De moeder 
kan heelemaal niet zeggen, waaraan zij de kinderen herkent. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Ze blijken daarin geheel overeen te stemmen. Boven
dien is de gelijkenis, als men hen naast elkaar plaatst, zoo treffend, dat zelfs de minste 
twijfel aan hun één-eiigheid daardoor wordt opgeheven. Hoofd en gezichtsvorm, 
achterhoofd, schedel van terzijde gezien, de kaakontwikkeling, de kin, alles is precies 
hetzelfde. Hun iriskleur is volkomen gelijk. De oogmaten waren: 
Bij Q.: Pupilafstand: 66 mm. Bij Q'.: 56 mm. 
Comearefractie: Comearefractie: 

1. r. 1. r. 
hor. 8.3 mm. hor. 8.2 mm. hor. 8.3 mm. hor. 8.2 mm. 

vert. 8.0 mm. vert. 8.1 mm. vert. 8.0 mm. vert. 8.1 mm. 
Ze waren dus volkomen aan elkaar gelijk, ook wat betreft den afstand van binnen-
en buiten ooghoeken. 
Wat betreft de verschillen: 
Q werd het eerst geboren, in hoofdligging 
en woog S'/j pond. 
Q begon 14 dagen later te loopen dan Q'. 
Q kreeg, г1/, jaar oud, bronchitis. Hij 
was toen 5 dagen erg ziek. 

Bij Q is de etterende klier, die ze hadden, 
een week later gesneden. 
Beiden hebben wat te groóte amandelen; 
Q wat grooter dan Q'. Q zou ook wat 
gauwer hoesten dan Q'. 
De kruin van Q bevindt zich rechts 
achter op het hoofd. 
Wat betreft de hoofdhaarbegrenzing, 
wijkt de vooruitspringende punt in het 
midden bij Q iets naar links. 

Bij scherp kijken merkt men op, dat de 
rand van het rechter oor bij Q een heel 
klein beetje breeder omgeplooid is dan bij 
Q'; het is slechts een zeer gering verschil. 
Bij Q is een zeer geringe opening rechts 

Q ' werd een kwartier later geboren, in 
stuitligging en woog 6 pond. 

Q' was 2 dagen eerder ziek dan Q. Hij 
kreeg longontsteking; de crisis kwam den 
vijfden dag. 

De kruin van Q' links achter op het 
hoofd. 
Bij Q' iets naar rechts. 

De schedel van boven gezien is bij Q ' 
zeer weinig breeder dan bij Q. 
De linker schouder van Q' staat iets 
lager dan de rechter. 

Bij Q ' niet. 
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en links in de onderkaak, tusschen hoek
tand en eerste praemolaar. 
Bij Q ontbreken de beide voorste snij- Bij Q ' ontbreekt de linker voorste snij-
tanden van de onderkaak. tand van de onderkaak. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Ze maken dezelfde gebaren. Het is opvallend 
hoe ze dezelfde manier van loopen hebben, als men op hun been- en kniebewegingen 
let en men hen vlak achter elkaar rond de tafel laat loopen. Ze hebben dezelfde stem 
en slaan denzelfden roffel op tafel, als de radio speelt. Beiden zijn rechtshändig. 
Volgens de moeder zijn ze thuis zelden stil, druk in hun gebabbel, in den regel opge
wekt, soms uitgelaten, soms opvliegend. De zuster van de bewaarschool zegt, dat 
beiden huppelend en springend binnen komen, vooral als ze een nieuwtje te vertellen 
hebben. In de pauze tusschen de lesuren zijn ze niet uitgelaten, maar ook niet stil. 
Ze huilen gauw en hebben de grootste schik als de zuster vertelt, maar o wee, als 
ze hun zin niet krijgen, dan zijn ze gauw driftig en koppig, beiden steeds even erg. 
Ze klemmen dan de lippen opeen, bewegen het hoofd achter- en voorover, alsof ze 
,,ja-knikken", en brommen. Het duurt dan soms een kwartier voordat men er een 
woord uit heeft. De heele klas is soms in de war door de kuren van dat paar. Ze zijn 
gevoelig voor een vriendelijk woord. 
Q kijkt meer meditatief. 

Als Q huilt, noemt men dat grienen. De 
gezichtstrekken van Q zijn daarbij 
anders dan die van Q'. 
Q lacht niet zoo aanstekelijk, ook niet zoo 
onbedaarlijk als Q', maar hij schreeuwt 
harder als hij opvliegend wordt. 
Q heeft een iets kordateren gang dan Q'. 

Als men Q zegt snel te loopen, zwaait hij 
sterk met de armen. 
Toen Q 3 maanden was, kon hij altijd al 
mopperen en brommen; ongeveer 9 maan
den oud mopperde hij wat minder. 
Toen Q een jaar oud was en nog niet kon 
praten, kon hij al druk met zijn handen 
redeneeren en vertellen. 
Tegenwoordig wordt Q iets eerder driftig 
en kan dan langer volhouden. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Zij stoeien graag met hun vader. Als ze met andere 
kinderen spelen of een derde komt met hen meespelen, krijgt men geschreeuw, ze 
kibbelen dan; ze zijn niet toegevend, noch hulpvaardig. Ze laten een ander niet licht 
meedeelen in wat ze hebben. Bij vroolijke stemming in de klas zijn ze gewoon. Als 
ze straf verdiend hebben en berispt moeten worden, komen ze niet, wanneer de zuster 

1 Als men hen gewoon hun gang laat gaan en ze elkaar niet zien, meent de moeder, 
dat Q ' een weinig langzamer loopt dan Q (ook ik heb dien indruk). Wij zijn er echter 
niet zeker van. Het is best mogelijk, dat dit kleine verschil in tempo, meer schijn is 
op grond van genoemde verschilpunten. 

De blik van Q' is iets onrustiger dan 
die van Q, maar weer is het verschil 
haast niet op te merken. 
Q ' schreeuwt gauwer en houdt gauwer op. 

Q ' kan uitbundig lachen, gierend slaat 
hij zich op de knie van plezier, als hij een 
jongen of een fiets ziet vallen. 
Q ' sleept nu en dan iets meer met de 
voeten. Zijn gang lijkt iets onverschilliger 
en langzamer 1. Q' loopt ook iets meer 
gebogen. 
Q ' zwaait middelmatig sterk tot zwak 
met de armen. 
Q ' mopperde niet zoo, was zoeter in het 
begin. 
Q ' is later meer aan het mopperen gegaan. 
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Als er visite is, is Q er gauwer goede 
maatjes mee. 
Q speelt wel met vriendjes, maar is het 
gauw moe. 
Als Q kwaad is, kan hij volgens de moeder 
nog wel eens iets kortaf zeggen. 

Als Q stout is geweest en de moeder 
spreekt hem toe als hiernaast is aange
geven, dan vindt hij het wel goed en gaat 
rustig spelen, net of er niets gebeurd is. 

hen roept. Alle andere kinderen van de klas doen dit in zulke gevallen wel. Als ze 
grapjes te vertellen hebben, loopen ze direct naar de zuster toe. Met hun antwoorden 
op vragen zijn ze niet bedeesd. Van heel jong af houden ze er heelemaal niet van aan
gehaald te worden. Ze jokken nogal eens, zegt de moeder, maar als ik hen eens goed 
aankijk, zeggen ze wel de waarheid. 
Q heeft nooit andere kinderen gebeten. Op 3-4 jarigen leeftijd beet Q ' wel eens 

een ander kind. Na zijn vierde jaar deed 
hij dit niet meer. 
Q ' is in het begin meer teruggetrokken, 
hij moet er even aan wennen. 
De moeder is van meening, dat de vriend
jes liever met Q ' omgaan. 
Q' niet zoozeer, hij zou wat dat betreft 
iets meer meegaande zijn. 
Q' is wel wat vriendelijker dan Q; hij 
zal b.v. tegen een kind zeggen: „hef schat-
je". Dat zou Q niet doen. 
Q' trekt ook een enkelen keer met een 
ander klein kind op. 
Als Q' stout is geweest, zegt de moeder 
wel eens: ,,Je bent mijn kind niet meer, 
je bent stout, zoo'n stouten jongen wil 
ik niet meer hebben". Dan blijft Q ' in 
de put totdat het weer is goed gemaakt. 
Q' zou volgens de moeder wat zachter 
en goediger zijn. 

H o u d i n g t. o. v. e l k a a r : Sinds hun tweede jaar plagen ze elkaar niet meer. 
Wel komt het voor, dat als de een iets heeft, de ander dat ook wil hebben en het tracht 
af te pakken. Zij worden boos en huilen, als ze het niet aanstonds krijgen. Zij doen 
dat allebei. Wel deelen zij met elkaar, maar dan moeten de deelen evengroot zijn, 
anders zijn ze boos en afgunstig op elkaar. Als allen in de klas een doosje krijgen en 
een van beiden krijgt toevallig een doosje, waar iets aan mankeert, dan zal hij trachten 
stilletjes dat doosje met dat van zijn tweelingbroer of een buurman te verwisselen. 
Op school willen ze, hoewel zij zich niet bepaald terugtrekken, samen spelen, niet 
met een ander kind; ook willen zij altijd hetzelfde werk doen. Als Q' aan een werkje 
wordt gezet, zegt hij: ,,Q moet meehelpen", en omgekeerd. Ze zijn erg op elkaar 
gesteld, houden hun aandacht op elkaar gericht en hebben aan elkaar genoeg. Als 
de een verdriet krijgt over iets, s taat de ander zich al in te houden, op het punt ook 
te gaan huilen. 

Als men Q iets verboden heeft, of hij heeft 
een tik gehad, dan roept hij Q', alsof hij 
zeggen wil: jij moet ook naar binnen en 
ook een tik hebben. 

In de wieg was het Q', die Q iets afpakte 
en Q op het gezicht sloeg. Op twee
jarigen leeftijd was dit over. 
Q' huilt vooral als hij hetzelfde als Q 
wil hebben en het niet aanstonds kan 
krijgen. 

De moeder legt soms 4 boterhammen op 
het bord van Q' (die iets meer eet) en 3 
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op dat van Q. Q. zal er dan een boterham 
bij vragen al heeft hij er geen trek in. 
Als ze samen kibbelen, werpt Q zich altijd 
op den grond en dan zegt Q': „Ik heb 
gewonnen". Q ' moet den boventoon voeren. 

Q ' kan wel eens toegevend aan Q vragen: 
„Wil je dit of dat hebben?" en dan geeft 
hij dat, waarover ze ruzie hebben gehad. 

P r e s t a t i e s : De grootmoeder en de zuster op school kunnen er heelemaal niet 
uithalen of de een vlugger van begrip is dan de ander. Zij stellen niet veel vragen. 
Ze zijn traag in hun werk. Ze zijn niet droomerig, maar onhandiger dan de meeste 
andere jongens en nogal traag van begrip. Ze moeten sterk aangemoedigd worden, 
als iets maar even moeilijk is. Zij kunnen een heelen tijd stil zitten en niets doen, al 
zien ze van de andere kinderen, dat die verder zijn. Ze werken met buien. Het hangt 
er veel van af wat ze thuis gedaan hebben. Als ze liever thuis waren blijven doorspelen, 
voeren ze op school niet veel uit. 
Q heeft wel eens moeite met matjes 
vlechten. Hij zegt eerder: „Dat kan ik 
niet". 
Q is voorzichtiger, b.v. in het dragen van 
een beker melk. 

Q' doet dit iets beter. 

Q blijft nog graag wat liggen, al is hij 
wakker. 

Als er centen bij te pas komen, over het 
geheel bij meer verantwoordelijk werk, 
heeft de moeder meer vertrouwen in Q', 
maar ze weet niet waarom 1. 
Ook in andere dingen is Q' wel eens 
handiger. 
Q ' kan volgens de ouders aardiger uit 
den hoek komen dan Q. 
Q' is 's morgens, als hij wakker wordt, 
direct uit bed. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Er zijn veel andere kinderen, die liever de gewone spelletjes 
doen. Ze vinden het wel goed, maar gaan bij voorkeur timmeren, teekenen, beiden 
hetzelfde. Ze loopen den heelen dag met den hamer in de hand. Bij het niet vlotten 
van het werk (Fröbelwerk) roepen ze direct de zuster te hulp en leggen het werk er 
heel gauw bij neer. Ze zijn erg gevoelig voor erkenning en om een kleine berisping 
zeer ontstemd. Bij plagen huilen ze wel gauw of slaan er op los. Ze zijn niet bang in 
het donker. Ze huilen, als ze de les niet kennen. Ze zijn dan ook koppig en steken 
er geen hand meer naar uit, ook niet bij aanmoediging. Als ze op straat iets onder
vonden hebben, zijn ze erg druk in het praten. Beiden zijn graag netjes, hebben wel 
graag een nieuw pakje aan. Ze zijn even zuinig op hun speelgoed. Er is geen verschil 
in hun neiging op straat te komen. 

Toen ze 1 jaar waren en in hun ledikantje 
samen zaten te spelen met een zak blok
jes, kon Q daarmee beter spelen. 
Als ze nu spelen, b.v. „schooltje", vindt 
Q het al gauw goed. 
Q kan 's avonds nog wel eens een half 
uurtje wakker liggen en zelfs probeeren 

Q'had daar volgens de moeder geen geduld 
voor. Hij kon niet zoo lang met hetzelfde 
voorwerp bezig blijven. 
Q' probeert het meer te doen zooals het 
hoort: „Zoo moet het, zoo gebeurt het". 
Q' slaapt 's avonds eerder in. 

1 De vader zegt, dat hij van al deze verschillen niets ziet; ook andere menschen, die 
bij hen aan huis komen, zien deze verschillen niet. 
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Q' wakker te maken, zoodat de moeder 
dat verbieden moet. 

Ze zijn verheugd, vooral Q', een bood
schap te mogen doen, op een klein zusje 
te mogen passen. 
Q ' zou volgens de moeder gevoeliger 
zijn voor de berisping of een woord van 
lof. Ook zou Q' iets minder kunnen 
tegen narigheid. Ze zagen eens twee 
clowns samen spelen, de eene sloeg den 
anderen neer, Q ' ging toen ook gebogen 
zitten en begon te huilen. 
Q ' eet wel eens iets meer, heeft meer trek. 

K a r a k t e r : De bewaarschoolzuster zegt: „Het zijn aardige kinderen, jammer dat 
ze dien trek van koppigheid hebben; de meeste kinderen zijn baziger dan de tweeling". 
Ze zijn graag geprezen. Als ze iets af hebben, vinden ze dat fijn, dan moet iedereen 
dat weten en komen kijken. Ze hebben dat meer dan andere kinderen, misschien 
omdat ze zelden iets voor den dag brengen. Ze zijn niet gemakkelijk te leiden en te 
beheerschen. Ze zijn eer gierig dan vrijgevig, eer egoïstisch dan altruïstisch te noemen. 
Als men Q iets verbiedt, zal hij het nog Q'zeurt dan ook wel, maar minder dan Q. 
eens een keer vragen en wat meer blijven 
zeuren. 

R EN R' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, 131/2 JAAR OUD, 
UIT EEN ONDERWIJZERSGEZIN IN EEN KLEINE 

PROVINCIESTAD 

Beiden kwamen in hoofdligging ter wereld. Er was één nageboorte. Het waren de 
eerste 2 maanden borstkinderen. Daarna kregen ze beiden fleschvoeding bij. Op 
ongeveer éénjarigen leeftijd begonnen ze tegelijk te loopen, l1/2-2 jaar oud tegelijk 
te spreken. Ruim 2 jaar oud waren ze tegelijk zindelijk. Zes weken na de geboorte 
hadden ze beiden dauwworm en waren hiervan ongeveer zes weken later genezen. 
De vader vond den overgang van de lagere school naar het gymnasium te groot en 
deed ze een jaar in de eerste klas van een Mulo. Bij den aanvang van het onderzoek 
zaten ze in de eerste klas van het gymnasium, extern. 
R was de eerstgeborene en woog 6 pond. R ' kwam even later en woog РД ons 

lichter. 
R heeft tot zijn achtste jaar vermoede
lijk valsche croup gehad, zegt de vader. 
De aanvallen duurden 1-2 dagen. De 
dokter dacht, dat R wat astmatisch was 1 . 

S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Nader lichamelijk onderzoek gaf slechts geringe 
verschillen in een paar van de secundaire criteria. 
Bij R draait de kruin naar links. Bij R ' naar rechts. 
Bij R is een lichte procheilie en psalidon-
tie, hoewel nauwelijks waarneembaar. 
Bij R is de neusrug iets meer scheef naar Bij R ' iets meer scheef naar rechts en 

1 Van geringe beteekenis waren die aanvallen volgens den vader niet. Hij heeft wel 
eens, als hij 's avonds om een uur of elf thuis kwam, den dokter er nog voor moeten 
roepen. 
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links en staat het rechter oor iets verder staat het linker oor iets verder van het 
van het hoofd af dan het linker. hoofd af dan het rechter. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : In de eerste jaren hebben de ouders geen 
verschillen opgemerkt. Ze begonnen eenig verschil waar te nemen toen ze 3-4 jaar 
oud waren. In dien tijd gebeurde nl. het volgende: 

R ' kroop op een morgen uit bed. Hij 
had gezien, dat de vader zich aan het 
scheren was. Hij greep den kwast, zeepte 
zijn broertje in en wou met het mes be
ginnen. Reeds had hij een paar wondjes 
aan den vinger toen zijn ouders uit de 
kerk kwamen. „Dat is iets voor R'", zegt 
de vader. Hij heeft meer initiatief. Zulke 
kleine gebeurtenissen hebben zich later 
meermalen herhaald. 

Toen ze 6-7 jaar oud waren, bleek R wat R ' is ook iets drukker, 
gevoeliger en iets zenuwachtiger dan R'. 
Ze zitten niet stil in den huiselijken kring, maar zijn toch ook niet opvallend onrustig 
of nerveus in hun manier van doen. Als ze maar 2 minuten op de soep moeten wachten, 
gaan ze nog wat lezen. Ze maken betrekkelijk weinig bewegingen. Ze zijn geheel na
tuurlijk in hun optreden. Ze lachen beiden nogal veel. Hun spreken is gelijk kabbelend. 
Beiden zijn rechtshändig. Ze zijn allebei opgewekt van aard. Met een cadeau, vacantie, 
een woord van lof zijn ze eer stil vergenoegd dan uitgelaten. Ze zijn spoedig in ver
rukking of in tranen, maar over 't algemeen gelijkmatig van humeur. Na succes zijn 
ze niet overmoedig, verkleinen eerder hun prestaties. Ze zijn niet opvliegend. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : In gezelschap van vreemden zijn ze aanvankelijk 
stil. Bij gestelde vragen zijn ze iets verlegen, maar die verlegenheid overwinnen ze 
al gauw. Kinderen, die bij hen gelogeerd zijn, hangen erg aan hen. Als een andere 
jongen eens slechte punten heeft, zeggen ze allebei: „Ja, maar die heeft het morgen 
misschien weer veel beter dan wij". Ze kunnen best iets missen van wat zij hebben. 
Ze zullen allebei een stuk chocolade doorbreken om een ander iets te geven. Beiden 
zijn erg huiselijk. Ze zullen zich niet zonder verzet laten beleedigen of voor den gek 
houden. Ze zijn direct weer verzoend. Ze komen bij ruzie tusschenbeiden, vermijden 
zelf ruzie. Ze zullen terwille van den vrede liever water in den wijn doen dan ruzie 
maken. Ze zijn spraakzaam in huis en niet geneigd anderen na te praten; uiten hun 
meeningen gemakkelijk tegenover de leeraren en onder hun vriendjes. Ze praten graag 
over de school, de leeraren enz., maar niet bij voorkeur over zichzelf. In hun gesprekken 
zijn ze gemoedelijk, maar niet gewoon er maar op los te praten. Beiden zijn mee
gaande en niet geneigd tot verzet. Als ze zien, dat de ouders boos zijn, zouden ze 
niet kunnen slapen. Ze zeggen dan: „Mama, u bent toch niet boos?" Ze zijn niet wispel
turig, niet sterk wisselend in hun sympathieën. Ze hebben dezelfde vrienden. Ze 
dweepen geen van beiden met een van hun vrienden. Het zijn groóte dierenvrienden. 
Als de ouders het toestonden, hadden ze een heele menagerie. Ze doen geen dier kwaad. 
Ze komen niet over elk geval met een besliste meening voor den dag. Beiden zijn 
strikt geloofwaardig en niet geneigd te overdrijven of hun verhalen wat op te sieren. 
Ze zijn als ze b.v. een boodschap moeten doen, absoluut betrouwbaar. 
R zou volgens de ouders iets gevoeliger R ' toont zijn gevoeligheid niet zoo. 
zijn, hetgeen zich zou uiten in meerdere 
aanhankelijkheid aan de moeder. 

R ' is iets minder verlegen dan R. 
In den caroussel heeft R ' direct een paard 
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veroverd, R niet, R laat zich meer ver
dringen. 

R was vroeger nerveus, als hij het middel
punt aller aandacht was. De vader meent, 
dat R destijds zoo zenuwachtig geworden 
is, doordat hij angstig was gemaakt door 
opscheppende jongens, die van een on
derwijzer vertelden, dat hij sloeg, als je 
bij hem alleen in zijn kamertje moest 
komen. Toen R een keer naar dat kamer
tje moest, kon de leeraar niets met hem 
aanvangen; R was weerbarstig, stampte 
op den grond. Later onder vier oogen 
bleek, hoe alles gekomen was. De vader 
zegt, dat R nu door die periode heen is. 

R ' is iets slagvaardiger dan R. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ze overhooren elkaar de les, 
geven elkaar daarbij critiek. Ze stoeien wel eens uit aardigheid met elkaar; van vechten 
is geen sprake. Maar zij vechten ook niet gauw met andere jongens. Als de een eens 
betere punten heeft dan de ander, wil hij niet boven z'n broer gesteld worden. Zoo 
is echter ook hun houding t.o.v. andere jongens van hun klas, als deze mindere punten 
hebben dan zij. Als R ' door de moeder voor bovenvermelde vrijgevigheid met zijn 
chocola, wordt geprezen, zegt hij; ,,Dat doet R ook altijd". Ze geven elkaar graag iets. 
Ze kunnen van elkaar alles verdragen, zoeken altijd eikaars gezelschap. Zij bleken 
zich niet bewust in iets van elkaar te verschillen. 
R spoort R ' bij het studeeren wel eens 
aan. R is wat banger dan R'; toch zal hij 
R ' wel helpen. 
P r e s t a t i e s : Langzaam en bedaard werken zij vooruit en ze komen zeker in het 
werk tot hun doel. Er is wat dat betreft geen verschil tusschen hen. Ze hebben een 
groóte plichtsbetrachting, zegt de vader en daarvandaan komt die gelijkmatigheid 
in het werk. Ze houden zoo lang vol tot zij een behoorlijk resultaat bereikt hebben. 
Zoowel lichamelijk als geestelijk hebben ze een groot uithoudingsvermogen. Ze kunnen 
goed tegen laat naar bed gaan (zijn physiek krachtig gebouwd). Ze knutselen niet 
veel, zijn daar niet handig in. Ze zijn tot nu toe niet ingenieus. De vader denkt, dat 
zij meer in wiskunde zouden kunnen presteeren dan in talen. De schoolcijfers loopen 
weinig uiteen. Beiden hebben een goed geheugen. Ze weten allebei wat ze gelezen 
hebben, nauwkeurig en geordend na te vertellen. Ze zien wel eens aardige dingen en 
die vertellen ze thuis dan ook. Voor hun leeftijd zijn ze beknopt en zakelijk in hun 
praten. Iets wat ze weten kunnen ze duidelijk uitleggen. Ze zijn nauwgezet bij ant-
woorden in de klas. Ze blijven bij de zaak. Ze geven nooit geestige antwoorden. Ze 
zijn geneigd alles direct en secuur af te maken en niet uit te stellen. Ze zijn regelmatig 
werkzaam. Ze krijgen vrijwel nooit straf. Ze hebben een slecht muzikaal gehoor. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Ze studeeren en spelen graag. Ze houden van wandelen, fietsen, 
zwemmen, schaatsen. Ook houden ze van voetballen, maar de vader is daarvan een 
tegenstander en houdt het tegen. Verder kaarten zij. Als ze kaarten, is het altijd 
een spel, waarbij iets gedacht moet worden. Ze dweepen niet met een bepaald vak 
of spel. Beiden zijn gewoon veel te lezen. Ze zijn niet geneigd zich te verdiepen in 
abstracte overpeinzingen. Ze zijn warm godsdienstig. Ze gaan graag naar de kerk. 
Ze zijn misdienaar. Ze gingen erg op in een lof, dat door den Bisschop werd gecele-
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breerd. Ze zijn altijd goed bij het werk of bij het gesprek van het oogenblik. Ze zijn 
ijverig in de studie. Als ze iets in een boek niet goed begrijpen, vragen ze den vader 
naar de beteekenis. Een opgelegde taak nemen ze niet licht op; ze zijn er zich wel 
van bewust, dat alles de noodige moeite kost en hebben deze er ook wel voor over. 
Hun plichtsbesef is ontzettend goed ontwikkeld, zegt de vader. Hij heeft dit de onder
wijzers van de lagere school al hooren zeggen, zelf heeft hij het op de Mulo gemerkt 
en hoort het nu ook weer van de leeraren op het gymnasium. Ze zullen zich nooit 
eens van iets afmaken met: „Ik krijg toch geen beurt". Ze zien graag onmiddellijk 
resultaten. Ze besluiten niet onder oogenblikkelijken indruk. Ze zijn niet nieuwsgierig. 
Als zij straf krijgen, zullen zij zich nooit tegen den vorm of soort van straf verzetten. 
Bij berisping komen ze gauw onder den indruk. Ze kunnen nogal goed tegen plagerij. 
Ze aanvaarden een te verwachten verandering gemakkelijk. Ze laten bij tegenspoed 
in het spel niet gauw den moed zakken. Ze zijn niet bang om voor hun belangen op 
te komen. Ze zijn niet voorbarig bij het antwoorden of stellen van vragen. Ze zijn 
geduldig bij moeilijk en vervelend werk, bij het maken van sommen. Ze zien er graag 
netjes en zindelijk uit zonder ijdel te zijn. Ze zijn zuinig. Ze hebben een gezonden 
eetlust, nemen allebei wat hun voorgezet wordt met genoegen en zonder critiek 
(b.v. als er eens niets op de boterham is). Geen van beiden is gesteld op verandering 
van dagorde, van woonplaats of op het zien van andere en nieuwe dingen. Ze ver
zamelen postzegels, maar als de vader eens niet meer meedeed, zouden ze daarmee 
zeker ophouden. 
R damt graag. R ' houdt niet van dammen, gaat liever 

zitten lezen. 
R is wat zenuwachtiger dan R'. Toen de 
vader de jongens bij zich in de klas had, 
begon R, als hij voor de klas moest komen 
in de Fransche les te huilen, terwijl hij 
de les toch kende. Thans zou hij dit niet 
meer doen. Bij een botsing van een paard 
en een kar voor hun huis, hield R zijn 
vader onder groot gehuil tegen. R is wel 
wat banger dan R'. 
K a r a k t e r : De ouders zeggen, dat beiden gemakkelijk te leiden en te beheerschen 
zijn. Ze zijn zeer bescheiden inzake hun eigen capaciteiten en prestaties. Koppig zijn ze 
heelemaal niet. Ze zijn vrijgevig, maar niet verkwistend, eer altruïstisch dan egoïstisch. 

S EN S' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, 15 JAAR OUD, UIT 
EEN ARBEIDERSGEZIN IN EEN PROVINCIESTAD (DE VADER 
IS GASFITTER, ELECTRICIEN EN ERKEND INSTALLATEUR) 

Beiden kwamen in hoofdligging. Er waren twee nageboorten. Ze begonnen ongeveer 
tegelijk te praten. Ze hadden samen mazelen en de waterpokken; overigens zijn ze 
nooit ziek geweest. Bij beiden werden op 12-jarigen leeftijd de amandelen verwijderd. 
S was de eerstgeborene en woog б г pond. S' kwam even later en woog 6 pond. 
S liep 8 dagen eerder dan S'. 
S was tusschen 3 en 4 jaar zindelijk, hoe- S' tusschen 6 en 7 jaar. Het kwam ook 
wel men hierop tot zijn tiende jaar nooit bij S' nadien vaker voor, dat hij niet 
zeker rekenen kon. zindelijk was. 
De hoofd- en gezichtsvorm zijn gelijk op onderstaande verschillen na: 

De jukbeenderen van S' zijn iets langer 
(afstand oor tot neus). 
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De kaken van S' zijn iets langer (afstand 
oor tot kinpunt). 

De gezichtslengte is bij beiden gelijk. 
De schedel van S' is iets smaller. 

Verder verwijs ik naar hun photo's op plaat IV. De photo's der tweelingen van terzijde 
gezien, zijn niet in gelijke mate en profiel genomen. Een volledig profileeren van 
beiden zou de kleine verschillen duidelijker doen zien. Waar zij echter in de secundaire 
criteria zoo overeenstemmen, dat aan hun één-eiigheid wel niet getwijfeld kan worden, 
leek mij het maken van een nieuwe photo overbodig. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Bij beiden is de kleur van het hoofdhaar zeer donker 
blond. Het hoofdhaar is stug, matglanzend, dicht. Beiden hebben één kruin op over
eenkomstige plaatsen. Ze hebben dezelfde hoofdhaarbegrenzing: boogvorm van voorin 
concave haarbegrenzing aan de slapen. Bij beide in gelijke mate lanugo daar ter plaatse. 
Hun huidkleur is matbleek, met eenigszins roze wangen. Hun huid is dik, droog en 
vast. Van beiden vertoont de voorhoofdshuid een geringe horizontale rimpeling. Zij 
hebben nogal kleine tanden, die recht geplaatst zijn. De vorm van den tandboog 
is die van een parabool. De 3de en 2de molaar links en rechts onder, zijn bij beiden 
nog niet doorgebroken. De kleur van de tanden is geelachtig wit. De lengte van het 
profiel van de bovenste huidlip is bij beiden even groot. De neuswortel is vlak en de 
neusrug recht. Ze hebben eenzelfde nogal dikke neuspunt. De neusvleugels sluiten 
niet tegen het septum aan en zijn bij beiden matig gewelfd. Het septum is kort, breed, 
naar achteren breed wigvormig toeloopend. Ze hebben nogal afstaande, tamelijk 
groóte ooren. De oorschelp vertoont bij beiden dezelfde, tamelijk dikke windingen. 
De oorlellen zijn bij beiden even groot en gedeeltelijk aangegroeid. Zij behooren tot 
dezelfde bloedgroep (B). 
Een zeer geringe psalidontie. 
De tandboog is iets breeder dan bij S'. 

De Iste molaar links boven is carieus. 
De bovenlip staat naar voren. 
Matige procheilie. 
Profiel bovenste huidlip: concaaf. 
De lippenzoom is iets vooruitspringend. 
De uitbochting van den lippenzoom door 
het filtrum is nogal breed. 
De neuswortel is middelmatig breed tot 
breed en matig hoog. 
De neusrug is middelmatig breed. 
De neuspunt: bijna niet opwaarts naar 
voren. 
De neusvleugels zijn vrij dik en vrij laag. 
Het septum steekt iets meer naar onderen 
uit. 
De neusgaten zijn nogal smal en zijde
lings ovaal. 
De neusgaten-vlakte: meer horizontaal. 

De oorschelpen zijn vrij dik. 
De helixrand is van boven achter om-
geplooid. 

Iets meer psalidontie. 
De tandboog is eenigszins hoekig gebogen 
tusschen de snijtanden en de hoek
tanden. 
De 1ste molaar links onder is carieus. 
Idem, maar iets minder. 
Idem, maar iets minder. 
Idem, maar iets minder. 
Idem, maar iets minder. 
Idem, maar iets smaller. 

Iets breeder, maar iets minder diep dan 
bij S. 
Idem, maar iets minder breed. 
Iets meer opwaarts naar voren. 

Idem, maar iets minder dik en iets lager. 
Idem, maar misschien nog iets meer. 

De neusgaten zijn iets smaller en iets 
minder zijdelings ovaal. 
Meer van beneden achter, naar voor 
boven gericht. 
Idem, maar een weinig minder dik. 
Idem, maar de plooi is iets dieper. 
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Het linker oor toont boven een lichte Het linker oor van S' niet, hoewel het 
aanduiding van Henkel-oor. evenals het linker oor van S iets verder 

van het hoofd afstaat dan het rechter oor. 
Tubercula Darwini: Links 3, Rechts 4. Links 5, Rechts 5. 
De verschillen zijn gering en hebben alleen betrekking op de minder betrouwbare 
secundaire criteria. 
Het rapport van de oogarts luidde: 
Iriskleur: grijsbruin. Idem. 
Pupilafstand: 64 mm. 60 mm. 
Comearefractie: Idem. 

1. r. 
hor. 83/4 mm. hor. 83/4 mm. 

vert. 8V2 mm. vert. SVÜ mm. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
35 mm. 92 mm. 33 mm. 89 mm. 
Alleen dus een vrij belangrijk verschil in pupilafstand, naast vrijwel volkomen gelijk
heid der andere oogmaten. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Beiden zijn rechtshändig. In hun bewegingen 
en in heel hun doen en laten lijken ze sprekend op elkaar. Beiden waren in hun eerste 
levensjaar al erg druk. Ze zijn altijd in beweging, springen, hangen, zitten overal 
aan en grijpen overal naar. Ze draven den heelen dag. Zelfs 's nachts zijn ze nog on
rustig, dan liggen ze nog niet stil in bed. Toen zij op de lagere school waren, werd 
den ouders de raad gegeven met de jongens naar den dokter te gaan, omdat ze zoo 
zenuwachtig waren. Ze zijn gejaagd in hun spreken, loopen en schrijven. Ze schreeu
wen thuis dikwijls zoo hard, dat de ouders zich geneeren voor de buren. Ze lachen 
veel en gauw om een mop, ook om hun eigen moppen. Als er iets plezierigs voor hen 
aan de hand is, (een buitenkansje, vacantie) geven ze nooit veel uiting aan hun vreug
de. Ze zijn niet spoedig in verrukking of in tranen. Wel zijn ze gauw blij met een 
kleinigheid; met een plaatje kan men hen al blij maken, zoo groot als ze zijn. Beiden 
zijn als regel goed gehumeurd. Ze zijn heelemaal niet ernstig. Ze kunnen wel eens 
opvliegend zijn. 
S. was kort na de geboorte al wat drukker 
dan S'. 
S is zeer vatbaar voor vriendelijke be
jegening en zeer ontvankelijk voor een 
woord van lof. 
H o u d i η g t. ο. ν. a n d e r e n : Ze leven alleen voor zich zelf. Als hun iets gevraagd 
wordt, geven ze ongeremd direct antwoord, dan praten ze er soms maar op los. Zij 
zijn merkwaardig koel, onverschillig t.o.v. andere menschen. Ze zijn geneigd tot 
scherts, te pas en te onpas. Van een fijn aanvoelen van lief en leed van huisgenooten 
of kameraden is geen sprake. Zij kwetsen anderen met op- en aanmerkingen zonder 
het te beseffen. Ze zeggen wat hun in den mond komt. De moeder zegt wel eens: 
„Jongen, je beleedigt je moeder", maar zij worden daardoor nooit merkbaar geroerd. 
Als hun vader eens tegen zijn vrouw moppert, knikken ze tegen elkaar, hebben ze 
schik, „dat de moeder ook wat krijgt". Bij voorkeur zoeken ze gezelschap van klei
neren. Altijd hebben ze kinderen om zich heen beneden hun leeftijd. Ze hebben de
zelfde drie vrienden, schoolvrienden. Ze wachten op hen, als zij naar school of van 
school naar huis gaan. Nooit halen ze met hun vrienden onderweg kattekwaad uit; 
ze gaan gewoon naar school en weer naar huis. Zij dweepen niet met een van die 
vrienden, zelfs zijn ze weinig kameraadschappelijk voor hen. Ze hebben ook aan nie
mand het land. Zij leven niet met hun kameraden mee. Medelijdend zijn ze geenszins. 
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Als kleine kinderen gaven zij sukkelig gemakkelijk iets af, als een ander kind hun iets 
vroeg. Maar nauwelijks waren zij het kwijt, of zij wilden het weer terug hebben. Ze 
zijn niet vriendelijk. Bij meeningsverschillen met anderen geven zij licht toe; roeren 
hun mond dan wel, zetten zelfs een grooten mond op, maar zullen er nooit om vechten. 
Ze vertellen weinig over wat ze gezien hebben. Ze zijn niet geneigd zich op den achter
grond te houden. Ze zijn in het geheel niet bedremmeld of gegeneerd als zij voor 
vreemden staan (ze begonnen zacht te fluisteren tijdens mijn onderzoek). Als zij 
voor hun moeder of vader eens iets moeten doen b.v. een boodschap, heeft dat heel 
wat in; ze zullen het doen, als men er hun iets voor geeft. Zij schijnen niet echt boos 
te kunnen worden. Als iemand hen in iets te na is gekemen, zijn ze dat weer gauw 
vergeten. Gezellig meepraten doen zij nooit. Ze zijn niet beleefd. Ze komen gewoonlijk 
eerlijk voor hun bedoelingen uit. Toch zijn ze niet altijd geloofwaardig. Ze zijn geneigd 
te overdrijven en hun verhalen wat op te sieren. 
S antwoordt op mijn vraag of hij een S' antwoordt op deze vraag: „'s Zomers 
prettig thuis heeft: „In dit huis niet, het 
is te klein". Hij zegt veel te houden van 
zijn ouders, het meest van zijn vader, 
omdat die nog wel eens ergens mee naar 
toe gaat, b.v. naar de bioscoop. 

S is er op uit, volgens een leeraar, kleine 
diensten of vriendelijkheden te bewijzen. 
Onderlinge vergelijking van deze laatste 
punten was niet wel mogelijk, omdat zij 
in parallelklassen zaten, en van verschil
lende leeraars les hadden. 

wel, dan kan ik naar buiten, maar 's win
ters zit ik mij thuis te vervelen". Ook S', 
zegt, veel van zijn ouders te houden, 
maar toch het meest van zijn moeder 
omdat zijn vader altijd zoo'n grooten 
mond heeft. S' is meer toegevend zachter, 
hulpvaardiger en goedhartiger voor de 
huisgenooten dan S. 
Ook S' is voor zijn leeraar zeer behulp
zaam. Als deze S' iets opdraagt, doet hij 
dat met plezier en hij is er zelfs op uit, 
den leeraar een genoegen te doen. Als S ' 
het 's Maandagsmorgens gedaan kan krij
gen begint hij met zijn leeraar een praatje 
over de voetballerij van Zondag. S' heeft 
iets vrij's over zich, soms op het bru
tale af. 
S' liegt meer dan S. Hij nam onlangs 
een dubbeltje uit de beurs van zijn 
moeder. 

H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Bij het eten en drinken 
willen ze evenveel hebben. Vraagt de een nog een boterham, dan wil de ander er ook 
nog een, ook al is hij met eten opgehouden. Ze kunnen elkaar niet missen, zijn veel 
samen, maar als ze bij elkaar zijn, kibbelen ze. Zoo kibbelen ze samen, en zoo zegt de 
een: „Ga je mee". Ze dammen samen, maar voor het einde van het spel zijn ze ge
regeld aan het kibbelen. Zoo gaat het met kaarten ook. Het wordt nooit werkelijk 
ruzie. Zij vechten nooit samen, evenmin als met hun kameraden; ze vechten alleen 
met den mond. 
S zegt, dat hij erg veel van zijn tweeling
broer houdt, evenveel, maar niet meer 
dan van zijn ouders. 

Als zij elkaar uitschelden, zegt S altijd 
tegen S': „zenuwpil". 
Naar verschilpunten met zijn tweeling
broer gevraagd, weet S er heelemaal geen 
op te geven. 

Op mijn vraag, of hij aan zijn tweehng-
broer gehecht is, zegt S': „Dat kan ik 
niet zeggen". Tot eenige nadere toelich
ting was hij niet te brengen. 
S' zegt bij onderlingen twist tegen S.: 
„huichelaar". 
Naar verschilpunten met zijn tweeling
broer gevraagd, zegt S', dat S gauwer 
driftig is. Hij „rijdt hem gauw", zegt S'. 
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Verder kan S niet veel verdragen als S' 
hem eens plaagt. 

P r e s t a t i e s : Beiden zijn thans leerlingen van de eerste klas van de ambachts-
school, waar zij in parallelklassen zitten. Zij hebben een zwak geheugen, hebben geen 
muzikaal gehoor. Wat zij lezen, onthouden zij vrij goed. Ze lezen eenzelfde boek soms 
wel 2 of 3 keer over, maar het moet een boek zijn naar hun zin en dat is voor beiden 
hetzelfde. Wat zij weten, weten ze niet nauwkeurig. Op de lagere school moesten ze 
dikwijls strafwerk maken. Ze zijn nonchalant in hun antwoorden in de klas, onordelijk 
in hun werk. Ze zijn geneigd hun werk vlug af te maken, gewoonlijk wordt het half 
werk. Gauw zijn ze een werk moe. Geen van beiden is handig. Als er iets aan hun 
fiets mankeert, zullen ze eerder trachten het zelf te maken dan een ander te hulp 
te roepen. Hun antwoorden op vragen raken soms kant noch wal. Als ze een mop 
navertellen — en dat doen ze graag — vertellen ze die dikwijls verkeerd. 
Toen ze een paar jaar op school waren, Op school was S' in het begin iets beter, 
werd S' door S overtroffen. S' behoorde volgens het laatste rapport 
S is bij het werk kalmer en gelijkmatiger bij de 7 eersten van de klas. 
dan S'. S' speelt trekharmonica. Hij heeft ook 

wel eenige begaafdheid voor teekenen. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Ze houden van biljarten, voetballen, kaarten en dammen. 
Ook fietsen ze graag. Voor de studie hebben ze geen levendige belangstelling. Hun 
ijver is niet groot. Op de ambachtsschool werken zij, omdat ze moeten; zij deden 
het liever niet. Op bioscoop en tooneelvoorstellingen zijn ze dol, maar ze komen er 
niet dikwijls, één keer per jaar. Ze houden over het algemeen niet van lezen. Ze zijn 
niet geneigd zich te verdiepen in overpeinzingen. Piekeren kennen zij niet. Ze zijn 
over zichzelf best tevreden. Ze vinden het allicht goed. Ze zijn nog erg speelsch. Beiden 
vertellen, dat ze graag électricien willen worden om de zaak van hun vader te kunnen 
overnemen. Idealen schijnen ze in het geheel niet te koesteren. Bij het spel zijn ze 
wispelturig, ze willen ieder oogenblik iets anders. Ze zijn heelemaal niet bedachtzaam. 
Ze zijn allebei nieuwsgierig. Als er op straat iets schokkends gebeurt, zijn ze er bij en 
loopen dan ook naar het politiebureau om het aan te geven. Beiden nemen een opge
legde taak licht op. Ze meenen alles beter te weten en te kunnen. Beiden hebben nogal 
eens kwaden zin, als zij boodschappen moeten doen. Bij moeilijk en vervelend werk 
geven ze het direct op. Bij plagerij reageeren ze meestal met een grooten mond op te 
zetten. Ze zijn heelemaal niet bedrukt bij berispingen of bij een slecht rapport. Ze 
zijn daarin zeer onverschillig. Bang voor proefwerk of overgangsexamen zijn ze dan 
ook in het geheel niet. Ook zijn ze niet bang voor straf, evenmin in het donker, wel 
voor water en voor vechten. Ze zijn voorbarig, hechten spoedig geloof aan reclames. 
Ze zijn niet geduldig bij hun werk. Ze zijn heelemaal niet ijdel of behaagziek. Ze zijn 
niet zuinig; het geld, dat ze op zak hebben, maken ze direct op. Ze zijn erg onver
schillig op hun kleeren. Allebei zijn ze heel erg gesteld op lekker eten en drinken. Toch 
eten ze altijd van alles mee. Ze verzamelen sportplaatjes; en postzegels hebben ze 
ook wel eens verzameld, maar ze zijn te slordig, zegt de moeder. Ze ruimen den 
rommel, dien ze maken, niet op. Om veranderingen in kamers geven ze niets, 
wel zien ze het, als er in huis iets veranderd is. Ze zijn niet gehecht aan oude 
herinneringen. 

S' voelt iets meer voor muziek; hij speelt 
iederen dag een half uur harmonica. 
S' teekent nog wel eens iets na. S niet. 
S' is nieuwsgieriger dan S. Als er iets in 
huis is in de kast, of als moeder thuis 
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komt met iets in de tasch, dan maakt 
S' die open. 

S kan bij het spel niet tegen verlies. Hij S' kan wel tegen verlies in het spel. 
moet winnen, anders scheidt hij er uit. Hij blijft dan doorspelen. 
Bij een berisping is hij daarmee niet even- S' speelde als kind altijd met poppen, 
redig gedrukt. hield van touwtje springen enz. 

S' gaf daar niet zoo erg om. 
K a r a k t e r : Ze zijn in dezelfde mate heerschzuchtig, hebzuchtig en gierig. In 
spel- en sportprestaties zijn ze graag haantje de voorste. Ze voelen weinig voor het 
lijden van anderen. 
S is moeilijker te leiden en bij het spel 
minder inschikkelijk dan S'. 

Τ EN T' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, 17 JAAR OUD, 
UIT EEN DOKTERSGEZIN IN EEN DORP 

Beiden kwamen in hoofdligging ter wereld zonder kunsthulp. Er waren 2 nageboorten, 
meent de moeder zich te herinneren. Ze begonnen tegelijk te loopen en te spreken. 
Ook waren ze tegelijk zindelijk. Ze hadden samen mazelen. Overigens zijn ze nooit 
ziek geweest. Beiden zijn op een internaat en zitten in de vierde klas van het gym
nasium. 
Τ was de eerstgeborene. T ' kwam even later. 
Τ woog 7 pond en 3 ons. T ' woog TVs pond. 
Van jongsafaan hebben ze altijd sprekend op elkaar geleken en ook nu is dit nog 
het geval. Hun leeraren wisten op school herhaaldelijk niet, wie van de twee ze voor 
zich hadden. Klasgenooten, die in de bank achter hen zaten, maakten er ons op op
merkzaam, dat men hen aan hun eenigszins verschillend achterhoofd kon kennen. 

Het achterhoofd van T ' is iets breeder. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zij stemmen hierin volkomen overeen, afgezien van 
zeer kleine verschillen in de oogmaten. 
De afstand van binnen- en buiten- T ' is lichamelijk iets sterker dan T. 
ooghoeken en de pupilafstand verschillen T ' is iets grooter dan T. 
2, resp. 1 mm. 
Het verloop in de parabool tusschen de 
voorste bovenste snijtanden schijnt iets 
minder hoekig bij T. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Beiden zijn tamelijk stil, weinig beweeglijk 
in de klas, rustig in de pauze tusschen de lesuren, ook bij vroolijke stemming. Toch 
zijn ze niet traag of onbeholpen in hun bewegingen, noch in hun spreken. Ze kunnen 
goed stil zitten, zullen niet van hun stoel opspringen, niet onrustig heen en weer 
loopen of druk gesticuleeren. Hun ingetogenheid is geheel natuurlijk. Volgens de 
moeder en den directeur van het internaat zijn ze altijd gelijkmatig goed gehumeurd, 
lachen zij in een matige opgewektheid, nooit uitgelaten. Ze zijn opgeruimd in het 
gewone dagelijksche doen, niet zwaarmoedig. Ze zijn nooit in verrukking, nooit 
opvliegend, wel gauw in tranen. Ze zijn tevreden van aard. In hun handelingen en 
vragen zijn ze altijd kalm. Door succes of wanneer iemand hen opstookt, worden ze 
niet overmoedig. Ze zijn gevoelig voor een woord van lof. De moeder zag voor het 
eerst verschil tusschen hun beider geaardheid, toen ze 14-16 jaar oud waren en de 
verschillen waren nog zeer gering. 

Τ is links. T ' is rechtshändig. 
Τ lacht wat minder dikwijls dan Τ'. Τ ' lacht zeer veel. 

7 
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Τ is iets stiller dan T' . T ' is vroolijker dan T. Je kunt dat zoo 
aan den jongen zien, zegt de moeder. T ' 
is wat meer vief van aanpakken. 

Τ gaat liever op zijn gemak zitten lezen. T ' heeft meer neiging om bezig te zijn. 
Τ ' is in alles wat gevoeliger, zal gauwer 
reageeren. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze zijn niet eenzelvig. Het zijn vriendelijke jon
gens, die zich in de conversatie niet geven, maar als hun iets gevraagd wordt, gewillig 
en gemoedelijk antwoorden zonder merkbaar geremd te zijn. Ze zijn geneigd de men
schen goed en lief te vinden, merken niet bij voorkeur slechte hoedanigheden van 
anderen op, dweepen met niemand in het bijzonder. Ze zijn heel wel met de leeraren, 
goedhartig voor ondergeschikten. Ze zijn huiselijk van aard. Ze vechten mee, als 
er gevochten wordt, zullen zich niet laten versukkelen. Bij ruzie komen ze echter 
niet spontaan tusschenbeiden. Ze zijn een beetje terughoudend, zooals de heele familie, 
mengen zich niet in een gesprek, bemoeien zich niet overal mee. Ze zijn niet schuchter, 
wel bescheiden, zij zullen niet bij voorkeur over zichzelf spreken en praten ook anderen 
niet na. Ze zijn toegevend in den omgang met hun klasgenooten. Ze zijn meegaande 
en hulpvaardig, strikt geloofwaardig en niet geneigd hun verhalen wat op te sieren. 

T ' zal bij ruzie onder kameraden gauwer 
aanpakken. 
T ' is spraakzamer en nog goedhaxtiger 

Τ is wel op verzoek, maar niet spontaan dan T; hij is ook spontaan hulpvaardig, 
hulpvaardig. Τ is meer op zijn gemak ge
steld; hij zegt b.v.: „Kan een ander dat 
niet doen?" 
H o u d i n g t . o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Van jongsafaan zijn ze erg 
aan elkaar gehecht. Ze hebben nooit ruzie. Ze zijn meestal bij elkaar en wenschen 
steeds gelijk gekleed te zijn. Schaatsenrijden doen ze altijd samen, nooit met anderen. 
Ze gaan weinig of niet met vrienden om. Ze vinden van elkaax, dat ze meestal dezelfde 
dingen graag doen. 
Op de vraag of hij zelf verschillen weet T ' zegt op de vraag of hij het met de 
op te noemen tusschen hem en zijn twee- hiernaast genoemde verschillen eens is: 
lingbroer, zegt hij: ,,Ja, we verschillen in „Ik weet het niet", maar hij denkt ook, 
karakter". Hij denkt, dat T ' vroolijker dat hij iets vroolijker is dan T. Ook kan 
is en wat koppiger en dat T ' wat beter hij iets beter leeren; Τ ' heeft meestal een 
kan leeren. Na een verre wandeling gaf iets beter rapport dan T. Wat die koppig-
hij zelf niet toe, dat hij moe was; dat zou heid betreft, blijkt het er hoofdzakelijk 
voor T ' geen punt van zelfhandhaving om te gaan, dat T ' niet zoo gemakkelijk 
zijn. als Τ zijn eigen inzicht prijsgeeft. 
P r e s t a t i e s : Ze hebben nooit uitgeblonken door bijzondere prestaties. Hun 
schoolcijfers zijn minder dan middelmatig, het laagst zijn hun cijfers voor wiskunde. 
Beiden zijn in de vierde klas van het gymnasium en gaan waarschijnlijk in de vijfde 
naar de A-afdeeling, omdat geen van beiden veel van wiskunde kent. Beiden hebben 
al eens gedoubleerd. Ze zijn middelmatig van verstand, begrijpen wel iets nieuws, 
maar moeten zich daartoe behoorlijk inspannen; beiden hebben evenveel tijd noodig 
om te zien, waar het op aankomt. Allerlei kleinigheden, die andere jongens van de 
klas niet ontgaan, merken zij niet op. Zij kunnen hun gedachten meermalen niet goed. 
onder woorden brengen. Hun werktempo is langzaam, maar zeer gelijkmatig, hun 
volharding goed; hun uithoudingsvermogen middelmatig; hun handigheid beneden 
de middelmaat. Zij kunnen uit kleinigheden nooit aardige dingen maken. Ze zijn 
nauwkeurig in het schoolwerk en in het spel. Zij zullen alles direct en secuur afmaken. 
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Ze komen altijd op tijd en leveren een opgelegde taak op tijd in. Nooit krijgen ze straf, 
thuis noch in school. 
Τ is niet zonder humor in zijn antwoorden Maar vooral T ' is een droog komiek, zegt 
en zijn opmerkingen. de moeder; met hem heb je de grootste 

pret, als hij thuis is. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t . o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Spelen doen ze liever dan werken. Wat zij graag doen is fietsen, 
schaatsen, schaken en dammen. Ze probeeren te zwemmen, maar leeren het moeilijk. 
Ze doen mee aan voetballen en verkennen. Ze houden van dieren (honden en vogels). 
Ze dweepen niet met een bepaald vak of spel. In den studietijd peinzen of piekeren ze 
nooit. Ze zijn vlijtig in hun schoolwerk. In moeilijke oogenblikken kunnen ze niet 
snel hun gedragslijn vinden. Ze zijn bedachtzaam, nooit voorbarig bij het stellen 
van en het antwoorden op vragen. Bij plagerij zijn ze niet licht ontstemd. Ze kunnen 
niet goed tegen verlies in het spel. Zij kaarten niet mee om geen geld te verliezen. Op 
berisping, een woord van lof, reageeren ze gewoon, kalm, gevoelig. Ze komen wel 
onder den indruk van een slecht proefwerk of rapport, maar worden er niet licht 
moedeloos onder. Wat geduld of ongeduld betreft, is er tusschen hen geen verschil. 
Ze worden in zuinigheid grootgebracht en zijn dat zelf ook geworden. Ze zijn niet 
ijdel. Ze zijn nauwgezet op hun kleeren en niet meer dan anderen op lekker eten en 
drinken gesteld. Ze verzamelen postzegels, maar met een slechts matige ambitie. 
Τ neemt in vrijen tijd zijn gemak. T ' speelt viool, timmert en zaagt in zijn 

vrijen tijd. 
Τ leest niet veel uit ambitie. T ' is gewoon veel te lezen. 
Τ zegt, dat hij wel dokter zij willen wor- T ' zegt, dat hij misschien priester zal 
den. Hij voelt er ook wel iets voor om worden. Het kost hem echter moeite dit 
priester te worden, maar hij zou graag besluit te nemen. Hij vreest er niet ge-
later gehuwd zijn, zegt hij, „alleen zitten schikt voor te zijn. 
is ook niets". 
Τ laat meer iets rondslingeren dan T' . 
K a r a k t e r : Ze zijn niet koppig. Of hen veel of weinig wordt toegestaan, zij zijn 
altijd tevreden, alleen niet over eigen capaciteiten en prestaties. Ze zijn niet gierig, 
wel zuinig, niet eerzuchtig, noch heerschzuchtig. 

T ' schijnt wat meer bereid anderen te 
helpen dan T. 

U EN U' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, 20 JAAR OUD, UIT 
EEN ONDERWIJZERSGEZIN IN EEN PROVINCIEHOOFDSTAD 

Er was één nageboorte. Beiden wogen evenveel. Gedurende б а б weken waren het 
borstkinderen. Toen zij ongeveer 6 weken oud waren, hadden ze tegelijk kinkhoest. 
Een maand of zes oud leden beiden aan een darmcatarrh. Ze waren op vrijwel den
zelfden leeftijd zindelijk. Op tweejarigen leeftijd hadden zij een eczeem over het heele 
lichaam en later mazelen. Lichte ziekten, die ze later doormaakten, hadden ze altijd 
samen. In den tijd, dat ze pas begonnen te loopen, zijn ze samen de trap eens opge-
klauterd en er allebei afgevallen. Ongedeerd speelden beiden verder. Zij bezochten 
het lyceum, slaagden beiden met 18 jaar voor het eindexamen afdeeling gymnasium 
en zijn sinds een paar jaar op een Seminarie bij Paters. 
U was de eerstgeborene. 6 à 10 minuten later kwam U'. 
Bij de geboorte stond z'n neus wat scheef, 
maar ongeveer een maand later stond 
hij weer recht. 
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U was iets sterker dan U'. 

Toen U ongeveer З г ja.ax oud was, werd 
hij ernstig ziek. De ouders weten niet aan 
welke ziekte hij geleden heeft. 
U viel, toen hij 4 jaar oud was, van de 
t rap en kwam met zijn voorhoofd op een 
van de treden terecht. Na een paar dagen 
rust was hij weer beter 1. U is op zijn 
achtste jaar nog eens gevallen; hij heeft 
daarvan een lidteeken in de slaapstreek 
overgehouden. 
U werd voor adénoïde vegetaties geope
reerd. Op het lyceum kon hij den leeraar 
niet zoo goed verstaan. De oorarts be
vond, dat hij niet slechter hoorde dan U'. 
(De moeder is hardhoorig). 
U heeft sinds het eindexamen tot kort 
geleden altijd last van hoofdpijn gehad. 
Ook heeft hij sinds zijn 20ste jaar maag-
bezwaren, waarom hij dieet houdt *. 
Twee jaar geleden werd bij U de blinde
darm verwijderd. 

U ' liep een paar weken eerder dan U en 
begon iets eerder te spreken. 
U ' kreeg juist op denzelfden leeftijd, dat 
U zoo ziek was, een longontsteking; zij 
waren tegelijk genezen. 
Toen U ' in de eerste klas van het lyceum 
zat, had hij nog eens longontsteking. U ' 
brak een been en werd daarvoor 6 weken 
in een ziekenhuis verpleegd. Hij viel, 
12 jaar oud, op het ijs en mist sindsdien 
een stukje uit een van zijn voortanden. 

U ' niet. 
Toen U ' ongeveer 19 jaar was, kreeg hij 
na griep een oorontsteking. Hij was daar
na een maand lang doof. Tenslotte is 
zijn gehoor weer normaal geworden. 
U ' klaagde evenals U tijdens het onder
zoek dikwijls over vermoeidheid en 
hoofdpijn. 
U ' had, toen hij ongeveer θ jaar was, 
een niet rechte wervelkolom. Ter hoogte 
van de vierde ruggewervel was een kleine 
verhevenheid. 
U ' is altijd wat zwakker geweest. 

Hun lichamelijk uiterlijk: Na de geboorte werd een van beiden een strikje aangedaan 
om hen uit elkaar te kennen. De vader bleef er in de eerste jaren zeer veel moeite 
mee hebben. Op de lagere school pasten de onderwijzers allerhande middeltjes toe 
om hen van elkaar te kunnen onderscheiden en op het lyceum kende alleen de leeraar 
in de klassieken hen geregeld uit elkaar. Van achteren gezien is de verwisselingskans 
bijzonder groot, omdat beiden twee kruinen hebben, waarvan de hoogste aan den 
rechterkant zit. 
S e c u n d a i r e « r i t e r i a : Er waren slechts zeer geringe verschillen te constateeren. 
Het gezicht van U is iets langer en neigt Dit laatste is bij U ' iets sterker. 
in vorm tot een vijfhoek. 
Het voorhoofd van U is iets — maar 
slechts zeer weinig — grooter dan dat van 
U ' en verloopt iets meer achterwaarts 
omhoog. 
Bij U is een kleine opistodontie, 1-2 mm. 
De bovenste tandboog is iets meer ont
wikkeld. 
Bij U zijn een paar kiezen getrokken. 

Bij U is een zeer lichte procheilie. 

Bij U ' een paar mm meer. 
U ' mist een stukje van een der voorste 
snijtanden door bovenvermelden val. 
Bij U ' ook, maar niet dezelfde als bij U. 
De kiezen, die bij U ' gevuld zijn, zijn bij 
TJ licht carieus. 
Bij U ' nog iets minder. 

1 De vader heeft het altijd aan dien val toegeschreven, dat U iets minder goed leerde 
dan U'. 
1 Volgens den dokter te weinig zoutzuur in de maag. De vader herinnert zich van den 
dokter het woord „achylie" gehoord te hebben. 
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Het profiel van de bovenste huidlip is Bij U ' vrijwel rechtloopend. 
bij U licht concaaf. 
De neus van U is een heel klein beetje De neuswortel van U ' is iets smaller dan 
langer dan die van U'. die van U. 
Bij U sluiten de neusvleugels minder De neus van U ' staat iets scheef. De 
tegen het septum. rechtemeusvleugel van U sluit daardoor 
De neusgaten van U zijn iets breeder dan minder tegen het septum dan de linker. 
die van U' . 
De pupilafstand en de afstanden van 
binnen- en buitenooghoeken zijn bij U 
1 resp. 1.5 mm. kleiner dan bij U'. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Hun gang is nogal vlug, zij gaan met groóte 
passen. Daarbij zwaaien de armen in gelijke mate mee. Beiden zijn rechtshändig. Zij 
kunnen goed gedurende geruimen tijd rustig zitten. Ze zijn niet traag, noch gejaagd; 
wat hun spreken betreft, zijn zij eer langzaam dan rad van tong. In den huiselijken 
kring zijn ze nogal stil, niet druk. Ze discussiëeren nogal levendig; in vuur gerakend 
bijten ze scherp van zich af. Ze hebben neiging om altijd bezig te zijn. Ze zijn kalm 
van aard, niet impulsief, niet spoedig in tranen. De vader geeft voor hun opgewektheid 
in vroeger jaren een 6, voor den laatsten tijd een 6 + . Uitgelaten zijn ze nooit. Ze 
zijn gelijkmatig ernstig van aard. Ze zijn niet nerveus, niet opvliegend. Voor het eerst 
bemerkte men verschil in temperament in de tweede klas van de lagere school. 
Vroeger lachte U veel meer dan U'. U ' babbelde, toen hij begon te praten 

meer dan U en is dit later meer blijven 
doen. 

Als U van de onderwijzeres een standje U ' was gevoeliger voor een berisping. Hij 
kreeg, keek hij haar onverschillig aan begon wel niet te huilen, zei de onder-
met een uitdrukking als „het kan me wijzeres, maar hij trok het zich toch 
niet schelen". duidelijk meer aan. 
U was de eerste jaren op het lyceum 
storend beweeglijk in de klas. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Vroeger waren zij eenzelvig, terughoudend voor 
anderen, zonder opmerkelijk schuchter te zijn. Als kleine kinderen speelden zij meestal 
samen, zonder vrienden. Later meden beiden min of meer den omgang met anderen. 
Er was een dagelijksch contact gedurende langen tijd noodig voor en aleer in hen 
eenige aanhankelijkheid aan vreemden groeien kon. Zij waren niet terugstootend bij 
vriendelijke tegemoetkoming, plaagden graag. Bij vroolijke stemming doen ze wel mee. 
Wat gezelligheid aangaat, waren ze, ook thuis, over het algemeen ongenietbaar. In 
de laatste jaren kunnen zij heel goed in gezelschap van medestudenten meedoen. 
Ze geven zich daartoe moeite; ook thuis leggen ze zich op de conversatie toe. Ze 
dweepen niet met een van hun medestudenten. Ze blijven standvastig in hun vriend
schappen; beiden houden correspondentie aan met vrienden, die elders gingen wonen. 
Zij antwoorden op vragen altijd lichtelijk koel en blijven in hun scherts goedhartig. 
Vooral in den laatsten tijd voelen zij zich aangetrokken tot ongelukkigen en minder 
bedeelden. Volgens hun huisgenooten zouden zij lief en leed van hun medestudenten 
en van hun leeraren niet fijn aanvoelen. Toegevend zijn ze alleen voor hun moeder. 
Zij zijn gemakkelijk te leiden. Zij zijn verdraagzaam t.o.v. fouten en vergissingen van 
anderen. Zij zijn niet geaffecteerd in den omgang, ook niet complimenteus. Tot dispu
teeren geneigd, zijn zij vechtlustig bij meeningsverschillen in een gezelschap. Toch 
zijn ze niet geneigd er maar op los te praten. Geneigd tot napraten zijn ze geenszins. 
Contact met hoogere standen vermijden zij. Tegenover hooger en lager geplaatsten 
is hun toon en optreden niet verschillend. 
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U kon, toen hij op het lyceum was, veel 
beter met kleine kinderen omgaan dan U'. 

U had meer vrienden op het lyceum. 

Op het seminarie kreeg U er nog een paar 
vrienden bij. 

U plaagde meer de kat. 

U richt zich meer tot zijn moeder, hielp 
haar dikwijls en vertrouwde haar meer 
van zijn intieme dingen toe. 
U was thuis erg gesloten, zegt hij zelf. 
Hij vertelde nooit over iets, dat hij er
varen had; alleen als zij eens een leeraar 
hadden geplaagd of „lol" in de klas had
den gehad. Hij heeft die geslotenheid nu 
nog, zegt hij. Hij zal nooit over een heel 
mooien dag, dien hij gehad heeft, thuis 
spreken. Hij had en heeft nog een zekeren 
schroom om dit te vertellen. 

U houdt er meer van aan een feestje bij 
vrienden deel te nemen dan U'. 
U is minder geneigd tot disputeeren 
dan U' . 
U kan niet zoo goed zijn bedoelingen 
verbergen 

U ' is meer terughoudend, meer eenzelvig 
dan U. 
U ' heeft, toen hij opgroeide, zich steeds 
meer afgezonderd en dit is nu zoo sterk 
geworden, dat U ' zelf al eens gezegd 
heeft: „Als ik priester ben, zal ik moeten 
leeren minder op me zelf te zijn". 
Het kon hem op het lyceum nooit schelen 
of hij alleen moest loopen. Als de andere 
jongens naar de hei gingen spelen, liet 
hij hen gaan en ging hen later op zijn 
eentje na. 
In zijn klas had U ' maar twee vrienden. 
De een is naar een ander werelddeel ver
trokken; de ander is ook niet meer in de 
stad. U ' schrijft dien buitenlandschen 
vriend nog brieven. Op vrije middagen 
gaat hij naar de ouders van zijn anderen 
vriend op bezoek. 
U ' is bij zijn oude vrienden gebleven, 
heeft geen nieuwe vrienden meer ge
vonden. 
U ' is difficieler, volgens de huisgenooten 
is hij „het heertje" van de twee. 
U ' plaagde zijn zuster graag. In den 
lyceumtijd heeft zij met U ' veel gekib
beld, met U nooit. 
U ' is niet zoo spraakzaam bij kameraden, 
hij luistert meer toe. 
U ' meer tot zijn vader en heeft ook meer 
omgang met zijn vader nagestreefd dan U. 

U ' voelt of beseft, dat hij thuis tegenover 
zijn ouders iets te gesloten is geweest. 
Hij streeft ernaar hierin te veranderen. 
Hij hield vroeger alles voor zich zelf, 
omdat hij volgens zijn zeggen bang was 
voor critiek, voor spottende opmerkingen; 
nochtans herinnert hij zich niet, dat hem 
die ooit veel of fel hebben getroffen. 
U ' is wat slagvaardiger dan U. 
U ' was bij het schaken heelemaal niet 
toegevend. Hij rekende de minste fout 
van zijn partner sterk aan. 
U ' houdt zich in den omgang met kame
raden meer op den achtergrond. 
U ' is in gezelschap van kameraden veel 
meer geneigd tot disputeeren. 
U ' is meer diplomaat. 

H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Tot op 8 à 9-jarigen leeftijd 
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leken zij zeer aan elkaar gehecht. Op de lagere school waren zij bovendien op elkaar 
aangewezen, doordat zij afgelegen woonden, zonder klasgenooten in hun buurt. Als 
de een kattekwaad had uitgehaald, dan was het altijd: ,,Dat ben ik niet geweest, dat 
is hij geweest". Zij deden dat allebei. Dit gebeurde echter niet zoozeer om elkaar erin 
te laten loopen, maar meer voor de grap. 
U zegt, dat U ' beter kan leeren en dat Het heeft U ' dikwijls vergast, hoe U van 

er wel eens naijver geweest is tusschen 
hem en zijn broer. U heeft echter nooit 
het gevoel gehad van achtergesteld te 
worden. 

hetzelfde gevoelen was als hij t.o.v. aller
lei dingen, ook waar hij het niet zou 
vermoeden. Twisten deden zij daardoor 
zoo goed als niet. Hij kan geen verschil
punten met U opnoemen. 

P r e s t a t i e s : Op het lyceum en ook later waren hun prestaties vrijwel gelijk. 
Beiden hebben een goed geheugen. Wat zij lezen, weten ze allebei nauwkeurig en 
geordend. Beiden hebben altijd in dezelfde mate met wiskunde gesukkeld. Het zijn 
geen goede waarnemers van bijzonderheden. De huisgenooten zouden hen, wat da t 
betreft, hoogstens een β geven. Ze zijn niet wisselend in hun prestaties. De bulletins 
waren tot nu toe bij beiden ongeveer gelijkluidend. Ze geven wel eens geestige ant
woorden, maar dit is geen regel. In het practisch leven staan hun handen verkeerd. 
De vader heeft zelden jongens gezien, die zoo onhandig zijn. Knutselen kunnen zij 
heelemaal niet. Zij kunnen den band van een fiets plakken, maar meer ook niet. 
In het Duitsch was U soms beter, soms Al van het begin der lagere school af 

ook niet; zoo ook in het Engelsch. 
Van de 2de tot de 4de klas van het 
lyceum, zat U een klas lager; nadien zijn 
ze gelijk gebleven. U zegt, dat hij in de 
1ste klas van het lyceum niet veel uren 
achter de boeken gezeten heeft. Hij is 
toen ook gezakt. Hij heeft vanaf de 4de 
klas goed zijn best gedaan en is zonder 
verder te blijven zitten voor zijn eind
examen geslaagd. 
Nu eens was de een, dan weer de ander 
wat beter op school en zoo gaat het ook 
op het Seminarie. 

Op het eindexamen had U geeneen onvol
doende; gemiddeld had hij een 3. U moest 
meer zijn best doen om er te komen. 
U is iets handiger dan U', ook wat meer 
practisch in het dagelijksch leven. 

bleek U ' meer gemak met leeren te heb
ben. Op het lyceum bleek dit verschil 
voor de studie vooral bij de klassieke 
talen en bij het Fransch. Ook in het 
Nederlandsch was U' beter. Toen hij in 
de 4de klas bleef zitten, kwam dit vooral 
door de wiskunde, door een onvoldoende 
Latijnsche - vertaling en door een onver
klaarbaar onvoldoende voor Duitsch. 
Daarbij kwam, dat zijn vader hem had 
aangespoord veel te lezen en gezegd had, 
dat het niet erg was, als hij zakte. In de 
6de en 6de klas van het lyceum en ook 
in de wijsgeerig-theologische studie was 
U' behoorlijk bij. Hij wist nogal eens een 
goede oplossing te geven, wanneer kame
raden moeilijkheden bij de studie hadden. 
U' had op het eindexamen wel eenige 
onvoldoendes, maar zijn punten waren 
gemiddeld hooger (З1^). 
U ' is zeer beknopt en zakelijk in zijn 
proefwerk, geeft bondig weer, is bevat
telijker voor een nieuwe les, voelt ook 
humor vlugger aan. 
U' is volhardend bij het schaken. Hij 
kan geen groóte fietstochten maken. Bij 
gezamenlijke tochten gaat hij soms groóte 
afstanden met den trein, terwijl de ande
ren doorfietsen. 

A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g -
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h e d e n e n z a k e n : Zij gingen geen van beiden graag naar de bewaarschool. 
Vooral op den leeftijd van 8 à 9 jaar speelden zij altijd dezelfde spelletjes (met een bal). 
Tot aan hun 12de jaar hadden zij dezelfde liefhebberijen. Sinds zij op het lyceum 
kwamen, hebben zij nooit aan eenige sport meegedaan. Zij hadden er geen van beiden 
interesse voor. Zij houden van schaatsen, zwemmen, maken graag lange wandelingen. 
Beiden hebben aan dammen gedaan. Zij biljarten alletwee, als de gelegenheid zich 
voordoet. Zij lezen weinig. Hun vrije uren besteden ze meestal aan vriendenbezoeken. 
Zij dweepen niet met een bepaald vak. Beiden voelen voor moderne schilderkunst, 
voor strakke lijnen. Geen van beiden is geneigd opgedragen werk direct af te maken; 
zij stellen uit tot het laatste oogenblik. Een taak, naar vrije keuze aanvaard, hebben 
zij niet altijd op tijd af. Zij komen hier en daar wel eens te laat. Van familierelaties, 
het vermogen, de levensomstandigheden van bekenden zijn zij weinig op de hoogte. 
Bij tegenspoed, plagerij, verhes in het spel schikken zij zich gemakkelijk; zij zijn niet 
gauw gedrukt of moedeloos, wel bij ziekte van hun vader of moeder. Toen zij kinderen 
waren, is nooit opgemerkt, dat zij bang waren in het donker. Zij zijn eer angstig dan 
onverschillig voor proefwerk. Ze zijn niet voorbarig, denken na eer ze iets zeggen. 
Ze letten geen van beiden erg op hun uiterlijk. Zij lusten dezelfde spijzen niet, waren 
steeds matige gebruikers en toch gesteld op lekker eten en drinken. Voor zij op het 
lyceum kwamen, hadden zij een kleine boekerij van kinderboeken, die zij mooi in-
kaftten (Sprookjes van Duizend en één nacht. Klein Duimpje, Alibaba en de 40 
roovers enz.). Zij hebben ook wel postzegels verzameld maar niet veel. Als jongen 
hingen beiden graag boven hun bed platen op, gewoonlijk religieuse voorstellingen 
en verwisselden die nu en dan. Nu zijn ze heelemaal niet gesteld op verandering in 
kamerinrichting en dergelijke. Integendeel, hierin zijn het al verschrikkelijk oude 
beeren, meent hun oudere zuster. Zij vroegen, toen zij ongeveer 9 jaar oud waren, aan 
St. Nicolaas een wagentje en een paard. Later geneerden ze zich beiden, dat ze zooiets 
kinderachtigs gevraagd hadden en gaven, toen hun op school gevraagd werd, wat 
zij gekregen hadden, ontwijkende antwoorden. Zij laten hun paperassen rondslingeren. 
U was in de 2de en 3de klas van de lagere U ' herinnert zich van Napoleon-spelletjes 
school geïmponeerd door figuren als niets; wel dat de onderwijzeres er destijds 
Napoleon, Tromp en De Ruyter. Hij her- van vertelde, 
innert zich, dat in zijn spelletjes Napo
leon een rol speelde. 

U hield er op het lyceum een dagboek op U ' had nooit een dagboek, 
na en heeft dit lang bijgehouden. Volgens 
zeggen zou het slechts een objectieve 
weergave zijn geweest van de gebeurte
nissen van den dag en werd het alleen 
in de vacanties bijgehouden. 
Hij was in de eerste lyceumjaren erg U ' was veel critischer, op het cynische 
droomerig, nu niet meer. af in zijn opmerkingen. Hij had als ge
i l heeft in de eerste jaren van het lyceum wonen dooddoener: „Wat heb je er aan ? 
heelemaal geen plezier gehad in de studie, Word je er wijzer door?" Zoo maakte hij 
vooral niet in wiskunde. In de 4de klas zich van talrijke dingen af. Het liefste 
kreeg hij er meer ambitie voor. Niet dat leest hij de Hagelrubriek in de Gemeen-
hij plezier kreeg in de studie; hij deed schap, 
niet meer dan hij doen moest. U ' zegt, dat hij niet zoo'n hekel aan de 

studie had als U, wel aan wiskunde of 
een opstel maken. 

Aan geschiedenis heeft hij wel eens iets Ook U ' hield van geschiedenis, maar niet 
meer gedaan, vooral aan de provinciale zoo als U. Hij voelt er meer voor om 
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geschiedenis van zijn provincie. Hij haal
de o.a. boeken van de bibliotheek en las 
o.a. de bijdragen tot de geschiedenis van 
het bisdom Haarlem. In de laatste jaren 
toonde U groóte belangstelling voor ge
schiedkundige vraagstukken, zocht ar
chieven na en verzamelde materiaal op 
geschiedkundig gebied. 
U luisterde graag naar een meerstemmige 
Mis. 

In het Seminarie is zijn zin voor schoon
heid meer ontwikkeld zegt U. Daar was 
een schilder (een van hun leeraren), die 
zijn belangstelling levendig wist te trek
ken. Daardoor en vooral dank zij een 
vriend, is hij iets verder gaan kijken dan 
zijn eigen kringetje, zoo zegt hij. 

In zijn vrijen tijd zal U patience gaan 
spelen. 

U was tijdens het onderzoek meer mee
gaande. Hij deed niet alleen meer zijn 
best in de proeven, die hem voorgelegd 
werden, maar was ook meer tegemoet
komend, als er een kleine afwijking van 
den rooster in het huis gevraagd werd. 

Tot voor enkele jaren was U nonchalanter 
op zijn kleeren dan U'. 

dogmatiek en Latijn en Grieksch bij te 
houden om de Kerkvaders te kennen. 
Ook interesseert hij zich meer dan U voor 
de film. Op een reis maakten U en U ' 
kennis met een student uit Bonn, die 
Hebreeuwsch studeerde. U ' is daarna op 
eigen houtje Hebreeuwsch gaan leeren. 

Dat orgelspel in de kerk trok U ' niet zoo. 
Hij ging dikwijls weg, terwijl U bleef 
zitten. 
U ' heeft in de 4de klas van het lyceum 
tijdens de vacantie wat geschilderd, of 
met verf gespeeld, zooals hij het zelf uit
drukt. Ook U' voelde veel voor de lessen 
van dien kunstschilder, maar dat was 
meer voorbijgaand, vooral sinds hij veel 
menschen tegen de moderne kunst heeft 
hooren spreken. 
U ' zal gaan schaken. Hij heeft jaren lang 
op zijn eentje schaakproblemen zitten 
oplossen. 
U ' had dan meer bezwaren. Bij hem werd 
steeds opgemerkt: „Omdat ik ermee be
gonnen ben, zal ik het blijven doen". 
Volgens de huisgenooten aarzelt U ' wel 
eens wat langer dan U eer hij tot een 
definitief besluit kan komen. 
U ' zegt gauwer: „Het kan mij niet 
schelen". 
U ' was vroeger meer nauwgezet op zijn 
uiterlijk dan U. In de 6de klas van het 
lyceum keerde dit om, toen kon het U ' 
niet meer schelen, hoe hij er uit zag. 

U is meer postzegelverzamelaar geweest 
dan U' . U is wat meer aan gewoonten en 
herinneringen gehecht dan U'. 
U rookt. U ' rookt nooit. Hij zegt: „Men moet zich 

zoo weinig mogelijk behoeften scheppen", 
maar hij is meer op lekker eten gesteld. 

K a r a k t e r : Ze zijn niet bepaald spaarzaam, maar stellig niet verkwistend. Ze 
zijn niet heerschzuchtig, zijn eerder eerzuchtig dan onverschillig in studieprestaties. 
Ze zijn niet gierig. 
U is wat volgzamer dan U' . U ' schijnt volgens dezen staat wat egois

tischer dan U. 



106 

V EN V' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, 20 JAAR OUD, 
UIT HET GEZIN VAN EEN BOUWKUNDIG OPZICHTER 

IN EEN PROVINCIESTAD 

De moeder meent als vrij zeker te kunnen zeggen, dat er maar één nageboorte was. 
Beide kinderen waren vroeg zindelijk, en allebei tegelijk. Ze hadden tegelijk den bof. 
Op de lagere school hebben ze tegelijk in dezelfde klassen gezeten; zij volgden drie jaar 
een H.B.S. en zijn nu op een middelbaar technische school. 

V ' kwam een half uur later, in voetlig
ging en woog 3 pond. 
V ' heeft de eerste dagen een groene 

V was de eerstgeborene, kwam in hoofd
ligging en woog 61/, pond. 
V groeide direct goed. 

V kreeg na 6 weken bijvoeding. 
V liep toen hij precies 1 jaar was. 
Ook begon hij een maand eerder te spre
ken. 
V kreeg, 4 jaar oud, een longontsteking. 
V heeft tot hij 4 jaar oud was, verschil
lende malen geslaapwandeld. Toen hij 
б jaar was, kreeg hij plotseling pijn in zijn 
knie, zoo hevig, dat hij niet verder kon 
loopen. Hij heeft daar tot nu toe nu en 
dan last van (gewrichtsmuis). Hij draagt 
er een kniekous voor. Toch deed hij, 18 
jaar oud, mee aan de vierdaagsche af-
standsmarschen. 
V heeft daarna gedurende 3 mnd. maag-
bezwaren gehad, waarvoor geneeskundige 
hulp moest worden ingeroepen. 
V heeft nooit gestotterd. 

vloeistof uitgespuwd. 
V ' kreeg na 3 mnd. bijvoeding. 
V' liep toen hij 13 mnd. was. 

V' had, б jaar oud, roodvonk. Na het 
roodvonk kreeg hij een abces en een loop-
oor. Daar heeft hij mee geloopen tot zijn 
16de jaar '. 
Tot dat jaar is hij altijd prikkelbaar ge
weest. Voor beeneter behandeld genas hij. 
V' heeft ook pijn aan zijn knie gehad, 
maar alleen tijdens de afstandsmarschen. 
Hij viel flauw en moest met cognac 
bijgebracht worden. 
V ' heeft gedurende een jaar maagklach
ten gehad. 

V' heeft gestotterd van zijn 8ste tot zijn 
16de jaar (genezing van de ooraandoe
ning). 

Wat hun lichamelijk uiterlijk betreft: hoofd- en gezichtsvorm zijn vrijwel gelijk. 
V is grooter en forscher dan V'; ook zijn 
hoofd. 

De schedel van V is achter een weinig 
breeder dan voor 2. 
Het voorhoofd loopt vanaf den neus
wortel eerst iets naar voren en dan achter
waarts omhoog. 

Het gezicht van V is breed, benadert den 
driehoeksvorm. 
De neusvleugels staan bij V naar voren 
t.o.v. de voor hoofdslijn. 

V' is als V, maar in verkleind formaat. 
Gelijk formaat zou herkenning zeer moei
lijk maken. 
Bij V ' idem, maar meer; zijn schedel is 
meer ovaal. 
Het voorhoofd is hooger dan bij V; het 
loopt vanaf den neuswortel iets meer 
naar voren en is in het midden iets meer 
naar voren gewelfd dan bij V. 
Het gezicht van V' is breed en lang. 

Bij V' iets minder. 

1 De oorarts en de huisdokter waren van meening, dat die ooraandoening de oorzaak 
kan zijn, dat V' minder goed hoorde. 
* De verschillen in den schedelvorm kunnen een gevolg zijn van de baring. 
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S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Ze zijn daarin gelijk op de volgende verschillen na, 
die eerst na een nauwkeurige vergelijking gevonden konden worden. 
De hoofdhaarkleur van V is iets donker 
der dan die van V'. 

V' 's hoofdhaarbegrenzing heeft iets zui
verder den boogvorm dan bij V. In het 
midden ligt die grens iets meer naar 
voren. Toch is dit verschil slechts zeer 

Het hoofdhaar van V lijkt iets dichter 
te staan dan dat van V'. 
De huidkleur is geelachtig-wit, door de 
zon eenigszins gebruind. 
De iriskleur is grijs, met bruingekleurden 
pupilrand. 
Bij V: pupilafstand: 60 mm. 
De straal van de cornea: hor: 9 mm. 

vert. 8.76 mm. 
Bij V is de afstand van binnen- en buiten
ooghoeken: 32 mm. 89 mm. 
De tandboog bij V is iets meer parabool 
dan ellips. 
Bij V zijn carieus: 
1ste mol. links boven. 
2de mol. links onder. 

gering ] 

Bij V' iets minder geelachtig-wit, iets 
meer gebruind. 
Ook bij V', maar de pupilrand is minder 
sterk bruin gekleurd dan bij V. 
Bij V : 58 mm. 
De straal van de cornea: hor. 8.6 mm. 

vert. 8. 3 τη τη 
Bij V : 29 mm. 87 mm. 

Bij V' ook, maar iets minder. 

Bij V' zijn carieus: 
idem 
idem 
1ste mol. links onder. 
2de mol. rechts onder ontbreekt. 
Bij V' idem, maar op de snijtanden boven 
bevindt zich een glazuurrand, waardoor 
zij toch een eenigszins andere nuance 
vertoonen dan bij V. 
Bij V' idem, maar iets minder. De lengte 
van het profiel van de bovenste huidlip 
is bij V' iets grooter dan bij V. 
Bij V' is de neusrug iets breeder. 
Bij V' convex. 

Die van V' iets minder. 

Bij V : 
links en rechts 5. 

M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Als fleschkinderen sliepen zij den heelen nacht 
door en hadden vroeg in den morgen allebei hun schreeuwtijd. Toen ze 4 jaar oud 
waren, zijn ze tijdens afwezigheid van de ouders eens wakker geschrokken door lawaai 
in de omgeving en zijn toen naar de buurvrouw geloopen. De moeder denkt, dat de 
kinderen sindsdien angstig zijn. Op de H.B.S. waren het erge woelwaters, geen moment 
zaten ze in de klas stil. Ook in huis konden ze niet stil zitten. Tegenwoordig is dit 
anders; in een persoonlijk onderhoud, dat ik achtereenvolgens met V' en V had. 

Bij V is de kleur der tanden wit. 

Het profiel van de bovenste huidlip is bij 
V licht concaaf. 

De neusrug is bij V iets hoekig. 
De neusvleugels zijn bij V iets lager dan 
bij V'. 
De ooren van V vertoonen dikke win
dingen, hoewel niet sterk uitgesproken. 
De tubercula Darwini bij V: 
links 4 rechts 5. 

1 Het zeer geringe verschil in de hoofdhaarbegrenzing kan samenhangen met het 
kleiner blijven van het hoofd van V'. 



108 

zaten zij vrijwel roerloos, beiden in dezelfde houding. Zij zijn wat nerveus in hun 
gebaren. Zij hebben neiging om snel te gaan, ze wandelen niet, maar loopen steeds 
heel vlug. Beiden hebben neiging tot gesticuleeren en maken meebewegingen als ze 
muziek hooren. Zij hebben neiging tot ondernemen. Beiden zijn rechtshändig. Zij 
zijn nog zeer kinderlijk, blij met een kleinigheid. Ze kunnen wel eens uitgelaten zijn 
zoodat men hen moet waarschuwen wat stil te zijn. Ze kunnen stil vergenoegd zijn. 
Ze lachen niet gauw, zijn over het algemeen ernstig in studie en gesprek. Ze zijn 
gauw geprikkeld, als iemand hun iets in den weg legt en bij het niet vlotten van werk. 
Ze zijn zeer gevoelig voor een kleine belooning of een berisping. 
V had als klein kind, volgens de moeder, V ' was meer tevreden; hij speelde op 
meer temperament en meer praatjes. Als denzelfden leeftijd heel rustig met speel-
hij in zijn bedje een stuk speelgoed kreeg, goed zonder het stuk te maken. 
sloeg hij ermee tot het stuk was. 
Hij vond lang niet alles goed. V ' had meer een aard, dat hij alles wel 

goed vond. 
V ' is wel eens opvliegend bij een berisping. 

V kan beter stil zitten dan V'; hij is over 
het algemeen kalmer. 
H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze zijn wat eenzelvig. Ze moesten meer onder de 
menschen komen, zegt de moeder. Ze mijden den omgang met anderen. Ze zijn vrien
delijk tegenover de leeraar en tegenover hun kameraden, maar tamelijk koel. Ze 
komen bij ruzie tusschenbeiden en vermijden zelf ruzie. Ze vertellen niet gauw iets, 
beginnen niet licht een gesprek. Ze zijn terughoudend in hun antwoorden op vragen 
van de leeraren en anderen, en nogal kortaf; wat bleu in gezelschap van vreemden. 
Ze helpen iedereen graag; kunnen even goed iets missen. Zij zijn nuchter-verdraagzaam 
voor hun medescholieren. Ze hebben wel schoolvrienden, maar bepaalde vrienden 
die aan huis komen, hebben ze niet. De een vindt in den ander zijn besten vriend. 
Beiden zouden graag een leuk, sportief meisje willen hebben, dat lief, gezellig en huise
lijk is en zich niet te veel inbeeldt, een meisje, waarmee zij verre wandelingen kunnen 
maken, mee zeilen, kanoën en aan allerlei sport doen. Ze zijn niet geneigd om de 
waarheid heen te draaien. Ze zijn nauwgezet tegenover hun vrienden. Beiden zijn 
eerlijk. 
V houdt niet van vechten. V ' is nogal vechtlustig. Hij heeft op 

school, in drift, een leeraar eens uitge
daagd om te knokken. 

V gaat bij de studie alleen zitten. V ' wil graag zitten studeeren, waar het 
gezellig is. 

V voelt ook wel liefde voor zijn vader, V ' zegt, dat hij voor zijn moeder groóte 
maar zijn moeder lijkt hem feilloos. liefde voelt, voor zijn vader eerbied. 
V is gedurende een half jaar verliefd ge- V ' heeft twee jaar vriendschap met een 
weest. meisje gehad. 
H o u d i n g t. o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ze kunnen wel eens samen 
ruzie hebben, maar dit duurt nooit lang. Ze houden veel van elkaar. Volgens de moeder 
zijn ze één van gedachten en in hun manieren. Als de een ergens plezier in heeft, dan 
heeft de ander dit ook. Zij zijn moeilijk te scheiden. Zij geven niet veel om vrienden; 
in een onderhoud met ieder afzonderlijk, verklaren beiden, dat dit anders zou zijn 
als de een den ander niet had. 
V gelooft, dat V ' er voor voelt, om met V' zegt, dat V kalmer en bezadigder is. 
een motor over den weg te vliegen en het V heeft weinig interesse voor motoren, 
verkeer onveilig te maken. V voelt daar en wil ook niet hard rijden. V ' zou het 
absoluut niet voor. Je bent niet alleen op heelemaal niet zoo erg vinden, als hij 
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de wereld, zegt hij. V zegt dat hij graag 
alleen is, graag alleen uitgaat, omzwer
vingen maakt; V' niet. Hij gaat als hij iets 
ziet, instrumenten b.v., eenvoudige of 
ingewikkelde, dieper in op de techniek 
dan V'. Hij zegt, dat hij dit niet alleen in 
de techniek doet, maar ook op ander ge
bied. Hij denkt dikwijls over het waarom 
en het hoe, b.v. waarom een bepaalde 
plant de bladeren zóó heeft staan en een 
andere weer anders. En waarom een be
paalde plant in die streek groeit en niet 
ergens anders. V. meent, dat V ' in al deze 
dingen oppervlakkiger is. V gelooft, dat 
V ' geen groóte idealen voor de toekomst 
in zijn hoofd heeft. 
V knutselt graag, b.v. schemerlampen 
maken of iets verbeteren. V' doet dit lang 
niet in die mate. V gelooft niet dat V ' 
zooveel liefhebberij in de politiek heeft 
als hij. V meent, dat hij allerlei idealen 
en toestanden van meerdere kanten be
schouwt dan V'. 
P r e s t a t i e s : Beiden hebben nogal moeite gehad met leeren, vooral gedurende 
hun 3 jaar H.B.S. Op de M.T.S. behooren ze tot de betere leerlingen van de klas. 
Ze zijn zakelijk en practisch bij hun studie. Beiden maken thuis schetsen. Ze zijn nauw
gezet bij hun antwoorden in de klas, bij het spel. Hun werk maken ze secuur af. Ze 
zijn altijd en overal op tijd. 
V kwam een jaar eerder op de H.B.S., In de hoogste klas van de lagere school 
behaalde een jaar eerder het einddiploma is V ' een keer blijven zitten. 
3-jarige. 
V kon op de H.B.S. beter leeren dan V'. 
Hij zit nu in de 3de klas van de M.T.S. Hij zit nu in de 2de klas van de M.T.S. 
V is wat zakelijker dan V'. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Beiden zijn dol op sport. Zij hebben een tijdje in een voetbal
club meegespeeld, maar hadden geen flauw idee, waar de bal zou vallen; ze sprongen 
tusschen de medespelers ruw en onbeholpen rond. Toch interesseeren ze zich nog altijd 
zeer voor voetbal. Ze doen mee aan de afstandsmarschen; de vierdaagsche hebben 
ze, toen ze 18 jaar waren, meegeloopen. Ook zwemmen en roeien ze graag. Beiden 
houden van teekenen. Voor dansen voelen ze niet veel, dat vinden ze „flauwe kul". 
Ze hadden een hekel aan de H.B.S. De ommekeer, toen ze op de M.T.S. kwamen, was 
opvallend. Ze kregen daar direct mooie cijfers, de studie verveelde hen niet meer, 
ze zijn er ijverig in. Ze hebben aandacht voor bouw- en machineconstructies, voor 
vrijwel alles, waarbij techniek te pas komt. Ze zijn bedachtzaam in hun antwoorden. 
Ze willen alles graag weten, ook wat er in huis gebeurt. Van plagerij trekken ze zich 
niet veel aan. Ze kunnen zeer goed tegen verlies in het spel, als het maar eerlijk gaat; 
oneerlijkheid brengt hen in verzet. Ze zijn erg gedrukt en nerveus om een slecht rap
port. Ze zijn gevoelig voor erkenning. Als kinderen waren ze bang in het donker. Ze 
zijn nauwgezet op hun kleeren. Beiden zeuren om een kano. 
V wil met de cijfers, die hij op de M.T.S. V' is hierin minder serieus. Hij zegt: 

zich dood reed. V ' heeft een tijd gehad, 
dat hij zelfs graag dood zou zijn. Dat was 
een jaar geleden. Hij is daarvoor naar 
den dokter gegaan; hij is toen zenuwziek 
geweest en heeft een jaar lang bijna niet 
gegeten. Zijn maagklachten zouden van 
nerveuzen aard zijn geweest. V ' ziet wel 
den ernst van de studie in, zegt hij, maar 
hij kan niet lang achtereen blijven stil
zitten. Hij krijgt het dan benauwd en 
loopt weg. Hij vindt het gezelliger, als 
hij in de huiskamer kan gaan zitten om 
te werken. V kan zich echt in zijn huis
werk verdiepen en gaat juist daarom 
alleen zitten. 
V zou optimist zijn, V ' pessimist. 
V' denkt altijd, dat alles mis zal loopen 
en dat er bijna niets goeds in de wereld 
is. V niet. 
V tracht V ' te bekeeren, als V' iets pessi
mistisch opvat. 
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krijgt, concurreeren. Hij is een harde wer
ker. Uit vrees voor een slecht rapport, 
neemt hij het heele jaar door, druppels 
in om rustig te kunnen werken in de klas, 
terwijl hij toch een der eersten is. 
V heeft beloofd te zullen gaan dansen. 
V doet eindexamen M.T.S., afdeeling 
bouwkunde. Hij houdt niet van het 
motorvak. Wel houdt hij ervan de motor-
rennen te volgen. 

V geeft daar minder om dan V'. 
Als de krant 's Maandags komt, kijkt V 
eerst naar de sportberichten en dan hoe 
de politieke toestand is. Voor romans 
voelt hij niets; verhalen over het leven 
op zee, leest hij graag, eveneens gedich
ten, die daarop betrekking hebben. Ook 
leest hij graag studieboeken over een vak, 
waarvan hij heelemaal geen verstand 
heeft, om daarop een beetje kijk te 
krijgen. 
Hij voelt veel voor het nationaal-socialis-
me. Toch zegt hij niet nationaal-socialist 
te zijn. 
V is bang voor vechten. 

„Als ik er maar kom, als ik maar een 
zesje of een zeven haal, dan is het goed". 

V' heeft wat gedanst. 
V' zegt, dat hij graag architect wil wor
den. Ook voelt hij veel voor het motor-
vak. Dit is eigenlijk zijn liefhebberij. Als 
hij veel geld had, zou hij er veel aan doen. 
Hij fietst lange afstanden flink hard; 
flinke inspanning beschouwt hij voor 
zich als een ontspanning. 
V' heeft graag een motorfiets. 
V' voelt voor lezen van boeken uit de 
bibliotheek niets. Wel leest hij graag 
sportberichten. 

V' is nationaal-socialist; voelt veel voor 
die richting. Hij slaat bijna geen ver
gadering over. 
V' niet. 
V' is wispelturiger in zijn plannen. 
Hij heeft wel eens een keer, dat hij zegt: 
,,Ik heb geen zin, dat kan op een anderen 
tijd ook nog wel". 

K a r a k t e r : Ze zijn niet heerschzuchtig en niet koppig. Ze zijn vrijgevig, maar 
niet verkwistend. Ze zijn even hulpvaardig. 
V is eerzuchtiger in studie- en sport
prestaties. 

V heeft nooit luie tijden. 

W EN W' ZIJN ÉÉN-EIIGE TWEELINGBROERS, ONGEVEER 
40 JAAR OUD, BEIDEN FABRIEKSARBEIDER 

Beiden zijn op dezelfde fabriek bijna 26 jaar werkzaam als koperdraaier. De moeder 
vertelde hun destijds, dat zij tegelijk begonnen te loopen en te spreken 1. Elk der 
tweelingbroers vertelde in een persoonlijk onderhoud als hun oudste herinnering, dat 
zij als kinderen van 6 jaar met Vader naar het land mochten, waar ieder een karretje 
had en mee mocht mest rijden. In de winteravonden dacht de vader van alles uit om 
hen aan den praat te houden. Ze vonden dat erg gezellig. Ook vertelden ze allebei 
van den dag, dat ze moesten loten. De vader stond met bloemen op de markt toen 

1 Het gelukte mij niet verdere gegevens te verkrijgen over baring en eerste levensjaren. 
Hun ouders waren overleden. 
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zij, allebei vrijgeloot, uit het stadhuis kwamen. De vader laadde direct zijn bloemen 
weer op en ze maakten er een heel gezelligen avond van met harmonicaspel. 
In den militairen dienst kreeg W long- W ' liep een beenwond op, toen hij 8 
ontsteking en een steekwond boven den jaar was, door een val uit het kelderraam. 
navel. Hiervoor heeft hij in het zieken- Op zijn 10de jaar moest onder veel pijn 
huis gelegen, de ingewanden waren ge- een kersepit uit zijn gehoorgang worden 
raakt. verwijderd. Hij is niet in militairen dienst 

geweest. 
Van jongsaiaan heeft men hen altijd met elkaar verwisseld. Twee werkmeesters, 
die hen nu ongeveer 25 jaar kennen, hebben nog altijd moeite hen uit elkaar te houden, 
vooral die, welke hen niet dagelijks bezig ziet. Ik kreeg den indruk, dat deze beide 
werkmeesters inzake de geringe verschillen in de gedragingen van de tweelingbroers 
meer vertelden, wat zij van henzelf hadden vernomen, dan wat zij werkelijk zelf zagen. 
L i c h a m e l i j k u i t e r l i j k : Beiden hebben dezelfde hoofd- en gezichtsvorm 
(zie plaat IV). Ook hun achterhoofd is even hoog en in dezelfde mate ontwikkeld. 
Ongeveer halverwege het achterhoofd hebben beiden een in dwarse richting loopende 
verdieping. Het hoofd van W is over het geheel iets grooter. Ook de weeke deelen, 
die den schedel bedekken, zijn bij W dikker (vetrijker) dan bij W', maar, naar het 
mij voorkwam, niet in die mate, dat daardoor alleen het hoofd grooter is. De schedel-
omvang van W is 1 cm grooter dan bij W'. Beider gezicht is ovaal uitgetrokken, vijf-
hoekig. Beiden hebben dezelfde middelmatig sterke kaakontwikkeling met dezelfde 
wat vooruitspringende kin. Beider kin is rond en vol en allebei hebben ze er een kuiltje 
in. En profiel gezien liggen bij beiden mond en kin naar achteren t.o.v. de voorhoofds-
lijn en ongeveer in één lijn met den neuswortel. Het voorhoofd ligt iets naar achteren 
t.o.v. kin en mondlijn. 
W weegt 148 pond. W ' weegt 122 pond. 
Volgens hun beider opgave was dit vroeger niet het geval, maax is W pas sinds 3 jaar 
dikker dan W'. 
S e c u n d a i r e c r i t e r i a : Beiden hebben dezelfde hoofdhaarkleur (blond). Hun 
hoofdhaar is stug, sluik, matglanzend, dicht. Beiden hebben twee kruinen. Hun 
hoofdhaarbegrenzing is vóór boogvormig, met in het midden een vooruitspringende 
punt. Aan de slapen is de begrenzing eerst convex, dan concaaf. De huidkleur van 
wangen, voorhoofd, borst, enz. is bleek; het huidkarakter dwars over het voorhoofd, 
plooien rondom den mond en in de wangen naast de neusvleugels. Als zij lachen, zitten 
de ooghoeken temidden van een aantal rimpelringen. Bij beiden vertoont het gezicht 
dan precies hetzelfde beeld. Over het al of niet aanwezig zijn van lanugo is hier niet 
te oordeelen: ze zijn beiden bij de ooren te hoog geschoren. Ook in den nek zijn ze altijd 
geschoren. De tanden zijn middelmatig groot en recht geplaatst. Bij beiden is een 
lichte psalidontie. De tandboog is licht parabolisch, niet hoekig gebogen en bij beiden 
het breedst ter hoogte van de derde molaar. De bovenste tandboog is bij beiden niet 
meer ontwikkeld dan de onderste. De kleur van de tanden is vuil-geel, van het pruimen. 
De boven- en onderlip zijn even breed en staan geen van beide naar voren. Bij beiden 
is orthocheilie. De bovenste huidlip vertoont en profiel gezien hetzelfde rechte verloop. 
De slijmhuidlippen zijn even matig dun en iets vooruitspringend. De mondspleet 
van beiden is relatief (gezien het iets grooter hoofd van W) gelijk. De neus is even 
groot en lang, de neuswortel even smal en matig diep, de neusrug licht gebogen en 
iets hoekig. De neuspunt is bij beiden omlaag gericht en bij beiden dik. De neusvleugels 
zijn nogal dun en laag en matig tot weinig gewelfd. Beider septum is vrij lang, naaj 
achteren als een wig toeloopend en iets naar onder uitstekend. De neusgaten zijn 
matig breed en zijdelings ovaal. De neusgaten-vlakte is iets naar voren-boven gericht. 
Beiden hebben dezelfde middelmatig groóte afstaande ooren. Beider oorschelpen zijn 
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vrij dun. De nogal fijne windingen springen niet sterk naar voren. De helixrand is bij 
beiden boven en achter in dezelfde mate omgeplooid. De oorlellen zijn klein en niet 
aangegroeid. De tubercula Darwini bij beiden: 
Rechts 4, links 6. Beiden behooren tot de bloedgroep 0. 
Iriskleur: grijs. Iriskleur: Links grijs, rechts grijsbruin. 
Pupilafstand: 61 mm. Idem. 
Afstand binnen- en buitenooghoeken: Afstand binnen- en buitenooghoeken: 
34 mm. 88 mm. 34.5 mm. 85.5 mm. 

Bij W ' zit op een van de twee kruinen 
een wrat je. 

De huid van W schijnt iets vettiger dan 
die van W' . 
Bij W werden de volgende kiezen getrok- Bij W : Ie molaar rechts boven, 
ken: Ie molaar links boven, 2e praemolaar rechts onder, 

3e molaar links onder. Ie molaar links boven, 
Ie molaar links onder. 

De neusrug wijkt naar links af sinds zijn De neusnig wijkt iets naar rechts af. 
10de jaar. Bij een val is toen zijn neus-
beentje gebroken. Daardoor lijkt de 
neuspunt iets dikker en de neusrug iets 
breeder. 
M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : Ze gaan altijd recht van de fabriek naar huis 
en van huis naar de fabriek. In de fabriek ziet men hen altijd bij hun draaibank en zij 
bewegen weinig. Ze gesticuleeren bijna niet. Er is wat hun bewegingsvormen betreft, 
geen verschil tusschen beiden te noteeren. Beiden zijn rechtshändig. Ze zijn rustig en 
kalm, zullen niet licht van hun stoel opspringen. Ze toonen een opgewekten aard 
en over 't algemeen een gelijkmatig humeur. Ze zijn licht prikkelbaar en wat op
vliegend; toch kunnen zij zich wel beheerschen en als ze eens zijn opgestoven, zijn ze 
het gauw weer vergeten. Het zijn geen ernstige naturen, ze gnuiven nogal eens, vooral 
om hun eigen moppen. Hun optreden is geheel natuurlijk; ze doen zich voor zooals 
ze zijn. Ze spreken allebei eer zacht dan hard. Ze zijn niet overmoedig en plaatsen 
zich niet op den voorgrond. 
W is zeer opgeruimd, opgewekter dan W'. W ' is ook opgeruimd, maar in vergelijking 

met W iets meer zwaar op de hand, een 
beetje gauwer boos, wat prikkelbaarder 
dan W. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : Ze trekken zich niet terug van hun medearbeiders. 
Ook peinzen ze niet in gezelschap; zij mengen zich gemakkelijk in het gesprek, praten 
er dan niet op los, maar kunnen vrij goed hun woord doen. Het zijn schikkelijke lui, 
gemoedelijk in den omgang, goedhartig, niet schriel voor een ander. Ze zijn niet 
schuchter of kortaf; ze nemen altijd de beleefdheid in acht. Ze hebben aan niemand 
speciaal het land, wat naar het oordeel van de werkmeesters, in de fabriek toch dikwijls 
voorkomt. Fijngevoelig, meer gevoelig dan anderen zouden ze volgens de werkmeesters 
niet zijn. Ze zijn toegevend voor iedereen en altijd zeer behulpzaam; men kan er alles 
van gedaan krijgen. Aangezien beiden hun weekloon tot den laatsten cent aan hun 
vrouw afgeven, kunnen ze niet royaal zijn. Ze zullen beiden hun meeningen, sympa
thieën en antipathieën uiten en warm verdedigen. Ze werken niet achterbaks, maar 
komen voor hun bedoelingen uit. Men heeft hen in al die jaren niet op een leugen 
kunnen betrappen. 
W is iets meer geneigd tot scherts. 
W was gedurende eenige jaren potator 
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en in dien tijd natuurlijk niet zoo huise
lijk, maar nu is hij zeker zoo huiselijk 
als W'. 
W is na ruzie direct weer verzoend. W ' kan met een oneenigheid wel eens 

een dag rondloopen. 
W ' is meer gesloten dan W. 

H o u d i n g t . o. v. e n o o r d e e l o v e r e l k a a r : Ze kunnen het erg goed samen 
vinden. Ze speelden vroeger altijd samen en hadden nooit kameraden. Ze hebben 
met elkaar nooit ruzie gehad; ze zijn zich niet eens bewust, dat ze wel eens gekibbeld 
hebben. Als kinderen bracht hun moeder hen naar bed; ze kusten elkaar toen altijd 
wel te rusten. „Wij zijn", zegt W, „misschien wel erg kinderachtig opgegroeid". Wat 
de een leuk vond, vond de ander ook leuk. Ze hadden nooit meeningsverschil. Eerst 
vertelden ze mij, dat het hun nooit is opgevallen, dat zij in iets van elkaar zouden 
verschillen. Bij nadere kennismaking vernam ik van hen alleen het volgende: 
W zegt: „Mijn tweelingbroer is kalf Na het persoonlijk onderhoud, dat ik 
Mozes, daar kan je mee doen wat je wilt". achtereenvolgens met W ' en toen met 
Hij verklaart deze uitdrukking nader W had, komt W ' eenige minuten later 
door te zeggen, dat W ' erg bang is. Als bij mij terug, verontwaardigd, dat ik W 
er iets „klaargemaakt" moet worden, gevraagd had naar kattekwaad, dat zij 
moet hij (W) het altijd doen. Hij heeft samen in hun jeugd hadden uitgehaald, 
altijd partij voor W ' getrokken, ook op terwijl W ' bij het persoonlijk onderhoud 
school, als hij eens ruzie had. W ' kon mij eerst zelf alles had verteld. W ' m a a k t e 
dan wel naar huis gaan; W knapte het zich ongerust, dat W daarover nu nog 
wel voor hem op. met anderen zou gaan praten. 

P r e s t a t i e s : Hun arbeidsprestaties loopen niet uiteen. Ze werken evenveel af 
en doen hun werk goed. Ze zijn in de bewegingen, die voor hun werk noodig zijn 
regelmatig en vlug; ze maken geen overtollige bewegingen, zelden zijn er fouten in 
hun werk. Beiden hebben een flink doorzettingsvermogen en zijn gelijkmatig in hun 
werk. Wat zij doen, willen zij absoluut goed doen. Ze komen nooit te laat op de fabriek 
en gedragen zich daar goed. Ze hebben geen slecht geheugen. Ze voelen voor humor. 
Het zijn volgens de werkmeesters leuke jongens; ze zijn allebei zoo'n beetje droog
komiek. 
A m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n d i g 
h e d e n e n z a k e n : Als kind liepen ze graag de heele vacantie op bloote voeten. 
Ze hielden van pootje baden, boschbessen plukken, visschen, schaatsrijden, vangbal-
spelen; de een stond dan in de dakgoot, de ander beneden en dan gooiden ze elkaar 
den bal toe. Ze hielden van biljarten, dammen, domineeren en kaarten. Nu ze getrouwd 
zijn komt daar allemaal minder van. Aan sport doen ze thans niet. Ze houden van 
moppen, ze staan na een grap een half uur later soms nog te lachen. Ze zijn ijverig 
in hun werk. Ze zijn er allebei op gesteld, dat hun werk goed is; als er iets aan man

keert, kan men zien, dat zij zich dat zeer aantrekken. Als ze te veel tijd voor een werk 
hebben, gaan ze dit aan den werkmeester zeggen, ook als ze te weinig tijd hebben. 
Bij een woord van lof beginnen ze te lachen, alsof ze zeggen willen: „Neem mij niet 
in de maling". Een berisping over hun werk trekken ze zich aan. Als degene, die hen 
Ъегізріе, echter een oogenblik later bij hen komt en een goed woord tot hen zegt, 
dan zijn ze daar allebei gevoelig voor. Ze zijn niet gauw tevreden over hun prestaties, 
xneenen ook niet alles beter te kunnen dan een ander. Als er een oneenigheid is onder 
de medearbeiders, zijn ze allebei moedig, zeker niet bang. Ze handelen niet voorbarig. 
Geduldig zijn ze stellig niet; dit is tijdens de proeven duidelijk gebleken. Mijn eigen 
geduld werd daardoor op een zware proef gesteld. Als ze wat kunnen bijverdienen 
met stukwerk, zijn ze blij. Ze zijn netjes op hun kleeding. Als kinderen war<.n ze 

8 
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gewoonlijk gelijk gekleed. Ze laten hun zaken niet rondslingeren. Beiden houden wel 
van uitgaan, maar zij zijn in hun huwelijk huiselijk geworden; beiden houden veel 
van hun vrouw. 
W houdt van muziek. Hij was ll/t jaar 
bij een harmonie en nu nog is hij piston-
(comet-)blazer in een vereeniging. Hij 
kwam in aanraking met het Leger des 
Heils en is ook daar bij de muziekgroep 
geweest. 
Hij haalt veel spreuken uit den bijbel 
aan, is vooruitstrevend en uit zich wel eens 
in socialistischen geest. 

W deed niet aan muziek. 

Van W ' is dit niet bekend. 

W ' is bij een geringe berisping licht ont
stemd, vlugger dan W. 
W ' gebruikt in het geheel geen alcohol. Hoewel thans geen potator meer, gebruikt 

W nog alcohol. 
K a r a k t e r : Ze zijn niet gierig, noch verkwistend. Ze hebben voor een ander wat 
over, beiden in gelijke mate. Ze zijn in zooverre eerzuchtig, dat ze graag hun werk 
onberispelijk afleveren. 

W ' is inschikkelijker en volgzamer dan W. 

X EN X' ZIJN TWEELINGBROERS, 9 JAAR OUD, DIE VANAF 
HUN PRILLE JEUGD GESCHEIDEN ZIJN OPGEVOED 

Ze werden geboren in een ziekenhuis in een groóte stad. In het baringsverslag s taat 
vermeld, dat er één nageboorte was, één chorion en twee amnions en dat de baring 
normaal verliep. Toen zij 3 maanden oud waren, deed de moeder er afstand van 
Zij kwamen bij verschillende pleegouders, die zij voor hun ouders houden. Zij kennen 
hun moeder niet; zij weten niet, dat ze een tweelingbroer hebben en ontmoetten 
elkaar nooit. 

X kwam 3 maanden oud in een kinder
loos gezin. Zijn pleegvader is een uitge
sproken leptosoom type, met veel schi
zoïde eigenschappen. Hij waakt angst
vallig over het heil van het kind. Hij is 
erg gesloten en spreekt zeer moeilijk, 
hoewel hij niet stottert. Er schuilt meer 
in den man dan hij in een gesprek tot 
uiting kan brengen; hij denkt na. Als vast 
aangesteld werkman verdient hij buitens
huis een behoorlijk loon. Zijn vrouw heeft 
een sigarenzaakje. Zij is een uitgesproken 
pyknisch type meer cycloid dan schizoid. 
Zij voert het woord in het gezin en praat 
honderd uit. Bij mijn eerste onderzoek 
hadden zij het financieel beter dan de 
pleegouders van X'. Bij zijn 2de onder
zoek, 2 jaar later waren de financiën niet 
meer zoo rooskleurig. Het gezin woonde 
toen in een volkswijk. De pleegmoeder 

X ' kwam 3 maanden oud in een kinder
loos gezin, waar man en vrouw veel on-
eenigheid hadden. De man was een 
dronkaard. X ' liep bij een huiselijken 
twist der echtgenooten een brandwonde 
op. Toen hij 6 maanden oud was, wilde 
de pleegmoeder het kind kwijt; zij ging 
van haar man scheiden. In die dagen zag 
de tegenwoordige pleegmoeder X ' voor 
het eerst; zij vond het een lief kind en 
nam het over. Toen zij het 14 dagen had, 
wou de eerste pleegmoeder het kind terug 
hebben en elke week een vergoeding 
geven van een rijksdaalder, maar de 
andere wilde daar niet van weten. Deze 
ging naar den voogdijraad. Zij en haar 
man werden toen door het kantongerecht 
tot voogdes en voogd benoemd. In dit 
gezin waren 3 volwassen kinderen: 'n zus
ter van 26 jaar, 'n broer van 26 en 'n zus-
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had uit de sigarenzaak een spaarduit 
overgelegd en deelde mee, dat deze, nu 
haar eigen kind voor 3 jaar geboren was, 
tusschen beide kinderen zou worden ver
deeld. Zij zegt haar heele leven niet veel 
anders dan ellende te hebben meege
maakt. 

De pleegvader van X durfde eerst niet 
rooken, stak daarna onhandig de sigaar 
op, liet ze halverwege uitgaan en legde 
ze weg. 

X kwam als fleschkind van 3 maanden 
in dit pleeggezin. 
Hij begon te loopen, toen hij ongeveer 
1 jaar was. Gekropen heeft hij niet. 
Toen hij bijna 2 jaar was, sprak hij enkele 
woorden goed. 

Hij ging naar een bewaarschool. 
Hij is, 2 jaar oud, eens van de tafel ge
vallen. Hij kreeg toen een hevige neus
bloeding. Een uur later was hij beter. 

Hij had als kind een zakbreuk en twee 
liesbreuken. Twee jaar geleden had X 
roodvonk, waarmee hij 8 weken thuis 
heeft ziek gelegen. Daarna kreeg hij 
mazelen (3 weken ziek) een half jaar ge
leden heeft hij een nieraandoening gehad 
en moest op dieet leven. 

ter van 22 jaar. Zij zijn alle drie in de 
laatste jaren getrouwd. Toen X ' 7 jaar 
was, namen de ouders een schippers-
jongen in huis, die er nu nog is. De pleeg
vader van X ' is een leptosoom type met 
een sterk pyknischen inslag. Hij is vroeger 
machinist op schepen geweest, nu is hij 
werkloos. Zijn vrouw zou liever hebben, 
dat hij 10 gulden aan land verdiende, 
dan dat hij weer naar zee ging, want haar 
vader en broer zijn op zee omgekomen. 
Hij is een rustig zitvast man, die goed 
zijn gedachten onder woorden weet te 
brengen. Als zijn vrouw iets wilde ver
tellen, stak hij z'n hand op om haar tot 
zwijgen te brengen en het zelf beter te 
zeggen. 
Hij rookte daarbij rustig en met smaak 
de sigaren, die ik hem gaf. Hij is gek op 
zijn pleegzoon, veel met hem bezig; hij 
staat met hem op allerlei kiekjes. Zijn 
vrouw is ook leptosoom, maar met nog 
meer pyknischen inslag dan haar man. 
Zij is gezet en beweegt zich moeilijk. Bijna 
nooit komt zij buiten. Het is haar te 
veel moeite zich te kleeden om uit te 
gaan. Zij heeft iets moederlijks en harte-
lijks. 
X ' als pleegkind van 6 maanden. 
X ' begon zich met 13 maanden op te 
trekken en liep toen al heel gauw. Hij 
heeft bijna niet gekropen. 
Men kon niet precies meedeelen, wanneer 
hij voor het eerst begon te spreken; zeker 
met ongeveer 2 jaar, want toen was hij 
erg bijdehand. 
X ' ook, hij was toen 3 jaar. 
X ' heeft 4 à б keer een neusbloeding 
gehad, zonder uitwendige oorzaak. De 
bloedingen hielden vanzelf weer op. Een 
dokter werd niet geraadpleegd. De pleeg
moeder heeft het niet erg op dokters. 
Bij X ' is nooit een breuk geconstateerd. 
Voor ruim l'/j jaar had X ' de mazelen 
(2 weken ziek). Vier maanden later kreeg 
hij roodvonk (6 weken in de roodvonk-
barakken). Hiervan heeft hij een loopoor 
overgehouden. De pleegmoeder is er 
nooit voor naar een dokter geweest. Hij 
hoort met dat oor (links) even goed als 
met het andere oor. 
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X is erg vatbaar voor koude. Meerdere 
malen had hij influenza aanvallen. De 
huisdokter zei, dat hij hoogtezon moest 
hebben; de schooldokter, dat hij naar bui
ten moest. 
Hij is 2 keer 's zomers in een herstellings
oord, een kindertehuis geweest. 
Hij is voor ruim 2 maanden van een op
leidingsschool naar een volksschool over
gegaan, omdat hij niet mee kon komen. 

Vóór 2 jaar heeft X ' zijn linkerbeneden-
arm gebroken. 
X ' is vatbaar voor kouvatten, draagt 
's winters en 's zomers hetzelfde goed, 
maar bij weersverandering heeft hij spoe
dig een kou te pakken. 

X ' is 21/a maand geleden overgeplaatst 
naar een andere school wegens een te 
groot aantal leerlingen op de eerste 
school. Beiden leiden op voor middel
baar onderwijs. 
X ' zit in de 2de klas; hij is eenmaal 
blijven zitten. 

X zit in de 3de klas, doordat zijn tegen
woordige school den overgang met Maart 
heeft, op de andere school zat hij in de 
2de klas, was een keer blijven zitten. 
L i c h a m e l i j k u i t e r l i j k e n s e c u n d a i r e c r i t e r i a : Zie de photo's 
op plaat X X V I I I 1 . 
Bij den eersten indruk kwamen zij mij nogal verschillend voor, ze droegen hun haar 
verschillend en hadden geheel verschillende kleeren aan. Bij een nauwkeurig verge
lijken echter kan men weinig verschillen aanwijzen. 

De oorschelpen van X ' b.v. staan iets 
verder van het hoofd dan bij X. 

Bij beiden is de haarinplanting voor: convex, concaaf, convex, concaaf. 
Het haar van X is wat lichter dan dat X ' leek meer gepigmenteerd. Ook zijn 
van X' . 
X had volgens de pleegouders op 'n leef
tijd van 3 maanden donkere oogen, nu 
blauwe oogen. 

iriskleur was donkerder. De meer donkere 
tint van X komt op de photo's sterker 
uit dan in werkelijkheid het geval is. De 
oogwimpers vallen door hun donkere 
t int meer op. 

Het oogonderzoek, dat gedaan werd door den Directeur van een instituut voor oog
lijders, leverde slechts geringe verschillen op: 
De fundus is nog niet albinotisch te noe- De fundus is veel donkerder gepigmen-
men, het is de fundus van een blond indi
vidu. X heeft absoluut geen pigment in 
zijn stroma. Het zijn grijsblauwe oogen 
met een lichteren rand; de allerbuitenste 
rand is weer donkerder. 
Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
ЗІ а mm. βοΥΐ mm. 
Oogspleet links: 25 mm, rechts 24% mm. 
Comearefractie: 1. r. 

hor. 8 hor. 8 
vert. 7.76 vert. 7V4 

Pupilafstand: 64 mm. 

teerd en is gelijkmatig bruin. Het pupil-
laire deel is iets sterker gekleurd. 

Afstand van binnen- en buitenooghoeken: 
31 mm. 78 mm. 
Oogspleet links: 231/2 mm, rechts 26 mm. 
Comearefractie: 1. r. 

hor 77/e hor. V/g 
vert. 7s/« vert. VU 

(klein) 
Pupilafstand: ruim 63,6 bijna 64 mm. 

1 Van een naast elkaar photografeeren kon geen sprake zijn; de photo's werden op 
denzelfden dag door denzelfden photograaf gemaakt. 
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M o t o r i e k e n t e m p e r a m e n t : 
X was van jongsaf druk in zijn bewegin
gen. Bij andere menschen is hij rustig, 
maar levendiger in zijn bewegingen 
dan X. 

Op school, waar hij nu is, heeft hij geen 
neiging tot beweging en tot gesticulatie. 
Ook maakt hij daar geen muzikale mee
bewegingen. Hij zou liever niets doen en 
daarom zoet zijn en het gemakkelijkste 
kind dat er is. 
Bij het zingen doet hij zijn mond over
dreven wijd open. 
Op de vorige school echter was hij wel 
storend beweeglijk in de klas en bij het 
spel storend door wispelturigheid. 
In de klas zit hij dikwijls te soezen en 
naar buiten te kijken, met open oogen 
te slapen. 

X is niet gejaagd. 
X loopt op straat dikwijlshard, springt ge
makkelijk op van zijn stoel en zelfs onder 
het eten kan hij niet stil blijven zitten, 
's Nachts ligt hij veel te woelen. Hij zoekt 
thuis altijd iets te doen, al is het maar 
papiertjes verscheuren en ermee strooien. 
Als hij een orgel op straat hoort, begint 
hij te dansen. 
X schreeuwt wel eens, als hij met andere 
jongens speelt of als men hem iets ver
biedt. 
Hij is dikwijls zenuwachtig, driftig. Na 
een booze bui is hij meestal weer gauw 
verzoend. Hij huilt gauw, b.v. als hij ziet, 
dat zijn pleegmoeder huilt. 
Bij antwoorden op vragen stottert hij 
dikwijls: hij haalt wat adem in, wil plot
seling beginnen te spreken en dan lukt 
het niet. Op school hakkelt hij niet. 

Ook X ' was van jongsaf levendig in zijn 
bewegingen. Hij is thuis druk, zeker niet 
stil, levendig in zijn gebaren. Hij lijkt 
wat minder bewegingen te maken dan X en 
wat zenuwachtiger te zijn, wanneer hem 
door een vreemde iets gevraagd wordt. 
Ook X ' heeft op school geen neiging tot 
beweging, gesticulatie of muzikale mee
bewegingen. Hij heeft daar geen bijzon
dere neiging tot bezig zijn. 

Bij het spel is X ' niet storend door 
wispelturigheid, hij stuurt den boel niet 
in de war. 
Ook X ' zit dan wel eens met zijn gedach
ten elders. Hij moet wel eens bij de les 
gehaald worden, omdat hij zit te droomen, 
echter niet bij werk, waar mee hij zelf 
steeds bezig moet zijn, zooals bij rekenen. 
X ' ook niet. 
Ook X ' loopt op straat dikwijls hard en 
kan niet stilzitten, ook aan tafel niet. 

X ' is 's nachts onrustig. 
X ' is druk en altijd bezig thuis, dan doet 
hij het eene en dan het andere. 
Als X ' harmonicaspel hoort, staat hij 
aandachtig te kijken. 
X ' schreeuwt wel eens hard, als hij aan 
het spelen is met de kinderen op school. 
Hij schiet dan uit met schelle stem. 
Ook X ' is zenuwachtig en wordt dikwijls 
hevig driftig. Na een oogenblik van drift 
praat hij heel gauw weer gewoon. 

Bij antwoorden op vragen stottert hij 
wel eens. Ook als men hem aankijkt of 
als hij zich kwaad maakt, wat thuis nogal 
eens gebeurt, kan hij niet uit zijn woorden 
komen. Als hij niet zenuwachtig of driftig 
is, hakkelt hij niet. 

1 Het kwam voor, dat één der onderwijzeressen een oordeel gaf, afwijkend van dat 
der ouders en de andere onderwijzeres samen. In zoo'n geval vestigden wij ons oordeel 
naar dat der ouders, temeer omdat de onderwijzeressen zelf toegaven, dat zij de vele 
leerlingen, die zij slechts één jaar meemaakten, slecht kenden. Bovendien waren X, 
noch X ' opvallende figuren in de klas. 
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X heeft 2 uur per week spraakles gehad, 
maar is daarmee opgehouden, omdat het 
hem te nerveus maakte. Op school vindt 
men hem niet nerveus, nóch in zijn ge
baren, nóch als hij het middelpunt aller 
aandacht is. 
X is meestal blij, opgeruimd, maar hij 
heeft veel buien, waarin hij stil is, maar 
toch niet verdrietig gestemd. Als de 
vacantie begint, zwaait hij met zijn 
schrift, maar uitgelaten ziet men hem dan 
niet, wat de onderwijzeres doet zeggen, 
dat hij geen zonnig kind is. Toch is hij 
thuis wel eens uitgelaten; hij speelt wel 
eens voor komiek, trekt gekke gezichten, 
zet den hoed van zijn moeder op e.d. 
Hij neemt een opgelegde taak nogal licht 
op en wekt meer den indruk, dat hij alles 
langs zijn koude kleeren laat gaan. 

Op school is X wel geneigd tot grapjes 
uithalen. Ook is hij volgens een der onder
wijzeressen een beetje stiekem. 
Bij hilariteit doet X soms erg droog. Hij 
kijkt dan de menschen, die grapjes ma
ken, aan met een gezicht, waarop te lezen 
staat: „wat doe je gek". En als die men
schen dan weg zijn, doet hij hen na. 
Met een cadeau, vacantie of een lofprij
zing is hij vergenoegd, maar kan hij ook 
uitgelaten vroolijk zijn. 
Hij lacht thuis veel, soms zoo, dat de 
ouders zich afvragen waarom. 
Ernstig is hij bijna nooit. 

Als zijn klein broertje zingt, zal hij mee
zingen, anders niet. Uit zichzelf zingt hij 
bijna nooit. 
Als de avond valt, gaat X dikwijls naar 
zijn pleegmoeder toe: „Toe vertel eens een 
verhaaltje". Hij pakt haar dan om den 
hals en bij de handen en vraagt net zoo 
lang tot zij het doet. 
Zijn optreden kwam ons zeker niet ge
dwongen voor. Hij was in het begin wel 

X ' heeft ook spraakles gehad. 
Bij berisping en bij in de klas gestelde 
vragen schrikt hij en is hij nerveus in zijn 
gebaren of kijkt hij hulpeloos. 

Ook X ' is meestal blij en opgeruimd, 
maar niet zoozeer met buien. Hij is niet 
uitgelaten op school, maar ook hij kan 
thuis wel eens uitgelaten lollig zijn: hij 
danst b.v. een step of doet een bont van 
zijn moeder om, enz.; zooiets komt ineens 
bij hem op. 

Hij neemt niet alles licht op, integendeel 
hij kijkt erg benauwd, als hij een opdracht 
op school niet begrepen heeft. Het kwam 
eens voor, dat de klas een bepaald soort 
sommen moest maken en alle anderen 
aan het werk gingen en hij met een hoofd 
als vuur zonder iets te durven vragen, 
benauwd zat te kijken, omdat hij de op
dracht niet begrepen had. 
Van X ' heeft men dit niet bepaald opge
merkt. Toch kan hij, juist als het nie t te 
pas komt,wel eens stiekem plezier hebben. 
Ook X ' kan soms erg droog doen, zich 
inhouden. Zoowel de pleegouders van X 
als die van X ' gebruiken spontaan het 
woord droog. 

Ook X ' is dit, maar het komt niet zoo 
tot uiting, dat hij veel schik heeft. 

X ' lacht thuis ook veel en als er in de 
klas wat te lachen valt, lacht hij mee. 
X ' kan, als hij alleen zit, wel ernstig zijnles 
leeren, maar in het bijzijn van voornoem
den schippersjongen, is hij steeds afgeleid. 
Zoo komt X ' het bed uit en zoo begint 
hij te zingen. Hij zingt bijna den heelen 
dag. 
X ' zegt soms opeens: „Wij zijn goede 
vriendjes, hè pa?" Hij klopt daarbij zijn 
pleegvader op den schouder en zegt 
„Krijg ik een boterham van je?" 

Ook zijn optreden is zeker niet onnatuur
lijk. Wel was hij als regel wat meer be-
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wat verlegen, maar later eer het tegen
deel. Toch kregen we den indruk van een 
zekere geslotenheid. 
Hij is niet steeds met ijver werkzaam, 
maar slechts een enkelen keer b.v. als hij 
in een nieuw schrift moet schrijven. 
Eenzelvig is hij niet. 

Van zijn manier van spreken valt weinig 
te vermelden, omdat hij stottert. 

De psychomotorische leeftijd van X is 
7 jaar en 11 maanden. 

De mimische ontwikkelingstrap (Kwint) 
van X is 8,12. 

H o u d i n g t. o. v. a n d e r e n : 
X was vroeger een zeer lief en opmerke-
lijk aanhalig kind en nu nog is hij aan
halig voor zijn pleegouders. 
X is meer verwend dan X' . Terwijl zijn 
ouders mij inlichtingen verschaffen, praat 
hij er door heen; hij wilde zien, wat ik 
schreef. 
Het viel mij op, dat X veel minder ver
legen was dan X' . Hij was zelfs storend 
vrijmoedig, zat bij zijn vader op schoot 
te spelen en deed net of hij mij al jaren 
kende. Tijdens het onderhoud gaf zijn 
pleegmoeder hem een draai om zijn ooren 
en even later zei zijn pleegvader om hem 
te straffen: „Wil je naar bed?" 
Toen hij heel klein was, nam hij van geen 
mensch wat aan, van den slager niet, van 
den kruidenier niet, hij wou van niemand 
iets aanvaarden. 

Als hij aan iemand een hekel heeft, dan 
krijgt men het er niet meer uit; zoo heeft 
hij b.v. een hekel aan den broer van de 
pleegmoeder „Oom Nol". Waarom weet 
men niet. Hij zegt, dat die oom hem een 
klap gegeven heeft, maar of het waar is 
weten de pleegouders niet. Als hij nu iets 
leelijks ziet, zegt hij: „Kijk, dat is nu net 
Oom Nol". 

dremmeld dan X. Toch kregen we niet 
den indruk dat hij meer gesloten was. 

Bij het leeren is X ' meer gelijkmatig 
bezig. 

Hij heeft soms iets peinzend-piekerends, 
maar bij vroolijke stemming doet hij 
mee. 
X ' kan wat beter dan X uit zijn woorden 
komen en zich in een gesprek warm 
maken, gaan schreeuwen, zonder boos 
te worden. 
Die van X ' 8 jaar en 1 maand. 

Die van X' : 7,87. 

Ook X ' was vroeger een zeer lief en aan
halig kind en hij is nu nog erg aanhalig. 

Hij werd verwend. De oudste dochter 
des huizes (23 j.) moest hem dikwijls in 
slaap wiegen en nu nog zegt hij dikwijls: 
„Annie kom even bij me liggen", enz. 
Als er vreemde menschen komen, is hij 
eerst erg stil, maar niet stug. Hij is spoe
dig aan vreemden gewend. 

Als een vreemde hem iets geven wil, 
kijkt hij eerst, of er iemand van zijn 
huisgenooten bij is, om te zien of het wel 
mag. Volgens de pleegmoeder zou hij, als 
de huisgenooten er niet bij waren, niets 
van vreemden aannemen. 
X ' heeft geen hekel aan bepaalde per
sonen. Toch onthoudt hij wel de slechte 
eigenschappen van anderen. 

Toen hij nog alleen was (vóór dat schip-
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Hij is gezellig in huis. Hij zal zelf geen 
verhalen vertellen. 

Hij is geneigd, om, als anderen in de 
kamer spreken, er steeds doorheen te 
praten. Hij wil ondanks de gesprekken 
van anderen, dat er notitie van hem ge
nomen wordt. Hij praat er maar op los, 
springt van den hak op den tak. Hij kan 
ook wel eens verstandig praten. 
X zou volgens de pleegouders gauw op
merken, als hen iets hindert. Als de moe
der 's morgens eens verdrietig kijkt, zegt 
hij erg verstandig: „Wat scheelt er aan, 
moeder?" 
Als klein kind wilde X niet met andere 
kinderen spelen. Hij speelde liefst alleen, 
vriendjes heeft hij niet; hij wordt ook 
nooit door andere kinderen thuisgebracht 
of afgehaald. Hij wil nu wel met anderen 
spelen, maar ze moeten bij hem thuis 
komen. X speelt nooit op straat. Hij zegt: 
,,De jongens slaan mij op straat, ik wil 
niet buiten". Hij bemoeit zich niet met 
andere jongens. Hij durft niet te vechten. 
Als hij geslagen wordt, slaat hij niet terug. 
„Daarin is hij sullig", zegt de pleegvader. 
Hij heeft een tijdlang een vriendje van 
zijn leeftijd gehad, die dikwijls met zijn 
moeder bij de familie boven kwam. Hij 
was altijd bereid zich naar den wensch 
van dat vriendje te schikken. Dat vriend
je was eerder hem de baas dan omge
keerd. 
Wel kibbelde en klikte hij. 

persjongetje in huis kwam) kon hij ge
makkelijk eenige uren alleen bezig zijn 
en alleen thuis zitten spelen met een 
blokkendoos. 
Hij is een gezellige jongen in huis. X ' kan 
allerlei verhalen vertellen, die hij op 
school gehoord heeft. Hij is blij, als hij 
thuis weer een nieuw verhaal kan doen. 
X ' niet. 

Ook X ' bemerkt spoedig, of zijn pleeg
ouders iets hebben, wat hen hindert. 

X ' was nooit teruggetrokken, zonderde 
zich niet af, speelt graag met andere 
kinderen. X ' is liever op straat dan thuis. 
Soms heeft hij wel eens ruzie met andere 
kinderen, maar hij geeft hun dan wat. Hij 
is erg goedgeefsch. De pleegouders en de 
menschen in de buurt vinden hem goedig. 
Hij geeft alles weg en laat zich alles wel
gevallen. Hij kreeg dikwijls slaag op 
straat en sloeg niet terug. De pleegvader 
heeft hem gezegd maar terug te slaan, 
nu doet hij dat ook wel eens, maar vol
gens den pleegvader lang niet genoeg, 
meestal trekt hij huilende naar huis. 

Hij klikt wel eens, maar alleen als hijzelf 
in 't nauw gebracht wordt. De boven
genoemde schippers jongen is veel vrijer, 
een heel andere jongen, die een heel 
andere jeugd heeft gehad. Hij zingt aller
lei liedjes, die hem verboden moeten wor
den. Hij haalt verder alles naar zich toe 
en X ' gaf hem in ' t begin alles af. Lang
zamerhand echter is X ' gaan begrijpen, 
dat dit te gek was en nu ís hij bijna tegen 
dien jongen opgewassen. Ook is X ' 
schuchter, laat zich door anderen ver-
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Toen voor drie jaar de pleegmoeder zelf 
een jongen geboren werd, was X erg 
jaloersch. Als het kind op den schoot van 
de moeder zat, dan ging hij achter haar 
staan om haar te aaien. Het kind zelf deed 
hij niets. Als de kleine iets van hem weg
neemt, zegt hij: „Je moet het me terug
geven, want je bent mijn broertje toch". 
Omgekeerd zegt hij ook wel eens, als zijn 
klein broertje slaat: ,,Laat hem maar 
slaan, ik ben toch zijn groóte broer". 
Goed met elkaar spelen kunnen zij niet. 
Op de oude school zocht hij wel aanslui
ting, maar bijna geen enkel kind moest 
iets van hem hebben. Op de tegenwoor
dige school heeft hij een specialen vriend 
en met de rest kan hij het ook wel vinden. 
Hij is hier wel levendig en voert gauw het 
hoogste woord. De reden van dit verschil 
is wellicht o.m. te vinden in de omstan
digheid, dat hij van een middenstands-
school op een volksschool geraakt is en 
nu maatschappelijk wat hooger staat dan 
zijn omgeving, terwijl hij op de vorige 
school onder de minsten gerekend moest 
worden. Volgens de ouders vonden de 
zusters in het herstellingsoord hem niet 
aardig. In de klas plaagt hij andere jon
gens, prikt hen b.v. in het been. 
Op de oude school was hij meer op zich
zelf, op de nieuwe meer meegaand. 
X is gewoon beleefd. 
Hij mokte op zijn vroegere school na een 
standje, tegenwoordig niet meer. 

Hij is niet erg medelijdend, leeft maar 
weinig met zijn vriendjes mee. Hij zegt 
soms als iemand straf krijgt: „lekker!" 

X is t.o.v. anderen niet toegevend of 
hulpvaardig, wel op verzoek. 
T.o.v. de onderwijzeressen was hij niet 
aanhankelijk. 
P r e s t a t i e s : 
Op de opleidingsschool is X gezakt met 
de volgende rapportcijfers: taal 3, rekenen 
δ, lezen β, schrijven б—, gedrag 7—, ijver 

dringen. Als hij geplaagd wordt, kijkt hij 
hulpeloos naar de juffrouw en lacht ver
legen (zoo b.v. toen hij een buitenmodel-
sche pet op had). 
X ' is erg jaloersch. Als de schoonzuster 
van den pleegvader met haar dochtertje 
van 3 jaar komt en dit dochtertje bij zijn 
pleegvader op den schoot gaat zitten, 
wil hij dat ook. 
Den anderen aangenomen jongen duwt 
hij dikwijls weg om zelf bij zijn pleeg
ouders diens plaats in te nemen en de 
eerste te zijn. Hij heeft niet het land aan 
dien jongen, maar hij kan niet veel van 
hem verdragen. 

X ' weet zich op school niet erg bij de 
andere kinderen bemind te maken. Het 
is een kind, dat niet erg opvalt, hij màg 
meedoen, maar hij is geen middelpunt, 
ze sluiten zich niet bij hem aan. Hij zoekt 
niet de stilte, speelt wel met de andere 
kinderen mee. 

X ' is op school over het algemeen wel 
meegaand. 
X ' ook. 
X ' mokt ook wel na een standje, maar 
in vele gevallen is hij het spoedig ver
geten. 
X ' leeft ook niet erg met zijn vriendjes 
mee. Hij heeft, als de meeste jongens, 
wel plezier als een der andere jongens 
erin vliegt, zegt: „lekker I" 
X ' zou wel hulpvaardig zijn, maar is wat 
te schuchter om dit altijd te uiten. 
X ' ook niet. 
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6, orde 6. In de 3de klas van de volks-
school, waar hij heenging, waren de rap
portcijfers: lezen 7, schrijven 6, rekenen 
7, Ned. taal 7, aardrijkskunde 7, teekenen 
7, gedrag 7, ijver 7. Toen hij op de op
leidingsschool was, is hij één keer wegge-
loopen. Hij vindt het erg, als men op 
school niet over hem tevreden is. Een 
paar keer heeft hij school moeten blijven. 
Hij heeft voor talen weinig aanleg, voor 
rekenen vermoedelijk nog minder. Bij het 
lezen stottert hij niet. 
X zou volgens de pleegouders schrander 
zijn. Wat hij weet, weet hij goed en kan 
dat ook duidelijk uitleggen. Wat hij ge
zien heeft, kan hij precies weergeven. 
Of hij het gelezene nauwkeurig en ge
ordend kan weergeven, weet men op de 
scholen niet te zeggen, hij zou daar te 
jong voor zijn. Iets wat hij weet, kan hij 
volgens de onderwijzeressen niet duidelijk 
uitleggen. Wel zou hij vrij gemakkelijk 
iets nieuws kunnen begrijpen. 
Van schoolzijde wordt gezegd, dat X een 
gewoon geheugen heeft. 

Hij weet zich goed te herinneren, dat zijn 
pleegmoeder 3 jaar geleden ziek lag, toen 
zijn broertje geboren werd. Hij haalt 
meermalen dingen op uit ' t verleden, die 
de pleegouders vergeten waren. 
Als hij in de klas een liedje moet voor
zingen, kan hij slecht wijs houden. 
Hij is altijd erg vlug met zijn antwoord 
en antwoordt goed, niet beknopt. Als hij 
een vraag stelt, doet hij dat op zijn 
gemak. 

Waar het om nauwgezetheid of zindelijk
heid gaat, vindt hij het nogal gauw goed. 
Zijn schoolwerk is heelemaal niet nauw
gezet, zelfs slordig, hij maakt zijn werk 
vol kladden en schrijft in het ruwe weg 
zonder op de lijnen te letten. Hij wil 
echter niet met een gat in zijn kous 
loopen of met een knoop van zijn jas. 
Ζ onder te bedoelen, dat hij handig is, is 

Terzelfder tijd waren de rapportcijfers 
van X ' in de 2de klas van de volksschool: 
lezen 6, schrijven 7, rekenen б 1^. Ned. 
taal 6, vlijt 7, gedrag 7. Hij heeft één 
keer school moeten blijven, omdat hij 
zijn sommen niet kon maken. Ook X ' 
vindt het erg, als men op school niet 
tevreden over hem is. Hij heeft geen aan
leg voor talen, naar verhouding meer voor 
rekenen. Iets nieuws begreep hij in de 
klas niet gauw. Verschillende soorten 
sommen door elkaar kon hij niet aan. 
De pleegouders zeggen, dat X ' een goed 
verstand heeft en duidelijk kan weer
geven, wat hij gezien of geleerd heeft. 

Hij neemt wat hij leest, niet goed in zich 
op, weet het niet nauwkeurig en ge
ordend weer te geven. 

X ' geeft in de klas blijk van een vrij slecht 
geheugen. Hij kon volgens de onder
wijzeres, na een kwartier leeren nog niet 
een klein versje opzeggen en de andere 
kinderen wel. 
Toch kan ook hij zich dingen van een 
paar jaar terug nog heel goed herinneren, 
b.v. van een vorig huis, waar ze gewoond 
hebben of een belofte, die zijn pleegvader 
hem vroeger gedaan heeft. 
X ' zingt graag op school bij de piano. 

Als aan X ' een vraag gesteld wordt, 
denkt hij eerst even na, antwoordt niet 
direct, maar geeft dan ineens een kort 
antwoord. Hij blijft er niet omheen 
draaien. Hij is in de klas wat onbeholpen 
in zijn antwoorden (vooral omdat hij 
dan wat stottert). 
Ook X ' vindt het gauw goed, maar zijn 
schoolwerk is nogal nauwgezet en zin
delijk. 

Ook X ' kan handig een huisje, een stal 
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hij wel practisch bij het bouwen van een 
huisje of brug. Met wat blokjes of houtjes 
kan hij al wat maken. 
Hij ziet graag gauw resultaat, als hij iets 
aanpakt. 
Hij heeft eigenlijk geen uithoudingsver
mogen. Als hij met iets begint, maakt hij 
wel den indruk, dat hij het eens echt goed 
zal afmaken, maar bezig zijnde, is hij 
geneigd met iets anders te beginnen. Hij 
werkt niet vlug. 
Op zijn eerste school (van eenige maanden 
terug) waren zijn prestaties zeer wisse
lend en meestal slecht, op de laatste 
constant matig. 
Zijn arbeidstempo is zeer langzaam. Op 
de eerste school had hij de gewoonte eerst 
drie kwart van den tijd niets te doen 
(andere jongens plagen) en dan zijn werk 
af te jakkeren. 
De ouders hebben hem geleerd niets te 
laten rondslingeren. 
Hij heeft ringen en rekstok en kan daar
aan allerlei kunsten uitvoeren. 

H u n a m b i t i e s e n r e a c t i e s t. o. 
d i g h e d e n e n z a k e n : 
X is graag op school, maar ook graag 
thuis. Hij speelt met zijn blokkendoos, 
timmert, doet aan figuurzagen en zit 
graag in de ringen en aan den rekstok. 

Hij is erg wispelturig in zijn bezigheden. 
Hij heeft geen levendige belangstelling 
in de studie en slechts matig in het spel. 

Hij maakt uit liefhebberij sommetjes en 
teekeningen. 
Als een ander iets gepresteerd heeft, vindt 
hij dit mooi, maar hij schijnt geen behoef
te te hebben om het na te doen. 
Daar hij niet met kaarten mag spelen, 
doet hij dat met plaatjes en zegt dan: 
„die is troef". 
Hij hoort graag verhaaltjes vertellen. Als 
Antoinette van Dijk voor de radio 
spreekt, gaat hij dicht bij zitten luisteren. 
Soms begint hij bij de radio op de maat 
van de muziek te dansen en grimassen te 
maken. Zegt men, dat hij moet ophouden 

een brug bouwen met heel weinig ma
teriaal. 

Ook X ' ziet graag gauw resultaten. 

X ' maakt weinig af en blijft niet lang 
met hetzelfde bezig. Toch heeft hij in 
zijn schoolwerk wel volharding, maar met 
moeite. Hierin lijkt hij nogal secuur en 
langzaam te werken. 

X ' is nogal vlijtig en heeft in zijn presta
ties perioden van beter en minder. 

Zijn arbeidstempo is meer middelmatig. 
Hij is nauwgezet, zijn fouten zijn dingen 
die hij niet weet. Hij is wel op tijd klaar 
met zijn werk, als hij het begrijpt. 

X ' laat thuis zijn spullen rondslingeren, 
op school niet. 
Ook X ' is een lenig acrobaat aan rekstok 
en ringen; kan goed fietsen en klimt 
overal in en op. 

v. c u l t u r e e l e d i n g e n , o m s t a n -

X ' wil niet thuisblijven uit school. Hij 
zegt altijd: „Als ik groot ben, ga ik wer
ken en centen verdienen voor moeder". 
Liefst timmert hij of bouwt met blokken 
en hangt dikwijls aan den rekstok. Hij 
wil nu eens dit, dan weer dat. 
Hij heeft wel belangstelling voor de 
studie, daar hij er langer achtereen mee 
bezig blijft, geen opvallende belangstel
ling voor het spel. 
Ook X ' maakt sommen voor zijn plezier. 

Als een ander iets goed doet, dan wil hij 
het nog beter doen. 

X ' is een liefhebber van de bokssport. Hij 
heeft daartoe bokshandschoentjes, die hij 
aantrekt. Hij neemt herhaaldelijk de ver-
eischte houding aan en wil met zijn 
pleegvader boksen. 
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of wordt er door iemand even gelachen, 
dan zet hij dat zeker voort. 
Als er een krant komt of een radiobode, 
neemt hij die aanstonds en gaat plaatjes 
kijken en vraagt dan, „wat is dit, en wat 
is da t ? " Men zegt het hem dan maar, 
want hij blijft net zoolang aanhouden, 
totdat hij het antwoord heeft. 

X is erg nieuwsgierig. Als er een van de 
jongens op school een standje krijgt, staat 
hij er met zijn neus bij. Aan zijn pleeg
vader stelt hij allerlei vragen naar dingen, 
waarmee hij niet te maken heeft. Hij stelt 
op school geen vragen. Daar schijnt hij 
zich nergens voor te interesseeren. Op zijn 
eerste school was hij bij het voorlezen 
zelfs lastig, als alle andere kinderen ge
boeid waren. 

X heeft pianoles gehad. Maar hij schopt 
in zijn buien naar den leeraar. Men houdt 
dat voor zenuwachtigheid. 

Alleen als men hem zeer zacht aanpakt, 
dan speelt hij piano en ook heel goed. Als 
hij geen goede bui heeft, kent hij de noten 
niet eens, zou men zeggen. 

X droomt haxdop in zijn slaap over spe
len, die hij overdag doet. Toen z'n broer
tje (dat ventje van 3 jaar) in het zieken
huis lag, droomde hij, dat zijn broertje 

Komt er een krant in huis of het Humo
ristisch Weekblad, dan kijkt hij met veel 
aandacht alle plaatjes na. Hij wil de 
moppen van het Humoristisch Weekblad 
snappen. Zijn pleegvader moet hem voor
lezen, hem van alles vertellen en uit 
leggen, wat het eigenlijk is. 
Men heeft op school niet opgemerkt, dat 
hij nieuwsgierig was. 
X ' is zeer weetgierig. Hij stelt dikwijls 
vragen, waarop zijn pleegvader niet weet 
te antwoorden. 

X ' is volgens de pleegouders muzikaal. 
Hij heeft een mooie lichte stem en houdt 
goed wijs. Soms zit het heele huishouden 
samen te zingen. Als hij zang of muziek 
hoort, is hij er met al zijn aandacht bij. 
Veel wijsjes kan hij na één keer hooren, 
nazingen. Vóór ongeveer drie weken nam 
hij een houten kistje en deed ermee, alsof 
het een harmonica was, die hij kon in
duwen en weer uithalen. Hij zong en 
danste er tegelijkertijd bij en maakte met 
zijn gezicht allerlei grimassen. 
Ruim een jaar geleden heeft de pleeg
moeder een viooltje voor hem gekocht. 
Hij liet het instrument liggen, maar nam 
een paar houtjes en deed net of die hout
jes viool en strijkstok waren en speelde 
daarmee, terwijl hij tegelijkertijd zong 
en danste. Ook trommelt hij graag, hij 
doet dan de mariniers na. Hij hoorde 
die vroeger vaak, als ze naar het exercitie-
terrein gingen. Op weg naar school kwam 
hij hen tegen. Een radio is er niet in huis. 
Als men hem vraagt een beetje te zingen, 
terwijl hij er geen zin in heeft, dan valt 
er ook niet met hem te praten. Als men 
hem lijmt en zacht aanpakt, kan men 
hem meestal wel aan het zingen krijgen. 
X ' droomt niet hardop in zijn slaap. Wel 
ligt hij uren wakker en dat niet een 
enkelen avond, maar iederen avond. 
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bij hem was. Toen hij wakker was, huilde 
hij daarom. 
Hij wil voor dag en dauw het bed uit, 
nog vóór de andere huisgenooten. 
De pleegmoeder heeft hem zelden of nooit 
geslagen, omdat dat toch niet hielp. Als 
hij echter voor straf naar bed werd ge
stuurd, zei hij, dat hij het niet meer zou 
doen en dan ging het wel een paar dagen 
goed. 
Als zijn pleegmoeder hem iets verbiedt, 
gaat hij soms te keer. 
Door zijn spraakgebrek is het moeilijk 
uit te maken of hij werkelijk geremd is, 
b.v. moeilijk tot een besluit kan komen, 
enz. 
Hij is niet erg geduldig. Moeilijk en ver
velend werk deed hij vroeger op school 
eenvoudig niet, hij pleegde lijdelijk ver
zet. Bij het maken van een som, zette hij 
er eenvoudig maar wat achter. 

Hij is wel gauw afgeleid. 

Als hij thuis komt, werpt hij zijn kleeren 
soms slordig neer. Zegt zijn pleegmoeder 
dan: ,,X, je moet je goed netjes ophan
gen", dan doet hij dit dikwijls zonder 
tegenspraak, maar soms ook slaat hij met 
de vuisten op de tafel „neen, neen, neen" 
roepend. 
Als hij ondeugend is en zijn pleegvader 
spreekt hem dreigend aan, wordt hij bang 
en begint te huilen of te roepen, dat hij 
het niet meer doen zal. 

Als hij met zijn pleegmoeder voor een 
winkel staat en hij ziet iets moois, dan 
begint hij te huilen, omdat hij het niet 
krijgt. Hij weet soms niet eens, wat hij 
wil hebben. Het is voorgekomen, dat zijn 
schoenen hem veel te groot waren. Hij 
huilde en zei, dat ze te klein waren en 
hem pijn deden. De moeder heeft toen 
maar weer een paar nieuwe schoenen 
gekocht. 
Als hij iets breekt, kan hem dat niets 

X ' is 's morgens al heel vroeg op en be
gint dan te zingen. 
X ' wordt nooit geslagen. Hij doet ten
slotte wel wat men hem vraagt, al moet 
men het hem meermalen vragen, zonder 
driftig te worden en zonder te huilen. 

Als hij een standje krijgt, staat hij wel 
eens zenuwachtig te lachen. 

Hij zou, voorzoover de onderwijzeressen 
dit kunnen nagaan, wel geduldig zijn bij 
moeilijk en vervelend werk. Ook bij 
schoolblijven is hij geduldig. Het is aan 
te nemen, dat hij zit na te piekeren over 
slecht werk, al merkt men het niet aan 
hem. Voorzoover het tot uiting komt 
heeft hij wel plezier in zijn werk, vooral 
in rekenen, dat hij beter kan. 
Hij is niet gauwer dan een ander kind 
afgeleid bij een störenden prikkel. 
Ook X ' gooit zijn kleeren wel eens hier 
of daar slordig neer. Maar zegt men hem: 
„Moet dat zoo?", dan ruimt hij ze netjes 
op. Hij is dan niet ongehoorzaam, is bang 
dat hij strai zal krijgen. 

Als X ' iets doet, wat hij niet mag doen 
en zijn pleegouders spreken hem eens 
flink aan, dan is hij wel onder den indruk. 
Huilen doet hij dan niet, maar zijn ge
zicht verandert: hij kijkt dan ernstiger 
en doet tenslotte, wat hij doen moet. 

Idem. 
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schelen. Als hij zelf daarvoor maar geen 
straf krijgt. 
Bij berisping staat hij soms met neerge
slagen oogen stil te kijken. Ook houdt 
hij dan de handen wel eens voor de 
oogen. 
Op de vraag, hoe X zich gedraagt, als 
hij geplaagd wordt, zeggen de ouders, 
dat hij thuis nooit geplaagd wordt. Als 
men den toren, die hij aan het bouwen 
is, omgooit, wordt hij boos en scheidt 
ermee uit. 
Als hij met zijn pleegouders een spelletje 
speelt, is hij niet wispelturig. 
Hij kan goed tegen verlies. Bij herhaald 
verlies wordt hij moedeloos. Niet als hij 
met zijn kleine broertje samen speelt, hij 
is dan lastig en wispelturig, hij wil dan 
den heelen tijd wat anders, hij wordt dan 
erg gauw kwaad en zegt met een half 
huilerig gezicht: ,,je bent mijn broertje 
niet meer.'' 
Op de oude school trok hij zich van een 
slecht proefwerk of rapport niets aan. 
Ook niet van een berisping, spot en pla
gerij e.d., wel was hij kribbig bij verlies 
in het spel. Eigenlijk kon hij hierdoor 
niet meespelen. 

In het donker is hij vreeselij к bang, ook 
voor honden. Hij durft geen grapjes te 
maken, als de onderwijzeres er bij is. Bij 
de volontair stuurt hij de boel in de war, 
zit gezichten te trekken enz. Hij stuurt 
graag het spel in de wax, b.v. als hij keeper 
is, laat hij expres den bal gaan, bij ver
stoppertje spelen kijkt hij stiekem door 
zijn vingers. Bij een kwestie in het spel 
zegt hij wel eens: ,,Ik doe lekker niet meer 
mee". Gemakkelijk neemt hij iets slecht 
op; loopt b.v. een jongen tegen hem aan, 
dan zegt hij: „Hij geeft mij een stomp". 
Hij wil graag de bordjes op hun plaats 
zetten, als zijn pleegmoeder afwascht. 
Ook wil hij graag helpen stof afnemen. 
De pleegmoeder vraagt hem dit niet, hij 
doet het uit zichzelf. 

Ook X ' staat bij berisping met neerge
slagen oogen te kijken. 

X ' is bij plagerij zeer prikkelbaar. Hij 
wordt gauw kwaad. Hij is dan volgens 
de pleegouders „giftig". 

X ' kan niet goed tegen verlies. Hij wordt 
dan kwaad en gooit alles onderste boven. 
Bij het gezelschapsspel is X ' niet storend 
beweeglijk door zijn wispelturigheid. Wel 
is hij wispelturig in zijn plannen. 

Hij is gedrukt bij berisping en schaamt 
zich bij een slecht proefwerk of rapport. 
Hij trekt 't zich aan, als hij voor den gek 
gehouden wordt en doet er dan niets 
tegen. Het komen op de nieuwe school 
benauwde hem. X ' is op school angstiger 
dat er iets niet goed zal gaan dan thuis. 
Hij is bang in het donker, voor brand, 
inbrekers en voor de politie. Hij is niet 
moedig en wordt niet door het gevaar 
geprikkeld. Hij is bang voor straf; hij 
kijkt in de klas dadelijk om zich heen 
als hij eens lacht, of het ook gemerkt is. 

Hij neemt niet alles slecht op, heeft geen 
neiging tot lichtzinnigheid. 

Als er ergens hulp verleend moet worden, 
ziet hij het en gaat uit zichzelf helpen, 
zonder dat het hem gevraagd wordt. Als 
hij z'n schoenen 's morgens ongepoetst 
ziet staan, dan zegt hij: „Vader, je hebt 
wat vergeten, je moet mijn schoenen nog 
poetsen." Hij is niet zoo, dat hij steeds 
graag iets nieuws wil hebben, maar als 
hij iets nieuws krijgt, is hij er grootsch op. 
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Als hij van school komt, blijft hij onder
weg staan kijken bij een hoefsmid, een 
autogarage, naar een steiger, waar metse
laars bezig zijn en ook voor een gewoon 
huis. Hij staat daar soms meer dan een 
half uur voor. Als men hem dan aanroept, 
schrikt hij uit zijn gedachten op en loopt 
hard naar huis. 

Voor 14 dagen kwam hij thuis en zei tegen 
zijn vader: ,,Heb je zin aan een hoefijzer? 
Dat is niet zoo moeilijk te maken, dat 
kan ik ook wel". De pleegvader ant
woordde: „Dan heb je zeker weer naar 
de paarden staan kijken!" 

Als de moeder zegt: ,,Ik wil een mantel 
of iets dergelijks", zegt X: „Dat krijg je 
van mij". Dan zegt de moeder: „Maar X, 
dat kan jij toch niet geven". X antwoordt 
dan: „Uit mijn spaarpot". Hij kent de 
waarde van het geld nog niet. 
Hij spaart steeds, dat hebben de ouders 
hem geleerd. Hij moet voor de spaar
centen dan cadeautjes koopen voor de 
pleegouders, als zij jarig zijn, enz. Snoe
pen mag hij nooit. Hij vraagt wel eens 
om een cent voor dropjes, maar als hij 
dien cent heeft, wil hij hem toch weer in 
den spaarpot stoppen. Hij is erg zuinig. 
Hij speelt graag met geld. Als hij een 
boodschap moet doen, neemt hij het geld 
uit zijn zak en loopt ermee te spelen, 
waardoor hij het soms verliest. 
Als hij iets krijgt, is hij blij, vooral met 
kleeren, lang niet altijd met snoepgoed. 
Hij is op school erg blij met een nieuwe 
pen. 
Hij is geen verzamelaar van postzegels 
e.d. 

Hij is erg zindelijk op zijn lichaam, let er 
op of hij goed gewasschen is, of zijn nagels 
schoon zijn. 
Hij neemt al een heele houding aan, alsof 
hij een heele mijnheer is. Hij kan ook niet 
goed hebben, als zijn moeder 's morgens 
de boel niet goed op orde heeft. 

Als X ' uit school komt en hij ziet dat het 
veemarkt is (paarden, koeien, enz.) dan 
blijft hij daar lang naar staan kijken. 
Soms komt hij dan een half uur te laat 
thuis en alleen op die dagen. Hij zag eens 
zwarte eenden in het park. Hij vroeg 
direct wat voor beesten dat waren. Hij 
houdt van dieren. Zijn pleegvader heeft 
hem wel eens op de veemarkt gadege
slagen. Voor de koeien is hij bang, maar 
de paarden en schapen streelt hij. Hij 
heeft een poes, daar is hij aan gehecht. 
Hij stond, toen hij naar de bewaarschool 
ging, ook graag bij een hoefsmederij te 
kijken. Alles wat met paarden in verband 
staat, interesseert hem erg. Vroeger, toen 
X ' klein was, had de familie een hond 
zoo groot als X ' toen was. X ' was daar 
dol op. 

X ' kan goed sparen. Centen kan hij 
tegenwoordig lang in zijn zak houden. 
Als hij centen krijgt, versnoept hij die 
niet. Hij weet precies, wat hij nog in zijn 
zakje moet hebben. Als hij snoepjes 
krijgt, zet hij die ergens neer en kijkt er 
niet meer naar om. Een enkelen keer eet 
hij alles achter elkaar op. 
Hij kan den laatsten tijd wel geld be
waren en verliest nooit geld, als hij voor 
zijn moeder eens een boodschap moet 
doen. 
Idem. 

X ' verzamelt filmsterren (hij heeft 3 
portretten van Shirley Temple bij zijn 
bed hangen). 
Ook X' houdt van netjes. Dat zat er bij 
hem al vroeg in. Hij is eer netjes dan 
vuil. Hij is soms ieder uur aan de water
kraan om zijn handen te verzorgen, 
vooral zijn nagels. 
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Hij is erg secuur op zijn kleeding, ziet er 
graag netjes uit. 

Hij eet van alles wat op tafel komt. Hij 
eet liefst bruine boonen, visch, panne-
koek, zoete kaas, ook wel versehe haring. 
Groene kaas en komijnen kaas blieft hij 
niet. Hij houdt niet van roode kool, bok
king en zoute haring. 
K a r a k t e r : 
Hij is niet erg gehoorzaam, men moet 
hem soms vier keer iets zeggen voor hij 
het doet. 
Hij jokt thuis wel eens een enkelen keer, 
b.v. als hij school heeft moeten blijven. 
Als de pleegmoeder zegt, dat hij jokt, 
geeft hij het meestal toe. 

Hij is volgens de onderwijzeresse niet 
gewoon eerlijk voor zijn bedoelingen uit 
te komen. Hij heeft de neiging zijn be
doelingen te verbergen, maar is daar niet 
intelligent genoeg voor. Strikt geloof
waardig zou hij niet zijn. 
Als hij ergens schuld aan heeft, draait hij 
er om heen. Na veel vragen komt de waar
heid er wel uit. De onderwijzeres vroeg 
hem eens naar zijn oude school en of hij 
het nu op zijn nieuwe school prettiger 
vond en kreeg het antwoord: „hetzelfde", 
terwijl zijn ouders meedeelen, dat hij wel 
liever op de nieuwe school is. Van den 
pianoleeraar, dien hij tijdens de les trapte 
en beet, vertelde hij, toen hem gevraagd 
werd: „vond je hem aardig?", „gaat 
nogal". Hij betrekt ook wel eens een 
ander er bij, als hij een standje krijgt. 
Hij is niet geneigil zijn verhalen te over
drijven of op te sieren, ook al door zijn 
stotteren. 
Wat zijn bedachtzaamheid betreft, hij 
weet drommels goed, dat hij op school 
niets heeft te beginnen en hij zal geen 
verplicht werk verwaarloozen voor on
verplicht werk. 

Zoo stout als hij thuis kan zijn, zoo lief 
is hij dikwijls bij anderen. Hij is wel eens 
bij de buren geweest en die zeggen: „Wat 
«en lieve jongen is dat, zoo kalm en zoo 

X ' is ook erg secuur op zijn kleeding, 
gaat zeker niet met ongepoetste schoenen 
naar school en maakt ze ook niet vuil 
op straat. 
Hij eet alles mee. Hij houdt van iets 
hartigs, b.v. komijnen kaas of groene kaas. 
Vroeger hield hij niet van roode kool, nu 
wel. Bokking vindt hij ook erg lekker, 
zoute haring niet. Hij is volgens de pleeg
moeder een „vischmannetje". 

Ook X ' is niet erg gehoorzaam. Soms 
moet men hem drie of vier maal iets 
zeggen, eer hij het doet. 
Hij jokt wel eens, maar direct daarna 
zegt hij: „Nee hoor, het is niet waar". 
Hij kan niet goed jokken. Als de 23-
jarige dochter zegt: „Je mag het niet 
vertellen", zegt hij het juist. 
Ook bij X ' zou dit het geval zijn. Hij 
zegt in het algemeen heel weinig, ant
woordt soms ontwijkend. Men is er op 
school niet zeker van of hij strikt geloof
waardig is. 

Rechtuit liegen doet hij niet, maar bij 
een beschuldiging door klasgenooten jokte 
hij. Toen zijn laatste onderwijzeres hem 
vroeg of hij het op de nieuwe school 
prettiger vond en waarom, zei hij: „Om
dat ik hier beter leer cijferen". Als hij een 
antwoord op een vraag van de onder
wijzeres weet, zegt hij het wel, maar 
altijd wat weifelend. 

Van X ' wordt hetzelfde gezegd. 

Hij is bedachtzaam, ook in zijn vragen 
hoewel hij die niet vaak stelt. Ook is hij 
nogal secuur; hij handelt hier spontaan. 
Of hij bedachtzaam is in zijn antwoorden 
is moeilijk te zeggen, ook al door zijn 
stotteren. 
Iedereen buitenshuis vindt hem een erg 
lieven jongen. 
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stil, we hebben nog nooit zoo'n iieven 
jongen gezien". 
Bij sport- en studieprestaties is hij niet 
eerzuchtig, wel is hij gesteld op erkenning. 
Hij vindt het fijn, als hij meer weet dan 
zijn klasgenooten. Op zijn laatste school 
blijkt dit nogal eens, omdat hij als pleeg
zoontje van een spoorman meermalen 
met zijn pleegouders op reis geweest is. 
Hij gaat erg grootsch op een woord van 
lof. 
Hij is niet hebzuchtig. Hij houdt wel 
altijd genoeg voor zichzelf, als hij aan 
iemand, die bij hem in den pas staat, iets 
weggeeft. 

Hij is egoïstisch in den omgang met kame
raden, ook als hij met zijn broertje speelt. 
Als hij zelf denkt, dat hij een juiste 
meening over iets heeft, blijft hij vast
houden aan zijn eigen meening. 
Op de eerste school kon hij koppig zijn, 
men zag dan „boosaardige lichtjes" in 
zijn oogen. Hij was daar ook eigenwijs, 
nam geen raad aan, zei b.v.: „Toch doe 
ik het zoo". Een onderwijzeres van die 
school zegt in een vrije persoonsbeschrij
ving: „Het is geen onaardig kind, hulpe
loos door z'n stotteren, ook wel geraffi
neerd, toch van nature geen kwaad karak
ter; de andere kinderen hadden eigenlijk 
allemaal een hekel aan hem". Op de 
tweede school vindt men hem een zenuw
achtig sloom kind, waar men achterheen 
moet zitten en dat men in de gaten moet 
houden. 
Volgens de pleegmoeder heeft X den laat-
sten tijd een heel ander karakter gekre
gen. Hij is nu minder prikkelbaar, het 
kan hem niets meer schelen. Hij geeft 
dadelijk een grooten mond en is expres 
ondeugend. 

Hij is wel een beetje eerzuchtig in studie
prestaties en gesteld op erkenning. 
X ' is volgens de pleegouders erg dank
baar, als hij iets krijgt, dan is hij er 
grootsch op, b.v. een trui of iets d.g. 
Iedereen moet dan zien, wat hij gekregen 
heeft. 

X ' is heelemaal niet hebzuchtig. Hij geeft 
juist alles weg. Hij deelt alles op straat 
uit en komt zonder iets thuis. X ' wordt 
zonder eenige restrictie door zijn pleeg
ouders goedhartig genoemd. 
Hij is niet egoïstisch, tenzij in het spel. 

Idem. 

X ' is niet koppig, zet niet door en kiest 
wat hij het gemakkelijkst vindt. Toch is 
hij op school vlijtig. 

Beiden bleken zij in de klas geen jongens 
te zijn geweest, die bijzonder de aandacht 
van hun onderwijzeressen hebben ge
trokken. X ' echter, alles bij elkaar ge
nomen, nog minder dan X. 



V - VERGELIJKEND ONDERZOEK DER 
PERSOONSLIJSTEN 

Wij hebben getracht uit de persoonslijsten af te lezen, in welke 
psychische kenmerken de gelijkenis tusschen E.T. in den regel 
frappant is, in welke eigenschappen E.T. bij mindere gelijkenis 
toch meer overeenstemmen dan T.T. en tenslotte in welke eigen
schappen E.T. evenzeer van elkaar verschillen als T.T. 
Daartoe hebben wij de persoonsHjsten uvteengelegd en de gegevens 
gegroepeerd onder verschillende hoofden, zooals gegevens met be
trekking tot verwisselingsmogelijkheid, ziekten en ongevallen, 
begin van het spreken, begin van het loopen, beroep (school
opleiding); gegevens over bijzonderheden in de lichaamshouding, 
vaak aangenomen posen, gang, gezichtsuitdrukking (mimiek), 
spraak, gebaren, handdruk, rechts-linkshandigheid en een hoofd 
„overige motoriek". Voor dit laatste kozen we uit de gedragslijst 
de eigenschappen: onrustig, stil, beweeglijk, als een woelwater, 
gejaagd, traag, plomp, onbeholpen, natuurlijk optreden, ge
dwongen, de neiging tot gesticuleeren, tot bezig zijn, tot onder
nemen. Over twee groepen verdeelden we verder de eigenschappen 
van het temperament: uiting van gevoelstoestand (b.v. uitgelaten, 
vroolijk) en aanspreekbaarheid van gevoelens (b.v. nerveus, licht 
prikkelbaar, gevoelig voor berisping). Onder een hoofd: houding 
t.o.v. anderen, werd datgene gezet, dat inlichting gaf over het 
aantal vrienden, gedrag t.o.v. vrienden en anderen, dweepen met 
vrienden, wijze van optreden bij twist, al of niet eenzelvig zijn. 
Onder houding t.o.v. elkaar brachten we de gegevens met betrek
king tot veel bijeen zijn, dezelfde vrienden (sympathieën), gemeen
schappelijk ondernemen (b.v. samen werk maken, spelen, uitgaan), 
vreedzame oplossing bij twist (niet in oppositie zijn), zich één 
voelen (b.v. niet van elkaar klikken, meer van elkaar houden dan 
van een ander, weinig ruzie), uniformeerings- of differentiëerings-
tendentie, of een van beiden meer het woord voerde bij anderen 
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(d.w.z. méér vroeg, b.v. den weg vragen, méér antwoordde, méér 
meeningen uitte), leidend domineeren (de baas spelen) en het 
oordeel over elkaar. Van de ambities en reacties maakten we een 
groep, waaronder we bij eenplaatsten ambities voor sport en be
wegingsspelen in het algemeen, voor bepaalde sport of bewegings
spel, voor intellectueele spelen, voor bepaald intellectueel spel, 
voor studeeren in het algemeen, voor bepaalde studie, voor een 
vak in het algemeen, voor een bepaald vak, overige cultureele 
ambities (zie gedragslij st pag. 15), reacties op omstandigheden 
(zie id.), waardeering voor uiterlijk voorkomen (kleeding), ver
langen tot uitgaan en de ambities voor andere zaken (zie id.). 
Afzonderlijk zetten we de vlijt en gegevens over het karakter: 
eerzuchtig-bescheiden, koppig-volgzaam, heerschzuchtig-inschik-
kelijk, gierig-vrijgevig, verkwistend-spaarzaam, egoïstisch-altruïs-
tisch. Tenslotte nog de prestaties, het al of niet doubleeren op 
school en de intelligentie. 
Voor een groot deel van die groepen van gedragswijzen hebben 
wij bij al onze tweelingparen nagegaan het aantal overeenkomstige 
trekken en het aantal verschilpunten, dat in de persoonslijsten 
van een tweelingpaar te vinden was. Met andere woorden wij 
telden op in hoeveel punten de lichaamshoudingen van de leden 
van een tweelingpaar verschilden en in hoeveel bijzonderheden 
van de lichaamshouding zij overeenstemden. Daarna gingen wij 
hetzelfde na wat betreft de gezichtsuitdrukking, de gebaren enz. 
Daarbij hebben we gelet op de mate van gelijkenis en verschil. 
In sommige punten was de gelijkenis tusschen de leden van een 
tweelingpaar treffend (we duiden dit in de straks te bespreken 
tabel 2 aan met I); in andere opzichten was de gelijkenis niet zoo 
uitgesproken, maar toch nog aanmerkelijk (II); er waren ook 
gedragswijzen of eigenschappen, waarin de tweelingen een weinig 
uitgesproken verschil vertoonden (III); en ook vonden we uitge
sproken verschillen (IV). Deze indeeling bleek doelmatig en on
danks de subjectieve waardeering, die zij veronderstelt, ook goed 
door te voeren. 
Volgens de genoemde onderscheidingen hebben we de gegevens 
der persoenslij sten samengevat in een qualitatieve en quantita-
tieve tabel (tabel 2). De beteekenis der letters aan het hoofd der 
tabel is dezelfde als die aan het hoofd van tabel 1, die reeds werd 
toegelicht; de cijfers geven aan hoeveel malen in de betreffende 
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gedragswijzen een I, II, III of IV werd gevonden. Bij die punten, 
waar met slechts één waardeering kon worden volstaan, stelt het 
+ teeken de bevestiging voor van de steeds in de linkerkolom 
aangegeven mate van gelijkenis of verschil. No. 52 van de tabel: 
al of niet doubleeren op school behoeft hier een naderen uitleg. 
Als géén der leden van een tweelingpaar bleef „zitten" of beiden 
doubleerden in dezelfde klas, dan werd dit als gelijk gewaardeerd. 
Gelijkend beteekent, dat beiden doubleerden, maar in verschillen
de klas; verschillend resp. uitgesproken verschillend wil zeggen, 
dat één der leden één resp. meermalen bleef zitten. 
Het ligt voor de hand, dat ontleden van de persoonslijsten zijn 
bezwaren heeft. Herhaaldelijk stonden we voor de moeilijkheid, 
dat een en dezelfde gedragswijze of eigenschap gerekend kon 
worden zoowel tot uiting van een gevoelstoestand of aanspreek
baarheid van gevoelens, als tot de groep „reacties op omstandig
heden", al naar gelang wij meer letten op de wijze van reageeren 
of op de prikkelsituatie, die tot een bepaalde reactie aanleiding 
gaf. Het kwam voor, dat we een keuze moesten doen uit nog 
meer groepeeringsmogelijkheden. Het uiterlijk waarneembaar ge
drag bij twist b.v, was onder meerdere hoofden te plaatsen. Soms 
gaf het verband, waarin de eigenschap in de persoonslijst werd 
genoemd, uitsluitsel. Zoo troffen we daar b.v. aan, nauwgezet in 
zijn werk naast nauwgezet (punctueel) in zijn kleeding. Het eerste 
plaatsen wij onder prestaties; het tweede onder waardeering voor 
het uiterlijk voorkomen. In een aantal gevallen maakten de leeftijd 
en de trap van ontwikkeling van de tweelingen ons de keuze ge
makkelijk. Maar tenslotte restte ons voor enkele gegevens van de 
persoonslijst geen andere oplossing dan een subjectieve waar
deering, vooral waar het eigenschappen betrof als vlijtig, lui, 
dweperig, vrijgevig, eenzelvig zijn. Niet in alle persoonslijsten 
kwamen die woorden voor, terwijl wij toch uit verschillende ge
gevens moesten besluiten tot de aanwezigheid van die eigen
schappen. We zagen ons dan gedwongen een beoordeelingspunt 
te geven naar het verband, waarin de gegevens stonden, d.w.z. 
naar de persoonslijst in haar geheel. Dit nam niet weg, dat 
ook zulke beoordeelingspunten steeds vergelijkenderwijs uit 
de persoonslijsten van de beide leden van een tweelingpaar 
werden vastgesteld. Zoo werd dikwijls de intelligentie behalve 
naar het oordeel van leeraren en onderwijzers mede naar het 
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totaalbeeld der persoonslijsten vergelijkenderwijze gewaardeerd. 
Onder het hoofd: prestaties, werden opgenomen de gegevens, die 
vermeld staan in de gedragslij st, zooals de prestaties in school 
en beroep en bovendien vaardigheden op sportief gebied (voet
ballen, tennissen enz.) en vaardigheden in spelen als dammen, 
schaken, bridgen. Wat nu betreft de ambities voor sport, hebben 
we vooreerst opgeteld hoeveel takken van sport in de persoons
lijsten van een tweelingpaar uitdrukkelijk waren vermeld en daar
naast hebben we de overeenkomst en het verschil in het gedrag 
inzake de sport in het algemeen gewaardeerd vanuit de persoons
lijst in haar geheel; steeds op grond van de twee persoonslijsten 
van een tweelingpaar, die met elkaar werden vergeleken. Zoo han
delden we ook met de gegevens, die in de gedragslijst genoemd 
staan onder ambities voor cultureele dingen (intellectueel spel, 
studie, vak). 
Bij de beoordeeling van het meer of minder uitgesproken zijn der 
uniformeerings- of differentiëeringstendentie, werd gelet op het 
zoeken naar gelijke, resp. verschillende activiteitsgebieden bij de 
leden der paren. Met deze beoordeeling werd de vraag voorbij 
gezien in hoeverre er bij de leden van een paar tweelingen sprake 
is van een streven om elkaar de baas te kunnen zijn, door ver
schillende activiteitsgebieden te kiezen of in hoeverre de leden 
van een ander paar, uit sympathie gedreven, gelijke gebieden 
zoeken. Evenwel is naar mijn indruk primair, het aanwezig zijn 
van gelijke of van verschillende belangstellingsrichtingen; secun
dair treden dan, als gevolg daarvan, bewust of onbewust, bij het 
eene paar meer bij het andere minder, tendenties op om op elkaar 
te gelijken of van elkaar te verschillen, welke tendenties, gelet 
ook op de steeds andere karaktervorming en ontwikkehngsgraad 
der leden van ieder paar, moeilijk in een quantitatieve tabel op 
maat en getal zijn te brengen. 
Alvorens over te gaan tot afzonderlijke bespreking van de onder
zochte gedragswijzen, heeft het zijn nut ons een algemeenen indruk 
te vormen over de gegevens, tabellarisch gerangschikt in tabel 2. 
Deze tabel laat in de eerste plaats zien, dat meestal bij de T.T. 
het aantal overeenkomsten (aantal l'en + aantal H'en) laag is 
vergeleken bij het aantal verschillen (aantal ІІГеп -f aantal 
IV'en), terwijl bij de E.T. het aantal overeenkomsten in den regel 
groot is vergeleken met het aantal verschillen. Bovendien zien 
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we, dat de verschillen tusschen het aantal l'en + I l'en eenerzij ds 
en het aantal IH'en + IV'en anderzijds, bij de T.T. in den regel 
aanmerkelijk geringer zijn, dan bij E.T. Verder valt op, dat in 
enkele punten van de tabel de cijfers of + teekens niet zoo spre
kend zijn. 
Om nu beurtelings voor iedere groep van gedragswijzen de mate 
van gelijkenis of verschil der E.T. tegenover die der T.T. te kunnen 
beoordeelen, is een overzichtelijke ordening der gegevens voor 
den lezer noodzakelijk. De eischen waaraan een dergelijk ordenen 
o.i. dient te voldoen zijn tweeërlei. In de eerste plaats moet het 
laten uitkomen hoe groot bij de betreffende punten in doorsnee 
bij onze E.T., T.T., mn. E.T., vr. E.T., enz., de mate van gelijkenis 
is; op de tweede plaats moet duidelijk kunnen worden afgelezen, 
welke van onze paren in gelijkenis afwijken van andere paren, 
waarmee zij zich in dezelfde groep bevinden. 
Het bleek niet mogelijk o verzicht eUj к te werken door steeds paren 
of groepen te vergelijken, aan de hand van 2 waarden nl. het 
aantal l'en + ІГеп en het aantal IH'en + IV'en, en allerminst 
door middel van 4 waarden: aantal l'en, aantal Il'en, aantal IH'en 
en aantal IV'en. We zagen ons dus gedwongen onze paren en 
groepen te vergelijken met behulp van één waarde, nl. het aantal 
l'en + Il 'en gedeeld door het aantal IH'en + IV'en. Daar deze 
waarde recht-evenredig is met het aantal overeenkomstige trekken 
en omgekeerd evenredig met het aantal trekken van verschil, 
kan zij goed voldoen aan de eischen, die wij boven stelden aan 
een overzichtelijke vergelijkende bewerking van onze gegevens in 
tabel 2. 

De doorsnee-gelijkenis, die we op deze wijze vinden in onze ver
schillende groepen heeft niet de pretentie een statistisch gemiddel
de te zijn. De berekening van de middelbare fout is hier niet door 
te voeren, omdat we herhaaldelijk bij de verschillende paren géén 
l'en en Il 'en of géén IH'en en IV'en vonden. Met behulp van de 
twee volgende tabellen laten zich eventueel sterk van een ge
middelde afwijkende paren gemakkelijk opsporen. 
Tabel 3 laat voor de in de linkerkolom aangegeven gedragswijzen 
voor ieder paar de uitgerekende verhouding tusschen het aantal 
overeenkomsten en verschillen zien. Bij die paren, waar geen 
gelijkenissen of geen verschillen aanwezig waren, was deze ver
houding niet uit te rekenen en werd in de tabel de „verhouding" 
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gegeven met boven resp. onder de deelstreep een 0. In tabel 4 
zijn dezelfde verhoudingen opgenomen voor de in het hoofd aan
gegeven groepen. In die gevallen dat in een groep geen trekken 
van overeenkomst of verschil aanwezig waren, werd dit ook hier 
met een 0 boven, resp. onder de deelstreep aangegeven, terwijl 
bovendien de teller resp. de noemer gedeeld werd door het aantal 
paren, dat in de betreffende groep aanwezig was. 
Indien we enkel en alleen door vergelijking van onze gem.1 waar
den konden uitmaken in welke gedragswijze de leden der E.T.p. 2 

sprekend op elkaar gelijken en in welke minder sprekend of niet, 
zoo zouden we ongetwijfeld met de bespreking van die kenmerken 
beginnen, waar de gelijkenis frappant is. Waar de gelijkenis echter 
niet alleen van dit verschil afhankelijk is, maar ook van het aantal 
paren, dat van een gemiddelde sterk afwijkt, rest ons geen andere 
weg, dan punt voor punt tabel 2 te bespreken, en daarna de voor
naamste gevonden gelijkenissen samen te vatten. 

Het eerste punt van de tabel 2 toont, dat de leden der E.T.p. allen erg op 
elkaar lijken. Verwisselingsmogelijkheid is vrijwel steeds aanwezig. Bij 4 
ervan bleek dit iets minder het geval te zijn door opvallende meestal kleine 
aparte lichamelijke kenmerken, die bij de geboorte niet aanwezig waren. 
Van de T.T. verschillen de leden van 3 paren in ziekten en ongevallen 
uitgesproken van elkaar, terwijl dit bij geen der E.T. het geval blijkt. De 
leden van 4 E.T.p. verschillen in dit opzicht ook van elkaar, maar minder 
uitgesproken (tabel 2 2°). 
De leden van alle E.T.p. begonnen tegelijk of ongeveer gelijktijdig te spre
ken. Bij de T.T. was dit tijdstip slechts bij één paar hetzelfde, bij twee 
paren ongeveer hetzelfde, bij twee paren verschillend en bij één paar uit
gesproken verschillend (tabel 2 3°). 
Slechts de leden van één E.T.p. begonnen op verschillenden tijd te loopen. 
De overige gelijk of ongeveer gelijk. Bij de leden van de T.T.p. was dit 
begin uitgesproken verschillend, bij één paar verschillend en bij 3 paren 
gelijk (id. 4°). 
In beroep of schoolopleiding verschillen de T.T. en E.T.p. zoo goed als 
niet (id. 5°). Dit was bij deze paren ook niet te verwachten, daar de meeste 
nog kinderen op den lagere-school leeftijd waren. 
In de bijzonderheden van de lichaamshouding, posen, gang, gezichtsuit
drukking (mimiek), spraak, gebaren en handdruk (zie tabel 3 en 4) be
nadert geen der E.T. het gemiddelde der T.T. en zelfs niet de waarde van 
1 gem. = gemiddelde 
* p. = paar 
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het meest gelijkende T.T.p. Het verschil in gemiddelden bij de T.T. en E.T. 
is zeer groot. Het kleinste verschil bestaat misschien in den handdruk, 
waar T.T.p. A-A' en E-E' met een verhouding 2 staan tegenover de E.T.p., 
die allen de verhouding 8/0 hebben. 
Wat de rechts- of linkshandigheid betreft (tabel 2 13°) blijken er op de 
16 E.T.p. 3 paren aanwezig, waarvan het eene lid links en het andere 
rechts is. Op de б T.T. slechts 1 paar, wat dus waarschijnlijk gelijk staat 
met op 18 paren 3. Het aantal malen, dat het eene lid van een paar links 
en het andere rechts is, zou dan bij de E.T. ongeveer even groot zijn als bij 
de T.T. 
In de kenmerken, die vallen onder het hoofd „overige motoriek" (tabel 3 
en 4) zijn de verhoudingen der groepen: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,33 7,00 5,93 

Slechts het T.T.p. B-B' benadert met de verhouding 1 de kleinste ver
houding bij de E.T.p. nl. 1,5 bij I-I'. Alle overige E.T.p. hebben waarden, 
die sterk verschillen van het gemiddelde der T.T. 
De doorsnee-gelijkenis in dezelfde groepen voor de eigenschappen van het 
temperament, die we verdeelden in uiting van gevoelstoestand en aan
spreekbaarheid van gevoelens (tabel 3 en 4), zien we uitgedrukt in de 
volgende verhoudingen: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,33 11,33 10,17 

0,16 3,33 3,90 

De verhoudingen van de E.T.p. wisselen nogal in grootte, maar de kleinste 
ervan zijn overal minstens 6 maal grooter dan de gemiddelde verhouding 
der T.T. Alleen in uiting van gevoelstoestand staat het T.T.p. B-B' met 
een verhouding 3 op één lijn met 3 E.T.paxen. 
We gaan nu over tot bespreking van de tabellarische gegevens, die be
trekking hebben op de houding t.o.v. anderen. Op de 16 E.T. is er bij 2 
paren een minder uitgesproken verschil in het aantal vrienden (tabel 2 17°). 
Bij 3 van de 6 T.T.p. is daarin echter een uitgesproken verschil, naar kans
berekening bij 9 op de 18 paren. Onze E.T.p. stemmen dus wel zeer overeen 
in het aantal vrienden. Ook is dit het geval voor het gedrag t.o.v. vrienden 
en anderen (tabel 3 en 4), blijkens de verhoudingen: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,45 6,29 5,52 

Bij de meeste E.T. zijn de waarden van ieder paar veel hooger, dan het 
gemiddelde bij de T.T.p. De kleinste verhouding bij de E.T. ligt bij paar 
U-U' (2,4), die slechts door het T.T.paar A-A' wordt benaderd (2). De 
andere verhoudingen bij de T.T. zijn veel lager. Wat het al of niet dweepen 
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met vrienden betreft, blijken alle paren bij de E.T. overeen te stemmen 
en 5 van de T.T. niet. 
In de wijze van optreden bij twist (tabel 3 en 4) zijn de verhoudingen: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,18 19,00 5,17 

Alleen het E.T.paar O-O' komt met de verhouding % beneden het gemid
delde der T.T. Bij de T.T. vinden we bij het paar B-B' de waarde 2, die 
uitkomt boven die van het E.T.paar W-W' (1) en gelijk is aan die van de 
paren K-K' en M-M'. Voor het overige komen de verhoudingen bij de 
paren der E.T. ver boven die van de T.T. uit. Ook inzake het al of niet 
eenzelvig zijn (tabel 2 21°) vertoonen de E.T. een sprekende gelijkenis, 
waar slechts één paar nl. U-U' een minder uitgesproken verschil vertoont, 
terwijl bij de T.T. 2 paren een minder uitgesproken en één paar een uitge
sproken verschil laten zien. 
Vervolgens vestigen wij de aandacht op de houding t.o.v. elkaar (tabel 2 
220-3Γ). In alle persoonslijsten der E.T. komt uit, dat de leden der paren 
veel of althans meestal bij elkaar zijn, terwijl dit bij één T.T.paar (A-A') 
aan twijfel onderhevig en bij de overige paren der T.T. niet het geval is. 
De vrienden van de leden van onze T.T.paren zijn slechts in één geval 
(B-B') duidelijk, in één geval (F-F') grootendeels, maar bij de andere 
4 paren heelemaal niet dezelfde. De leden van 10 onzer E.T.p. daarentegen 
hebben dezelfde, en die van 4 paren grootendeels dezelfde vrienden, terwijl 
dit bij slechts 2 paren niet voorkomt. De leden van niet één T.T.paar 
ondernemen de dingen gemeenschappelijk; met één uitzondering is dit 
echter bij al onze E.T.p. meer of minder duidelijk het geval, daar we bij 
één paar moesten twijfelen (U-U'). Bij twist bestaat er bij geen van onze 
T.T.p. zeer duidelijk een vreedzame oplossing, bij één paar is dit echter 
wel het geval, hoewel minder duidelijk. Bij 12 paren van de E.T. komt 
daarentegen zeer duidelijk een vreedzame oplossing bij twist voor. Bij 
3 paren was dit min of meer tegenovergesteld. Het duidelijk tegenoverge
stelde van dit gedrag bij twist zien we bij de E.T.p. niet, bij de T.T.p. in 
2 gevallen. 
Het zich één voelen is bij geen der T.T.p. zeer duidelijk en bij slechts 2 
paren minder duidelijk aanwezig, terwijl bij 4 T.T.p. het tegenovergestelde 
het geval is. Bij 10 E.T.p. is echter dit gevoel van één te zijn, telkens zeer 
duidelijk, bij 3 paren niet zoo duidelijk en bij 3 paren is het min of meer 
tegenovergesteld. Een meer of minder uitgesproken uniformeeringstendentie 
is er bij alle E.T.p., bij de T.T. bestaat integendeel een meer of minder 
duidelijke differentiëeringstendentie. We hechten echter aan dit gegeven 
slechts een matige beteekenis, daar het aan twijfel onderhevig is of het 
hoofdmotief tot een verschillende of gelijke belangstelling, werkelijk berust op 
het bewust gelijk of ongelijk willen zijn van de leden der paren (zie pag. 133). 
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Bij 1 paar van de T.T. en 3 paren van de E.T. (een ongeveer 3 maal zoo 
groóte groep) blijkt duidelijk, dat één der leden meer het woord voert bij 
anderen. Bij alle andere paren, zoowel E.T. als T.T., is dit twijfelachtig, 
of niet het geval. Het leidend domineeren blijkt bij 2 T.T.p. uitgesproken 
en bij 1 T.T.p. minder uitgesproken aanwezig. Bij de E.T.p. bestaat het 
bij 4 paren uitgesproken en bij geen enkel paar minder uitgesproken. Onder 
de T.T.p. is er geen enkel twijfelachtig geval, bij de E.T.p. zijn er 4. Naar 
kansberekening zouden de groepen van onze T.T. en E.T., als zij even groot 
waren, maar weinig verschil in de laatste twee punten vertoonen. In het 
oordeel van beide leden over elkaar zijn de T.T.p. zich minder duidelijk 
bewust te verschillen. Dit is ook het geval bij de meeste E.T.p. Er zijn 
5 van onze E.T.p., waarvan telkens de leden zich zeer duidelijk bewust 
zijn van eikaars overeenkomst. 
Van de ambities en reacties behandelen we eerst de ambities voor sport of 
bewegingsspelen, voor intellectueele spelen, voor studie en voor een vak 
in het algemeen genomen, dus niet beoordeeld naar het aantal in de per
soonslijsten aangegeven spelen, studievakken, ambachten enz., maar naar 
den totaalindruk van de persoonslijsten. In deze 4 punten vonden wij bij 
de meeste van onze E.T.p. zeer veel gelijkenis. Wat de ambities voor sport 
of lichamelijk spel in het algemeen betreft, komen alle E.T.p. met elkaar 
overeen, uitgenomen het paar N-N', dat een minder uitgesproken verschil 
vertoont. Van de 6 T.T.p. zijn er 4 in dit opzicht minder uitgesproken en 
1 uitgesproken verschillend. Bij de ambities voor intellectueel spel in het 
algemeen, blijken alle E.T.p. overeen te stemmen, terwijl 4 der T.T.p. 
minder uitgesproken verschillen en 1 paar uitgesproken. Inzake de ambitie 
voor studie in het algemeen is er slechts bij het E.T.p. O-O' een minder 
uitgesproken verschil, terwijl 4 der T.T.p. daarin uitgesproken en 1 minder 
uitgesproken verschillen. Alle E.T.p. komen overeen wat betreft hun 
ambitie voor een vak in het algemeen, terwijl 3 T.T.p. daarin minder uit
gesproken en 1 uitgesproken verschillen. 
Aangaande de bijzondere ambities voor bepaalde sport of bewegingsspel 
(tabel 3 en 4) zijn de verhoudingen: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 1,80 23,00 23,00 

Deze gemiddelden verliezen aan beteekenis, daar we zien, dat de T.T.p. 
B-B' en C-C' waarden hebben, die in grootte de verhoudingen van б der 
E.T.p. overtreffen (zie tabel 3). Verder komt het E.T.paar G-G' met 0/i 
beneden het gemiddelde der T.T. Hoewel telkens de leden der E.T.p. dus 
in het algemeen wel meer overeenstemmen, is deze overeenkomst toch niet 
speciaal eigen aan de E.T. 
Van de andere cultureele ambities in het bijzonder (tabel 3 en 4) zijn de 
verhoudingen: 
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tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
bijzondere amb. voor bep. intell. spel gem. 0,45 2,40 2,30 

„ studie „ 0/or5o bSO 1,11 
,, ,, ,, ,, v a k ,, o/i,i7 1,25 1,50 

overige cultureele ambities ,, 0I1 7,50 4,17 

In bijzondere ambitie voor bepaald intellectueel spel hebben de E.T.p. 
G-G', Q- Q' en V-V' verhoudingen, zooals ze ook bij de T.T.p. voorkomen, 
en benadert het paar U-U' (0,67) het gemiddelde der T.T. Van de T.T.p. 
benadert het paar E-E' (2) het gemiddelde der E.T. Van een voor E.T.p. 
speciaal treffende gelijkenis willen we hier dan ook niet spreken. Nog minder 
willen we dit voor de bijzondere ambitie voor bepaalde studie, waar toch 
de verhoudingen voor de E.T.p. G-G', H-H', K-K', L-L', O-O', Q-Q', 
T-T' en W-W' met de gemiddelde verhouding der T.T. overeenkomen. 
Ook bij de bijzondere ambitie voor bepaald vak vertoonen de E.T.p. G-G', 
N-N' en T-T' gelijke verhoudingen als de gemiddelde verhouding der T.T. 
Wat de overige cultureele ambities betreft, vertoonen de E.T.p. T-T' en 
V-V' overeenkomstige verhoudingen als de gemiddelde verhouding der 
T.T. Bovendien staan bij 4 der T.T.p. geen overige ambities vermeld1. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat er bij cultureele ambities in het bij
zonder bij onze E.T.p., wel meer overeenkomst te vinden is, maar van een 
typische gelijkenis in vergelijking met onze T.T.p. niet gesproken mag 
worden. Een gelijkenis die meer sprekend is voor de E.T.p. zien we in de 
reacties op omstandigheden; de verhoudingen zijn: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,27 6,50 5,91 

De gemiddelden der T.T. en E.T. loopen ver uiteen en bovendien blijven de 
verhoudingen van alle T.T.p., behalve het paar B-B' (8/0), ver beneden die 
van de E.T. (tabel 3). Alleen het E.T.p. O-O' (0,75) benadert het gemid
delde der T.T., maar dit gemiddelde is toch nog ongeveer 3 maal kleiner. 
In waardeering voor uiterlijk voorkomen liggen de verhoudingen bij E.T.p. 
en T.T.p. ook ver van elkaar af. De gemiddelde verhoudingen der groe
pen zijn: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. /li50 /0 /0 

In het verlangen tot uitgaan (tabel 2 42°) bestaat slechts bij 2 van de 16 
E.T.p. nl. U-U' en V-V' een minder uitgesproken verschil, terwijl dit bij 
2 van de 6 T.T.p. verschillend en bij 2 uitgesproken verschillend is. In de 
ambities voor andere zaken (tabel 3 en 4) zijn de verhoudingen: 

1 Bij deze 4 paren werden bij het samenstellen der persoonslijsten geen vermeldens· 
waarde overige cultureele ambities gevonden. 
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tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,2 9,67 5,11 

Hier overtreft alleen het T.T.p. B-B'(3) de E.T.p. N-N'(2), (>-(?'(%), 
U-U' (1,6), V-V' (1) en W-W' (1), voor het overige liggen de verhoudingen 
der T.T.p. ver beneden die van de E.T.p. Alleen het E.T.p. Ç-Ç'(0/i) 
komt beneden de gemiddelde verhouding der T.T. 
Wat de vlijt (tabel 2 44°) betreft, komen alle E.T.p. overeen, uitgenomen 
de paren I-I' en V-V', die daarin minder uitgesproken verschillen. Van de 
T.T. echter verschillen 2 paren daarin minder uitgesproken en 3 paren 
uitgesproken. 
Inzake de karaktereigenschappen, die we beoordeelden (tabel 2 450-510), 
stemmen, wat betreft het egoïstisch-altruïstisch zijn, alle E.T.p. overeen, 
terwijl alle T.T.p. verschillen, 2 ervan minder uitgesproken 4 uitgesproken. 
Inzake het gierig-vrijgevig, verkwistend-spaarzaam en het eerzuchtig-
bescheiden zijn, stemmen alle E.T.p. overeen, uitgezonderd een minder 
uitgesproken verschil van het paar G-G' in het gierig-vrijgevig en het 
verkwistend-spaarzaam zijn en van het paar V-V' in het eerzuchtig-beschei-
den zijn, terwijl van de T.T.p. inzake het gierig-vrijgevig zijn, 5 paren 
minder uitgesproken verschillen en 1 paar uitgesproken; in het verkwistend-
spaarzaam zijn, verschillen 2 T.T.p. minder uitgesproken en 2 uitgesproken 
en in het eerzuchtig-bescheiden zijn, verschillen 3 paren minder uitgespro
ken en 2 paar uitgesproken. In het heerschzuchtig-inschikkelijk zijn, komen 
alle E.T.p. overeen behalve het paar S-S', dat minder uitgesproken verschilt, 
terwijl van de T.T.p. 1 paar daarin minder uitgesproken en 1 paar uitge
sproken verschilt. Wat het koppig-volgzaam zijn betreft, verschillen 2 der 
E.T.p. minder uitgesproken, terwijl van de T.T.p. 2 minder uitgesproken 
en 4 uitgesproken verschillen. 
In de prestaties (tabel 3 en 4) is er bij onze E.T. ook een sprekende gelijke
nis. De verhoudingen der groepen zijn: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,36 6,67 4,48 

Géén der E.T.p. benadert ook maar eenigszins het gemiddelde der T.T. 
De kleinste verhoudingen bij de E.T. geven de paren Q- Q (1,25), U-U' (1,33) 
en M-M' (1,86). Slechts het T.T.p. B-B' heeft ook een verhouding van 1,86. 
Voor het overige liggen de verhoudingen der E.T. en T.T. ver uit elkaar. 
Van de 16 E.T.p. doubleerde (tabel 2 52°) van 3 der paren slechts 1 lid. 
De rest (13) toont inzake het doubleeren overeenkomst. Bij de 6 T.T.p. 
zijn deze getallen 2 en 4, dus op 16 T.T.p.: ± 5,34 en ± 10,68. Naar kans
berekening kan men bij even groóte groepen van T.T. en E.T. dus ver
wachten, dat het aantal paren, waarvan slechts één lid doubleert, minstens 
2У2 maal zoo groot is bij de eerste als bij de laatste. 
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Bij 4 van onze T.T.p. is de intelligentie (tabel 2 53°) gelijk of gelijkend, 
bij 2 verschillend, maar bij geen enkel paar uitgesproken verschillend. Bij 
de E.T. is de intelligentie bij 15 paren gelijk of gelijkend en bij 1 paar 
verschillend. Bij een groep van T.T., evengroot als die der E.T., mogen, 
naar kansberekening, 2 of 3 maal zoo veel verschillen in intelligentie tus-
schen de leden der paren verwacht worden als bij de E.T. Overeenkomst 
in deze laatste 2 punten is echter niet typisch voor onze E.T., daar behalve 
de meeste E.T.p. ook de meeste T.T.p. hierin gelijkenis vertoonen, id is 
die bij de laatste wat minder. 

In het kort willen wij tenslotte de resultaten samenvatten, die de 
onderlinge vergelijking der persoonslijsten heeft opgeleverd. Bij 
leden van een E.T.p. werd in tegenstelling bij die van een T.T.paar 
als sprekend overeenkomstig gevonden: 

1 - De bijzonderheden in de lichaamshouding, de vaak aange
nomen posen, de bijzonderheden in de gang, gezichtsuitdruk
king (mimiek), spraak, gebaar, handdruk en overige motoriek. 

2 - De eigenschappen van het temperament, vooral betreffende de 
aanspreekbaarheid van gevoelens; iets minder kenmerkend 
waren misschien de eigenschappen, die wezen op de uiting van 
den gevoelstoestand. 

3 - Het gedrag t.o.v. vrienden en anderen, de wijze van optreden 
bij twist, het aantal vrienden, het al of niet dweepen met 
vrienden, het al of niet eenzelvig zijn. 

4 - De houding t.o.v. elkaar. Het is kenmerkend dat de leden 
van een E.T.paar veel bijeen zijn, vele zaken gemeenschappe
lijk ondernemen, naar een vreedzame oplossing streven bij 
twist, dezelfde vrienden hebben en zich één voelen, b.v. niet 
van elkaar klikken; meer van elkaar houden dan van een ander. 
Bovendien is het in verschillende gevallen typisch, dat zij zich 
duidelijk bewust zijn van eikaars overeenkomst. 

5 - De bekwaamheden, vaardigheden in sport en spel en andere 
prestaties, uitgenomen de schoolprestaties. 

6 - De ambitie in het algemeen (beoordeeld naar de geheele per
soonlijkheid) voor sport of bewegingsspel, voor intellectueel 
spel, voor studie, voor vak. Ook in de vlijt en in de reacties 
op omstandigheden komen bij de leden van een E.T.paar geen 
uitgesproken verschillen voor. 
Kenmerkend is verder de overeenkomst in de waardeering voor 
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uiterlijk voorkomen, het verlangen tot uitgaan en de ambitie 
voor andere zaken. 

7 - De zes onderzochte karaktertrekken. Daar de overeenkomst 
hierin eerst na grondige observatie bij E.T. te constateeren is, 
en het oordeel toch eenigszins het subjectieve karakter be
waart, is de qualificatie „kenmerkend" hier niet strikt op 
haar plaats. 

Als minder sprekende gelijkenis bij de leden van een E.T.paar, in 
vergelijking met die van een T.T.paar, zijn bij ons materiaal te 
noemen: 
1 - De ziekten en ongevallen. 
2 - De rechts- of linkshandigheid. 
3 - De ambities in het bijzonder, voor een bepaalde sport of be

wegingsspel, voor een bepaald intellectueel spel, bepaalde 
studie, bepaald vak. 

4 - Het doubleeren op school en de intelligentie, beoordeeld naar 
den totaalindruk van de persoonlijkheid en naar de school
rapporten. 

Verder was het bij onze tweelingen niet in het oogspringend, dat 
herhaaldelijk één der leden van een E.T.paar, vergeleken met een 
T.T.paar, meer het woord voerde bij anderen of leidend domi
neerde. 
De kennis van de vermelde kenmerkende gelijkenissen op psy
chisch gebied bij de leden van onze E.T.p. voert ons op de eerste 
plaats tot de vraag of zij niet zou kunnen dienen bij de één-
eiigheidsdiagnose. Door controle-onderzoekingen met T.T. heeft 
men secundaire lichamelijke kenmerken vastgesteld. Werd een 
bepaald kenmerk bij E.T. veel vaker gelijk bevonden, dan bij de 
T.T., dan had men daarin een secundair criterium ter bepaling 
van één-eiigheid. Men heeft voldoende grond voor de meening, 
dat de kans op een verkeerde diagnose zeer gering is, als men van 
dergelijke kenmerken er 10 gelijktijdig vindt (pag. 4). Het is 
waarschijnlijk, dat de voornoemde psychische kenmerken van 
overeenkomst, gezien de zeer groóte verschillen in elk van die 
punten tusschen de leden van onze T.T.p., vergeleken met die van 
onze E.T.p., eveneens aanwezig zijn bij de E.T. die vallen buiten 
ons materiaal, temeer waar ook onderzoekingen van anderen in 
die richting wijzen. En hiermee zou voldaan zijn aan de voor
waarde, die ook aan het lichamelijk secundair criterium wordt 
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gesteld. Geheel analoog zouden we ook hier kunnen spreken van 
psychologische criteria. Ook al is er in deze psychologische criteria 
een groóte overeenkomst bij E.T., niet minder belangrijk zijn voor 
den psycholoog de als regel aanwezige geringere of grootere ver
schillen daarin. Zij komen in hoofdstuk IX ter sprake. 
Verder hebben we ons afgevraagd of we aan de hand van de ge
vonden resultaten ons een oordeel konden vormen over de meer
dere of mindere mate van gelijkenis bij onze vrouwelijke of manne
lijke en bij onze jongere of oudere groepen. Als we punt voor punt 
de grootte der verhoudingen bij onze groepen der vrouwelijke 
resp. jongere tegenover die der mannelijke resp. oudere paren in 
tabel 4 vergelijken, dan zien we in veel punten een hooger ge
middelde bij de vrouwelijke resp. jongere groep. Toch zijn deze 
verschillen gering, vergeleken met de verschillen tusschen de ge
middelden der E.T. en die der T.T. Willen we hier voor een manne-
lijk of ouder- resp. vrouwelijk of jonger paar nagaan in hoeverre 
het afwijkt van zijn groepsgemiddelde en in hoeverre het dat der 
andere groep benadert of overtreft, dan blijkt steeds, dat bij 
meerdere mannelijke of oudere resp. vrouwelijke of jongere paren 
het verschil grooter resp. kleiner is, dan het gemiddelde der 
vrouwelijke of jongere, resp. mannelijke of oudere. Ook is hier 
de waardeering der breuken met een 0 in teller of noemer (bij het 
vergelijken van T.T. onderling en van de E.T. onderling) niet goed 
door te voeren. Bij de vergelijking van de T.T. t.o.v. de E.T. 
bevond zich de 0 zoo goed als altijd in den teller bij de laatste, 
haast altijd in den noemer bij de eerste, zoodat onderlinge verge
lijking practisch geen moeilijkheden opleverde. Vooral dit laatste 
bezwaar achtten wij zoo groot, dat wij bovengenoemde verschillen 
niet hebben vastgesteld zooals wij vroeger deden. Beter leek|het 
ons zoowel de T.T. als de E.T.p. t.o.v. ieder punt van vergelijking 
te rangordenen naar de meeste gelijkenis (zie tabel 5). Dit was 
mogelijk met behulp van een procédé, waarbij de II als een klein 
de III als een grooter en de IV als een uitgesproken verschilpunt 
werd opgevat. 

We meenden hieraan het best te voldoen, door een III als een half, en een 
II als een derde uitgesproken verschilpunt (IV) te waardeeren en daarna 
het „totaal" verschil af te trekken van het aantal overeenkomsten (l'en). 
De som van de aantallen gewaardeerde punten van gelijkenis en verschil 
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was dikwijls niet voor alle paren even groot. Om vergelijkbare waarden te 
krijgen werd het aantal l'en, ІГеп en ІІГеп en IV'en omgerekend naar 
de som van het aantal l'en, ІГеп, Ш'еп en IV'en van dat paar, dat in de 
betreffende gedragswijze de meeste waardeeringspunten bezat. Als voor 
twee of meer paren eenzelfde mate van gelijkenis werd gevonden, dan 
kregen zij eenzelfde rangnummer, dat lag tusschen het meer gelijkende 
voorgaande en het minder gelijkende volgende paar. Dit laatste was vooral 
dikwijls het geval, waar slechts met het + teeken werd gewaardeerd. Die 
paren, waar het + teeken een gelijkenis aangaf, kwamen het eerst in de 
rangorde, daarna de minder gelijkende, de verschillende en tenslotte de 
uitgesproken verschillende. 

Die vrouwelijke of mannelijke resp. jongere of oudere groep, waar 
de hoogste rangorden (méér gelijkenis) aanwezig waren, gaven 
we het cijfer 1, die waar de laagste rangorden (minder gelijkenis) 
voorkwamen het cijfer 2 (tabel 6), waar de gelijkenis dezelfde was 
(gelijke rangorden) werd een streepje gezet. 
In tabel 6 valt op, dat in de groóte meerderheid der onderzochte 
gedragswijzen bij de T.T. de mannelijke groep t.o.v. de vrouwelijke 
vrijwel steeds (op 5 punten na) het cijfer 2 heeft. Dit gegeven 
wordt bij de overeenkomstige E.T. groepen niet bevestigd. Bij de 
E.T. toch vinden wij bij de mann, groep slechts 2 maal het cijfer 
2 méér dan bij de vr. groep. Dit is vermoedelijk te wijten aan het 
geringe aantal paren (3), waaruit de mann, en vr. groep der T.T. 
bestaan. De resp. leden van onze 3 mann. T.T.p. hadden toevallig 
erg verschillende karakters. Ook wat den leeftijd betreft kunnen 
de groepen der T.T. moeilijk vergeleken worden met die der E.T. 
Het jongste paar toch van de jongere groep der T.T. is 10 jaar 
en 6 maanden, het oudste 12 jaar en 6 maanden; het jongste van 
de oudere groep der T.T. 14 j . en 6 m., het oudste 15 j . en 6 m. 
Bij de E.T. is het jongste der jongere groep 4 j . en 6 m., het oudste 
17 j . , het jongste der oudere groep 18 j . , het oudste 40 j . 
De bij de T.T. gevonden waarden zijn op zich zelf genomen ook 
minder betrouwbaar, doordat er zich bij de jongere paren een 
mannelijk paar D-D' bevindt, waarvan de leden sterk verschillen. 
Bij de vergelijking van de groep der 9 jo.E.T. met die der 7 ou.E.T., 
valt op, dat de leden der oudere paren in vele punten minder op 
elkaar gelijken. Als men evenwel voor deze laatste punten nagaat 
in tabel 5 of er onder de ouderen ook paren aanwezig zijn met 
een hooge rangorde, dus met minder verschil of onder de jongere 
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met een lage rangorde, dus met meer verschil, dan blijkt dit door 
de heele tabel voor te komen. In een concreet geval kan men niet 
beoordeelen in hoeverre een grooter of kleiner verschil tusschen 
de leden van een E.T.p. afhankelijk is van het ouder of jonger 
zijn. Wel kan in het zoo dikwijls voorkomen van lagere rangorden 
bij de oudere en van hoogere bij de jongere paren een vinger
wijzing gezien worden, dat het verschil tusschen de leden van 
tweelingparen met den leeftijd toeneemt. 
De vragen naar de erfelijkheid van de kenmerkende lichamelijke 
en psychische eigenschappen en haar onderlingen samenhang 
komen in hoofdstuk IX ter sprake. 
Een enkel woord over de persoonslijst van het paar X-X'. Is dit 
paar één-eiig? Sterk tegen de diagnose pleiten de duidelijk ver
schillende kleur van de oogfundus, het hoofdhaar en de oogwim
pers. In de overige secundaire lichamelijke criteria waren weinig 
verschillen aan te wijzen. De comearefractie en ook de andere 
oogmaten waren ongeveer gelijk. Waar de lichamelijke criteria 
twijfel laten, zijn de gevonden psychologische kenmerken te pro-
beeren. Hierbij stuiten we echter op de moeilijkheid, dat niet die 
directe vergelijking mogelijk is als bij de andere paren. De beoor
deelaars van X waren niet de beoordeelaars van X'. Alleen de 
eigen gegevens zouden kunnen worden vergeleken naar hetzelfde 
procédé als bij de andere persoonslijsten is geschied. Deze zijn 
niet vele; de meeste gegevens komen van anderen. Hoe treffend 
in sommige opzichten hun overeenkomst zij, langs den weg der 
psychologische criteria konden we tot nu toe geen objectieve zeker
heid over hun één-eiigheid verkrijgen. 

10 



VI - DE TEEKENINGEN 
§ 1 - OPDRACHTEN EN ANALYSE 

We verzochten den tweelingen teekeningen te maken. Daartoe 
heten we de leden van elk tweelingpaar tegelijkertijd ieder in een 
afzonderhjke kamer voor een tafel plaats nemen, zoodat onderhnge 
verstandhouding was uitgesloten. Daarna gaven we hun de vol
gende opdrachten: 
A - „Nu moet je een steekenen: een heer wandelt met een kleinen 

hond op straat; het regent; daarom heeft hij zijn paraplu op". 
Op tafel lagen een vel teekenpapier (van 27 bij 21 cm.), een 
zwart potlood en verschillende kleurpotlooden. Er werd niet 
gezegd, dat zij van die kleurpotlooden gebruik moesten 
maken 1 . 

В - Na hun een blad papier (van 34 bij 22 cm.) gegeven te hebben, 
waarop 15 vierkantjes waren getrokken, verzochten we hun 
naar het voorbeeld en de instructie van Lampartner, meerdere 
ontwerpen te maken voor het staven-net, dat een kelderraam 
afsluit. Daarna gaven we hun een even groot blad met de 
omtrekken (12) van kerkramen met de instructie, daarin kerk
ramen naar eigen smaak te ontwerpen. Vervolgens kregen zij 
een even groot blad met rechthoeken (18) om er naar eigen 
smaak tapijten in te teekenen. Hierbij werden 6 kleuren water
verf en een paar penseelen van verschihende dikte gegeven 2. 

De verkregen teekeningen werden op hun overeenkomsten en ver
schillen onderzocht door paarsgewijze vergelijking. Dit gelukte 
ons bij de teekening van opdracht A (plaat V- XXVI) door een 
analyse in de volgende punten: 
1 Voor de waardeering hebben wij een anderen weg ingeslagen dan H. Fay, die door 
kinderen liet teekenen „une femme se promène et il pleut", om uit de weergegeven 
elementen achterlijkheid en de mate van achterlijkheid te bepalen. H. Fay, L'intelli
gence et le Caractère. Leurs anomalies chez l'enfant, 1934 du Foyer Central d'Hygiène, 
Paris. 
* Bij deze laatste 3 onderwerpen hebben wij de instructies overgenomen van H. Lam
partner, Typische Formen bildhafter Gestaltung, Experimentelle Beiträge zur Typen
kunde, Ergänz, bd. 22, 1932. p. 217-230. 
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1 - Het grooter of kleiner zijn van de teekening. 
a - Het oppervlak van den rechthoek, die ontstond na het 

trekken van 2 horizontale, resp. verticale lijnen door het 
laagste en hoogste, resp. meest linksche en meest rechtsche 
punt van de geheele teekening. 

Ь - Het oppervlak van den met den vorigen gelijkstandigen 
rechthoek, die alléén heer, hond en paraplu omgaf. 

Het paarsgewijze verschil werd uitgedrukt in procenten van de som der 
bij de twee leden der resp. paren geconstateerde oppervlakken. Deze bewer
king was noodig, om de per paar verkregen verschillen onderling vergelijk
baar te maken en gemiddelden voor de verschillende groepen van paren 
te kunnen berekenen. Gesteld men wil de verschillen tusschen 2 paren 
vergelijken: bij het eene paar zijn de oppervlakken 100 en 110 mm, bij 
het andere 300 en 310 mm. Rechtstreeksche vergelijking der oppervlakte-
verschillen toont aan, dat de leden van beide paren onderling, absoluut 
genomen, even veel verschillen nl. 10 mm. Toch staan de leden van het 
laatste paar elkaar nader. Het bezwaar tegen rechtstreeksche vergelijking 
bestaat alléén wanneer de gevonden getallen bij het eene paar klein, bij 
het andere daarentegen groot zijn. Dit bleek bij onze teekeningen herhaalde
lijk het geval, reden waarom het verschil in procenten van de som werd 
uitgedrukt. Om later aan te geven redenen echter, lieten we de tabellarische 
gegevens van een en ander ongepubliceerd. 

2 - Het aanwezig zijn van de hoofdzaken: heer, hond, paraplu, 
regen en weg en hun volgorde van links naar rechts. Nagegaan 
werd verder of de hond bij beide leden in dezelfde richting liep 
als de heer en of er spiegelbeeldsymmetrie bestond. 

3 - De omtrekken: de contour van de teekening als geheel en de 
omtrekken van heer, hond en paraplu ieder afzonderlijk. 

Voor de teekening als geheel werden vergeleken de linker, rechter en boven-
begrenzing. Om de omtrekken van heer, hond en paraplu afzonderlijk te 
kunnen vergelijken, werd bij alle teekeningen nagegaan uit welke onder-
deelen de contouren van heer, hond en paraplu waren samengesteld. Zoo 
kwamen alle contourlijnen van alle teekeningen tot haar recht. Aldus ver
kregen we een schema, dat opgenomen is in tabel 7. Aan het hoofd van 
deze tabel zijn de T.T. en de E.T. verdeeld in een vrouwelijke (vr.) en 
mannelijke (mn.) groep. Bij de E.T. zijn deze mannelijke en vrouwelijke 
groepen weer gesplitst in jongere (jo.) en oudere (ou.) paren. De letters 
A-A', B-B' enz. stellen de verschillende paren voor, waarbij nog zij opge-
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merkt dat bij de T.T. A-A', B-B', D-D', de jongere en C-C', E-E', F-F' 
de oudere paren zijn. Het paar Q-Q' moest hier uitvallen, daar het nog te 
jong was, om te kunnen teekenen. De cijfers 1, 2, 3 en 4 hebben hier geheel 
dezelfde beteekenis als bij de tabel van de persoonslijsten de cijfers I, II, 
III en IV. Zij hebben betrekking op de overeenkomsten en verschillen tus-
schen de leden van ieder paar in de vergeleken contourlijnen, waarbij 1 
beteekent „volkomen" gelijk, 2 bijna gelijk, 3 verschillend, maar weinig 
uitgesproken en 4 uitgesproken verschillend. Onder „volkomen" gelijk is 
te verstaan „practisch gelijk". Deze indeeling bleek zeer goed uitvoerbaar; 
wanneer wij een 2 gaven, moest er toch nog van een zeer duidelijke gelijke
nis sprake zijn en bij een 3 van een duidelijk verschil, al was het dan minder 
uitgesproken dan bij een 4 1. De letter a in de tabel beteekent, dat alleen 
het 1ste lid van het paar de betreffende contourlijn gaf, en b dat slechts 
de 2de haar teekende. De stippellijnen geven aan, dat de betreffende con
tourlijnen niet vergelijkbaar waren. Bij B-B' en bij R-R' is dit het geval, 
doordat B' en R de romp van den heer en face geteekend hebben, terwijl 
ons schema geldt voor een heer en profil, aangezien nagenoeg alle teeke-
ningen den heer en profil vertoonen. De vergelijking van den romp bij 
B-B' en R-R' moest dus uitvallen. Bij S-S' kon de geheele heer niet ver
geleken worden omdat S den heer geheel en face geteekend heeft. Verder 
is bij R-R' door R' geen hond geteekend, doch een mannetje en is de paraplu 
bij S van het paar S-S' niet opgestoken. De contouren van den hond van 
het eene paar en die van de paraplu van het andere zijn dus niet verge
lijkbaar. 
Om de doorsnee-gelijkenis bij de T.T. en E.T., de jongere en oudere, alsook 
bij de vrouwelijke en mannelijke T.T. en E.T.p. te kunnen vergelijken, 
werd hier evenals bij de bewerking van de persoonslijsten, om methodische 
redenen gebruik gemaakt van het quotiënt: aantal l'en + 2'en gedeeld 
door het aantal 3'en + 4'en. Deze „gemiddelden" 2 zijn voor de zoo juist 
genoemde groepen opgenomen in tabel 15, een verzameltabel van al onze 
gegevens. We bepaalden het gemiddelde voor de teekening als geheel, voor 
den heer, den hond, de paraplu en voor al dezen te zamen (totaal). Om 
ieder paar aan deze gemiddelden te kunnen toetsen, werden onderaan 
tabel 7 nog de verhoudingen gegeven voor ieder paar afzonderlijk. 
Tenslotte werd nog voor ieder paar en voor iedere groep samengeteld het 
aantal malen, dat één der leden een bepaalde contourlijn gaf en de andere 

1 Deze cijfers 1, 2, 3 en 4 zijn o.i. hier zóó bruikbaar voor een duidelijk overzicht, dat 
ik meen ze hier, ondanks mogelijke verwarring, doordat ze bij de tabel 2 van de 
persoonslijsten een andere beteekenis hadden, toch te moeten toepassen. Beter een 
waarschuwing voor misverstand, dan onduidelijkheid in de talrijke op de teekeningen 
betrekking hebbende tabellen. 
3 De beteekenis van deze gemiddelden werd op pag. 134 uiteengezet. 
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partner niet, dus het totaal aantal a's en b's. Het groepsgemiddelde werd 
opgenomen in tabel 16. 

4 - De onderdeelen en détails: 
a - Hun vorm en ligging. Als maatstaf van gelijkenis of verschil 

werd genomen het meer of minder gelijkvormig zijn en de 
meer of minder overeenkomstige ligging t.o.v. de omgeving. 
De absolute grootte beschouwden wij hier als van geringer 
beteekenis. Waar overigens gelijkvormigheid bestond, werd 
verschil in grootte dus nooit gewaardeerd als een uitge
sproken of minder uitgesproken verschil. 

δ - De relatieve waarheidsgetrouwheid der onderdeelen. Hier
voor werd nagegaan, welk van beide leden van een tweeling-
paar van het betreffende onderdeel de meest juiste voor
stelling, het meest juiste begrip toonde te hebben. Gelet 
werd hierbij op de afmetingen, zoowel van het onderdeel 
op zich, als t.o.v. andere onderdeelen. 

с - Het aantal onderdeelen èn détails, dat slechts één der leden 
van het tweelingpaar gaf. 

Tabel 8 geeft in de linkerkolom een opsomming van vrijwel alle in de teeke-
ningen gevonden détails. De cijfers en letters 1, 2, 3, 4, a en b hebben de
zelfde beteekenis als bij de contouren. Indien beide leden van een paar een 
onderdeel of détail aangaven, maar dit toch niet vergelijkbaar was volgens 
onzen maatstaf, werd ab ingevuld. Bij de onderdeelen (in de tabel gecur
siveerd) ziet men onder elk paar twee waardeerings-cijfers naast elkaar. 
Het eerste heeft betrekking op den vorm en de ligging, het tweede op de 
waarheidsgetrouwheid. Een accent bij dit laatste cijfer duidt aan, dat het 
het accent-lid van het paar was, dat het meest waarheidsgetrouw teekende; 
werd dit cijfer niet van een accent voorzien, dan sloeg dit op het accent
vrije lid van het paar. Onderaan de tabel is voor het totaal aantal détails 
voor ieder paar de uitgerekende verhouding1 tusschen het aantal 1 'en en 
2'en en het aantal 3'en en 4'en toegevoegd. In de verzameltabel 15 zijn de 
groepsgemiddelden genoteerd voor heer, hond, paraplu, weg met bijfiguren 
en regen en voor dit alles tezamen (totaal). In deze verzameltabel staan 
onder iedere groep twee waarden naast elkaar. De laatste heeft betrekking 
op de waarheidsgetrouwheid. 
1 In die gevallen, dat geen l'en en 2'en (overeenkomsten) of geen 3'en en á'en (ver
schillen) te vinden waren, werd in den teller resp. noemer een 0 gezet. Deed zich dit 
in een groep voor, dan werd voor de mogelijkheid tot vergelijking de noemer resp. 
de teller gedeeld door het aantal paren der groep. 
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5 - De typeerende kenmerken. Hieronder verstonden wij, datgene 
wat den heer tot heer, den hond tot hond en den weg tot weg 
maakt. 

In de linker kolom van tabel 9 staan deze kenmerken vermeld. De cijfers 
1, 2, 3 en 4 en de letters a en b hebben weer dezelfde beteekenis. Daar 
waar een accent aan het cijfer is toegevoegd, is het het accent-lid, dat het 
betreffende typeerende kenmerk het duidelijkst gaf. Het streepje in de tabel 
beteekent: niet uit te maken. De waarheidsgetrouwheid werd hier niet 
gewaardeerd, aangezien dit reeds voor de meeste punten bij de waarheids
getrouwheid der onderdeelen geschiedde. De mate van gelijkenis tusschen 
de leden van ieder paar, en de doorsnee-gelijkenis in de groepen vermelden 
we ook hier onderaan tabel 9, resp. tabel 15. 

6 - Het gebeuren: 
a - De actie, tot uitdrukking komend in de relaties van de 

onderdeelen en détails. Als maatstaf van vergelijking werd 
genomen de verschillende uitdrukkingswijze van een door 
beide leden weergegeven gebeuren. Steeds werd gelet op 
de mate van actie. 

Ъ - De relatieve waarheidsgetrouwheid van het door beiden 
weergegeven gebeuren. Ook hiervoor werd nagegaan, wie 
het meest juiste begrip van het gebeuren had. Vooral werd 
gelet op de juiste richting van de verschillende onderdeelen 
en détails, die met elkaar in relatie werden gebracht. 

с - Het aantal malen, dat slechts één van beide leden een 
gebeuren gaf. 

Om de weergave van het gebeuren onderling te kunnen vergelijken, werd 
al het gebeuren in de teekeningen zoo overzichtelijk mogelijk geordend 
op de wijze zooals in de linkerkolom van tabel 10 staat aangegeven. De 
cijfers 1, 2, 3 en 4 hebben hier weer dezelfde beteekenis. Waar, onder ieder 
paar twee waardeerings-cijfers naast elkaar staan, vermeldt het linker de 
uitdrukkingswijze van de actie, het rechter de waarheidsgetrouwheid van 
het gebeuren. Door het eerste cijfer al of niet van een accent te voorzien 
werd aangegeven, welke partner door de meeste bijzonderheden het ge
beuren gaf; door accentueering van het tweede cijfer, welke partner het 
meest waarheidsgetrouw was in de weergave van het gebeuren. Een enkele 
letter a of b geeft ook hier aan, dat alleen de eerste, resp. de tweede partner 
het bepaalde gebeuren gaf. Vanzelfsprekend kon een dergelijk, slechts door 
één van beiden aangegeven gebeuren niet vergelijkenderwijs, inzake waar-
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heidsgetrouwheid onderzocht worden, zoodat in de tweede rij onder ieder 
paar de enkele letter a of b niet voorkomt. Wat de waardeering van „het 
regent" betreft, werd op verschillende bijzonderheden (a, b, c, d, e, f en g) 
bij het regenen gelet. „Het regent" kreeg het gemiddelde (naar boven of 
naar beneden afgerond) van deze détailwaardeeringen. Onderaan tabel 10 
staan voor ieder paar de verhoudingen tusschen het aantal l'en en 2'en 
en het aantal 3'en en 4'en. In tabel 15 zijn opgenomen de verhoudingen 
van de verschillende groepen (steeds twee waarden naast elkaar) voor heer, 
hond, weg met bijfiguren en regen en voor alles tezamen (totaal). 

7 - De ruimte-weergave: 
a - De duidelijkheid van de ruimte-weergave. Nagegaan werd 

waar, door beide leden ruimte werd weergegeven. Gelet 
werd op overeenkomst of verschil in verkorting of ronding 
van lijnen of in verkleining van voorwerpen, waardoor de 
ruimtelijke weergave meer of minder duidelijk was. 

b - De relatieve waaxheidsgetrouwheid van beider ruimteweer-
gave. Gelet werd op overeenkomst of verschil in de juist
heid van weergave der ruimtelijke verhoudingen. 

с - Ruimte-weergave door slechts één partner. 

In alle teekeningen werd nagegaan in hoeverre er ruimte werd weergegeven. 
De aldus gevonden ruimteweergaven werden overzichtelijk geordend links 
in tabel 11. De beteekenis der cijfers en letters is dezelfde als in tabel 10. 
De accentueering van de cijfers in de eerste rij onder ieder paar, duiden 
op den partner, die het duidelijkst de ruimte weergaf; die van de cijfers 
in de tweede rij heeft weer betrekking op de waarheidsgetrouwheid. In 
tabel 15 zijn de groepsgemiddelden (steeds 2 waarden naast elkaar) af te 
lezen. 

8 - De maten en hoeken. 

Voordat we tot opsomming overgaan, is het noodig dat eenige termen, die 
we gebruikten, verklaard worden. Het midden van de lijn tusschen de laag
ste punten der voeten noemden we standpunt. De lijn van dit standpunt 
naar het hoogste punt van den heer noemden we lengte-lijn. De lijn vanuit 
de punt van de kin loodrecht getrokken op de lengte-lijn, betitelden we als 
kin-lijn. Bij den hond verstonden we onder standlijn de lijn tusschen het 
laagste punt van de voorpooten en het laagste punt van de achterpooten. 
Het midden van deze lijn heette ook hier standpunt. We bepaalden de 
maten in mm. en de hoeken in graden. 
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Bij den heer: a. zijn lengte (lengte-lijn), b. de lengte van het hoofd1, ge
meten werd de verticale afstand tusschen het hoogste punt van het hoofd 
en het kruispunt van de lengte-lijn met de kinlijn, c. de lengte van jas -f-
hals, d. de omvang der taille: de kortste afstand tusschen de vóór- en 
achterzijde van den heer ongeveer in het midden van den romp. Was dit 
niet uit te maken, dan werd de afstand tusschen de vóór- en achterzijde 
ter halver hoogte van den romp genomen, e. De gemiddelde lengte der 
voeten, f. de gemiddelde breedte van den onderrand der broekspijpen. 
Bij den hond: g. de hoogte van den hond; gemeten werd de verticale afstand 
van zijn standpunt tot het hoogste punt van den rug, h. de lengte van den 
hond; afgepast werd de afstand tusschen de voorste punt van den bek en 
de achterste punt van den romp, i. de hoogte van den kop, j . de lengte 
van den kop, k. de romphoogte; genomen werd het stuk van de loodlijn, 
in het standpunt opgericht op de standlijn, tusschen de boven- en onderlijn 
van den romp, 1. de afstand van het standpunt tot het begin van den staart, 
m. de afstand van het standpunt tot het oog; wanneer geen oog aanwezig 
was, dan werd een midden in den kop gelegen punt genomen. 
Bij de paraplu: n. de breedte van het scherm, o. de hoogte van het scherm, 
p. de totale lengte van den paraplustok (eventueel met stokpunt); als begin
punt werd genomen de plaats, waar de paraplustok uit de hand te voor
schijn kwam. 
Relaties: q. de afstand van het standpunt van den heer tot de voorste punt 
van het scherm, r. de afstand van het standpunt tot de achterste punt 
van het scherm, s. de afstand tusschen den heer en den hond; afgepast 
werd het stuk tusschen beider standpunten. 
De hoeken: t. de hoek van de beenen; bepaald werd de hoek tusschen de 
assen der onderbeenen. Convergeerden deze lijnen van onder naar boven, 
dan werd de hoek positief en anders negatief genoemd, u. De hoek tusschen 
de assen der ondervoorpooten, v. de hoek tusschen de assen der onder-
achterpooten, w. de hoek, die de paraplustok met het scherm maakte; 
bepaald werd de hoek vóór den paraplustok. x. De hoek van ρ met de lengte
lijn van den heer; deze hoek kon negatief worden, y. De hoek van q met 
de lengtelijn van den heer; ook deze hoek kon negatief worden, z. De hel-
lingshoek van het scherm; bepaald werd de hoek tusschen de loodlijn, van 
de punt van den neus neergelaten op de lengtelijn, en de lijn die de voorste 
punt van het scherm verbindt met het snijpunt der twee vorige. 

1 Was het hoofd voor een deel niet te zien, dan werd een lijn getrokken van het midden 
van den neusrug naar het achterhoofd, het midden van deze lijn genomen en ver
bonden met het standpunt. De lijn die zoo ontstond moest fungeeren als lengtelijn. 
Voor de lengte van het hoofd werd nu genoteerd tweemaal de afstand vanaf het 
midden van de lijn van den neusrug naar het achterhoofd, tot aan het kruispunt 
van de lengtelijn met de kinlijn. 
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In tabel 12 zijn de gevonden maten en hoeken telkens voor de beide leden 
der resp. paren vermeld. Van deze waarden werd bepaald hoeveel ze procen
tueel van haar som verschilden, welk verschil in de tabel steeds onder de 
oorspronkelijke getallen der beide leden is te vinden 1, maar eerst moesten 
de gevonden waarden als volgt worden bewerkt. 
Van de veronderstelling uitgaande, dat de lengte van den heer doorslag
gevend is voor de proporties van de rest der teekening, werd de lengte 
van den heer voor alle teekeningen gelijk genomen door die lengte op 165 cm. 
te brengen. De andere maten werden hiermede in overeenstemming gebracht, 
door ze met den factor te vermenigvuldigen, waarmee de lengte van den 
heer moest worden vermenigvuldigd, om 165 cm te worden. Hierdoor 
werden de verschillen tusschen de maten der leden van elk paar onderling 
vergelijkbaar. De hoeken behielden daarbij hun oorspronkelijke waarde. 
We hebben verder de gemiddelde verschillen voor de onderscheiden groepen 
bepaald, maar deze — om later te vermelden redenen — niet opgenomen 
in een tabel. Alleen voor de groepen tot.T.T., jo.E.T. en tot.E.T. werden 
de gemiddelde verschillen aanschouwelijk voorgesteld in een graphiek 
(graphiek 1), die voor zich spreekt. 

9 - De stereotype herhalingen. 
10 - De kleuren. 
Wat de opdracht В betreft, hebben wij zoowel bij de kelderraam-
afsluitingen, als bij de kerkramen en tapijten nagegaan in hoeverre 
de tweehngen gebruik maakten van motieven met lijnteekening 
in de richting der omgrenzing van het gegeven vlak, den rijkdom 
van ontwerpen of motieven, het aantal stereotype herhalingen en 
bij de tapijten bovendien de kleuren, contrastkleuren enz., die 
door hen werden gebruikt. Verder werden de teekeningen nage
gaan op de weergave van de ruimte en de waarheidsgetrouwheid. 
Hoofdzaak was het voor ons, op te sporen, in hoeverre het daarbij 
geconstateerde al of niet overeenkwam met, of als aanvulling kon 
dienen van datgene, wat uit de teekening van „heer met hond" 
zou blijken. 

§ 2 - RESULTATEN 

Bij de bespreking van de gegevens t.a.v. opdracht A, houden wij ons punt 
voor punt aan de daar door ons toegepaste analyse. 
1 Bij het paar W-W' werden alléén de oorspronkelijke waarden in de tabel opgenomen. 
De procentueele verschillen zouden niet vergelijkbaar zijn. De hond van W is zeer 
groot perspectivisch op den voorgrond geteekend, die van W ' stciat in hetzelfde 
vlak als de heer. 
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1 - Het grooter of kleiner zijn van het gebruikte oppervlak. Zoowel de 
gemiddelde procentueele verschillen in de oppervlakken der rechthoeken 
om de geheele teekening, als die van de rechthoeken om heer, hond en 
paraplu samen, bleken bij de E.T. en T.T. zoo weinig van elkaar te ver
schillen, dat het overbodig leek, de tabellarische gegevens af te drukken. 
Van een nadere bespreking werd daarom afgezien. 
2 - Wat het aanwezig zijn der hoofdzaken en haar volgorde van links naar 
rechts betreft, bestaan tusschen de groepen der E.T. en die der T.T. geen 
noemenswaardige verschillen. Wel valt op, dat bij 4 der E.T.p. spiegelbeeld-
symmetrie voorkomt, terwijl dit bij de T.T.p. niet het geval is. 
3 - Bij de omtrekken blijkt, dat zoowel bij de contouren van de teekening 
als geheel, als bij de omtrekken van heer, hond en paraplu afzonderlijk, 
als ook bij het totaal van al deze omtrekken samen, de gemiddelde ver
houdingen bij de groepen jo.E.T. en tot.E.T. aanzienlijk grooter zijn, dan 
bij de groep tot.T.T. (tabel 15). Hoe grooter het aantal vergeleken contour
lijnen is, hoe betrouwbaarder wij de gegevens meenen te mogen achten, 
reden waarom wij hier alleen het totaal (omtrekken van teekening als ge
heel + die van heer, hond en paraplu) bespreken en voor het overige 
naar de tabel verwijzen. 
De verhoudingen zijn: 

tot.T.T. jo.E.T. tot.E.T. 
gem. 0,56 1,80 1,68 

Bij de T.T. blijkt de grootste verhouding 1,19 te zijn en wel bij C-C', maar 
de daaropvolgende is F-F' met slechts 0,68 (zie tabel 7). De kleinste ver
houding geeft A-A' met 0,51. Bij de E.T. vinden wij de grootste verhouding 
bij N-N' met 3,20; voor de rest zijn deze verhoudingen ook bij de andere 
E.T.p. grooter dan bij de T.T., behalve bij het paar L-L', dat er met 0,52 
even beneden komt. Het E.T.p. M-M' komt er echter met 0,76 niet ver 
boven uit. Bij het paar L-L' geeft L elk der onderdeelen steeds slechts 
door één lijn aan. Een dergelijke teekening kan eigenlijk niet, wat de con
touren betreft, vergeleken worden met een teekening (die van L') waarbij 
werkelijk contouren gegeven worden. Dit paar L-L' dient daarom voor 
dit vergelijkingspunt uit te vallen. Bij M-M' konden de contouren van 
hoofd en nek niet onderling vergeleken worden, omdat bij de teekening 
van M het hoofd en de schouders van den heer ontbreken, wat de oorzaak 
kan zijn van het bij dit paar minder gunstig eindresultaat. Alle overblijvende 
E.T.p. toonen duidelijk meer overeenkomst dan het gemiddelde der T.T. 
en alle T.T. minder dan het gemiddelde van de E.T., uitgenomen het T.T.p, 
C-C' dat met 1,19 dit gemiddelde eenigszins benadert. De gemiddelde 
verhouding der E.T. is daarbij ongeveer driemaal zoo groot als die 
der T.T. 
Het gemiddelde aantal malen, dat slechts één van beide leden een bepaalde 
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contourlijn gaf, is bij de groep tot.T.T. niet noemenswaard grooter, dan 
bij het tot.E.T. (zie tabel 16). 
4 - Bij de onderdeden en détails zijn de overeenkomstige verhoudings
getallen voor de groepen tot.T.T., jo.E.T. en tot.E.T., wat de gelijkvormig
heid betreft, resp. 0,42, 2,02 en 1,64; en wat de waarheidsgetrouwheid 
aangaat 2,00, 7,13 en 5,41 (zie tabel 15). Ook hier zijn bij de E.T. de ver
houdingen ongeveer driemaal grooter dan bij de T.T. Er zijn er bij de 
E.T.p., waarbij de verhouding inzake de gelijkvormigheid zeer groot is 
b.v. bij T-T' 5,57; bij N-N' 3,10 (zie tabel 8). Er zijn er ook waar die ver
houding niet grooter is, dan tweemaal de gemiddelde waarde, die bij de 
T.T. verkregen werd, b.v. bij O-O' (0,89) en R-R' (0,89). Er zijn echter 
bij de 15 E.T.p. slechts 2 waarbij de verhouding weinig grooter is dan 
het gemiddelde der T.T., nl. L-L' met 0,57 en M-M' met 0,64. Ook hier 
maakt bij het paar L-L' het aangeven van alle onderdeelen door een enkele 
streep, de teekening van L tot een in dit opzicht met die van haar partner 
onvergelijkbare teekening. Voor de teekeningen van M-M' geldt misschien 
gedeeltelijk hetzelfde, door het ontbreken van een groot stuk van den heer 
van M, waardoor talrijke détails niet op hun gelijkvormigheid kunnen 
worden vergeleken. Bij de T.T. vindt men bij C-C' de verhouding 0,85, 
welke dubbel zoo groot is als het gemiddelde der T.T.; maar toch ver be
neden het gemiddelde der E.T. blijft. 
Bij de waarheidsgetrouwheid der détails komen M-M' met 1,20 en O-O' 
met 0,89 beneden het gemiddelde der T.T., terwijl het paar L-L' dit met 
1,80 nabij komt. Ook hier geldt voor de teekemngen van M-M' en L-L' 
hetzelfde, wat reeds bij de gelijkvormigheid der détails en der contouren 
werd opgemerkt. Wat het paar O-O' betreft is misschien het in de persoons
lijst vermelde verschil in intelligentie tusschen de partners de oorzaak dat 
zij inzake de waarheidsgetrouwheid uiteenloopen. Van de T.T.p. is het 
alleen het paar C-C' dat met 7,50 boven het gemiddelde der E.T. komt. 
De rest der T.T.p. blijft daar ver beneden. 
Het gemiddelde aantal malen, dat slechts een van beide leden een bepaald 
onderdeel of détail gaf, is bij de groep tot.E.T. iets, maar niet noemens
waard grooter, dan bij de groep tot.T.T. (zie tabel 16). 
5 - Voor de typeerende kenmerken zijn de verhoudingen in de groepen 
tot.T.T., jo.E.T. en tot.E.T. resp. 2,10, 5,45 en 4,54 (zie tabel 15). Bij 
de T.T. overtreft alleen het paar A-A' met 11/0 het gemiddelde der E.T. 
maar alle andere paren blijven daar ver beneden (zie tabel 9). Bij de E.T. 
zijn het de paren H-H' (1,67), L-L' (0,40) en O-O' (1,20), die beneden het ge
middelde der T.T. komen. De andere paren gaan er ver boven uit, behalve het 
paar V-V', dat met 2,67 dit gemiddelde tenminste eenigszins nabij komt. 
Opvallend is verder dat het paar M-M', dat bij de contouren en détails een 
minder goed figuur maakt, hier ver boven het gemiddelde der E.T. uitkomt. 
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Het T.T.p. C-C' (2,50) dat bij de contouren en détails tot het gemiddelde 
der E.T. naderde, komt hier wel even boven het gemiddelde der T.T. uit, 
maar blijft ver beneden het gemiddelde der E.T. 
Het gemiddeld aantal malen, dat de leden van een paar niet hetzelfde 
typeerend kenmerk gaven, is bij de T.T. ongeveer even groot als bij de 
E.T. (zie tabel 16). 
6 - Bij het gebeuren zijn de verhoudingen voor de groepen tot.T.T., jo.E.T. 
en tot.E.T. resp. 1,12, 8,31 en 6,76 en bij de waarheidsgetrouwheid van het 
gebeuren resp. 1,64, 16,14 en 10,79 (zie tabel 15). De verhoudingen van alle 
E.T.p. komen bij het gebeuren ver boven het gemiddelde der T.T. uit 
(zie tabel 10). Alleen het paar M-M' (2,0) wijkt van de in het algemeen 
hooge cijfers der E.T. af en nadert eenigszins het gemiddelde der T.T. (1,12). 
Het paar L-L' (16,0) gaat hier ver boven het gemiddelde der E.T. uit. 
Het paar O-O' blijft ver boven het gemiddelde der T.T. (1,12). Het paar 
V-V', dat bij de typeerende kenmerken slechts even boven het gemiddelde 
der T.T. uitkwam, ligt hier met 15 zelfs ver boven het gemiddelde der 
tot.E.T. (6,76). Het T.T.p. C-C' heeft een aanzienlijk lager verhoudingsgetal 
dan dat van het gemiddelde der T.T. 
Ook bij de waarheidsgetrouwheid van het gebeuren gaan alle E.T.p. ver 
boven het gemiddelde der T.T. uit, maar ook hier is het weer het paar 
M-M' dat met 2 het gemiddelde der T.T. wat nadert. Alle T.T.p. blijven 
ver beneden het cijfer der E.T., ook het paar C-C', dat met 1 zelfs ver 
beneden het gemiddelde der T.T. komt. Bij de E.T. is de verhouding van 
het paar L-L' (16) vrijwel gelijk aan het gemiddelde der jo.E.T. (16,14). Het 
paar O-O' (19,0) ligt ver boven het gemiddelde der tot.E.T. (10,79), terwijl 
het paar V-V' (7) daar ver beneden blijft, maar toch nog aanzienlijk boven 
het gemiddelde der T.T. ligt. 
Het gemiddeld aantal malen, dat de leden van een paar niet hetzelfde 
gebeuren gaven, is bij de T.T. iets grooter dan bij de E.T. (zie tabel 16). 
7 - Bij de ruimteweergave zijn de gevonden verhoudingen voor de groepen 
tot.T.T., tot.E.T. en jo.E.T. resp. 8,00, 13,27 en 21,33 en voor de waarheids
getrouwheid daarvan resp. 11,00, 13,27 en 21,33 (zie tabel 15). Hier valt 
op, dat de jo.E.T. zooveel méér overeenkomst vertoonen dan de tot.E.T. 
Dit wordt veroorzaakt, doordat de oudere groep der E.T. voor ruimte-
weergave slechts 10,25 en voor de waarheidsgetrouwheid slechts 10,25 heeft. 
Onder deze ouderen blijken het speciaal (zie tabel 11) de paren V-V' (3,67 
en 4,6) en M-M' (5,5 en 3,33) te zijn, die wat de duidelijkheid der ruimte-
weergave betreft zoo weinig overeenkomst vertoonen, zelfs minder dan de 
doorsnee-overeenkomst bij de T.T. Van het paar V-V' teekent V schema
tisch, V' niet. Beide teekeningen getuigen van scholing; ze hadden ver
schillende leermeesters. Alles bijeengenomen zijn zij daardoor, naar het 
mij voorkomt, minder geschikt om voor de ruimteweergave mee te doen. 
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Bij 4 van de 6 T.T.p. bleken geen verschillen of uitgesproken verschillen 
in de ruimteweergave aanwezig nl. bij A-A', B-B', D-D' en E-E'; ook in 
de waarheidsgetrouwheid der ruimteweergave was dit bij 4 paren het geval 
nl. bij A-A', B-B', D-D' en F-F'. Slechts bij het paar C-C' was dit wel 
het geval, zoowel wat de duidelijkheid der ruimteweergave als wat de waar
heidsgetrouwheid daarvan betreft. De gevonden waarden zijn hier 2,67 en 
4,5; zij blijven dus ver beneden het groepsgemiddelde der T.T. (8,00 en 
11,00). Bij de E.T. zijn bij het paar L-L' de gevonden waarden 3 en 3 en 
bij M-M' 5,50 en 3,33. Bij beide paren dus getallen die ver onder het ge
middelde der E.T. en zelfs onder dat der T.T. vallen. Ook in dit opzicht 
zijn de teekeningen van L-L' door het aangeven door L van alle onder-
deelen met één streep niet vergelijkbaar. Toch heeft men bij de ruimte
weergave en de waarheidsgetrouwheid daarvan, telkens bij deze methodiek 
met veel moeilijkheden te kampen en met veel uitzonderingsgevallen te 
doen. 
Het gemiddeld aantal malen dat de leden van een paar niet dezelfde ruimte 
weergaven, is bij de T.T. iets grooter dan bij de E.T. (zie tabel 16). 
¡8 - Wat de maten en hoeken betreft, hebben wij tusschen de leden der 
paren in de groepen tot.T.T., jo.E.T. en tot.E.T. het gemiddeld verschil 
bepaald voor de maten van den heer, den hond, de paraplu, de relaties en 
de hoeken. Dit gemiddelde verschil was bij de E.T. voor den heer iets 
kleiner bij de T.T., echter niet voldoende om er nader aandacht aan te 
schenken. Voor de maten van de paraplu was het gemiddelde verschil bij 
de jo.E.T. iets grooter, bij het tot.E.T. iets kleiner dan bij de T.T. Bij de 
relaties was het verschil bij de E.T. iets kleiner. Vooral bij de paraplu en 
de relaties bleken bovendien de gemiddelden op zeer uiteenloopende waarden 
der paren afzonderlijk te berusten. Daar we t.o.v. de maten van den hond 
en ook t.o.v. de hoeken, bij de T.T. een ongeveer tweemaal zoo groot ge
middeld verschil vonden, hebben we eens het gemiddeld verschil van iedere 
maat en hoek afzonderlijk in de genoemde 3 groepen tweelingen vastgesteld 
en deze verschillen aanschouwelijk voorgesteld in graphiek 1. Uit deze 
graphiek laat zich aflezen, dat er bij alle maten van den hond en bij het 
meerendeel van de hoeken gemiddeld een vrij groot verschil is tusschen 
de leden der T.T.p. en die der E.T.p. Wat het gemiddeld verschil in alle 
maten samen van den hond betreft, zij hier nog meegedeeld dat er bij de 
E.T. 2 paren boven het gemiddelde der T.T. uitkwamen, terwijl alle andere 
E.T.p. daar beneden bleven. Bij de T.T. kwamen 2 paren beneden het 
gemiddelde der E.T., terwijl 1 T.T.p. daaraan ongeveer gelijk was. Bij het 
gemiddeld verschil in alle hoeken samen, benaderen 3 E.T.p. het gemiddelde 
der T.T. en vertoonden 2 T.T.p. ongeveer hetzelfde verschil als het ge
middelde der E.T. De andere T.T.p. bleven hierboven. We vonden het 
overbodig de tabellarische gegevens, die overigens zijn af te leiden uit 
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tabel 12 te publiceeren, daar voor het betrekkelijk gering aantal tweeling-
paren de waarden toch te uiteenloopend waren. 
9 - Stereotype herhalingen zijn bij enkele paren duidelijk aanwezig, b.v. bij 
A van het T.T.p. A-A'. Alnaar den indruk echter, die de teekening als 
geheel maakt, zal men in sommige gevallen van een stereotype herhaling 
spreken, in andere weer niet. Door de meer aesthetische artistieke en daar
door meer subjectieve waardeering zal daarover lang niet altijd eensgezind
heid bestaan. Ze zijn daardoor moeilijker op maat en getal te brengen. 
Bovendien zijn er talrijke paren, waarbij zij niet of nauwelijks voorkomen. 
Onder verwijzing naar de teekeningen geef ik ids mijn oordeel, dat het over 
het algemeen wel lijkt, dat de E.T. inzake het al of niet aanwezig zijn van 
stereotype herhalingen, iets meer op elkaar gelijken dan de T.T. 
10 - Voor de kleuren geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de stereo
type herhalingen. Onmiskenbaar blijkt, als men de origineele teekeningen 
ziet, dat de E.T. meer met dezelfde kleuren werken d.w.z. men vindt bij 
de E.T. meer kleuren die wat van elkaar weg hebben. Er zijn echter zooveel 
verschillende nuances, dat het in een bepaald geval dikwijls zeer moeilijk 
wordt om uit te maken of men met minder duidelijke overeenkomst of 
met een minder duidelijk verschil te doen heeft. Zoo geeft het E.T.p. P-P' 
inzake de kleuren, al 9 van dergelijke twijfelachtige punten. Wat de waar
heidsgetrouwheid betreft, bleken andere, door mij geraadpleegde beoor
deelaars het er lang niet altijd over eens te zijn, wie van de partners van 
een paar een of ander détail het meest waarheidsgetrouw had gekleurd. 
Bovendien werd door de helft der paren niet of nauwelijks met kleuren 
gewerkt. Ook kleurde soms een der partners wel en de andere niet; dit 
kwam naar evenredigheid vrijwel evenveel voor bij de E.T.p. als bij de 
T.T.p. Het resultaat is alles bij elkaar genomen pover en er werd van 
afgezien, de teekeningen gekleurd te laten drukken. 

De resultaten, die de onderlinge vergelijking der teekeningen heeft 
opgeleverd, samenvattend, besluiten we, dat voor de teekeningen 
van onze E.T.p. karakteristiek zijn: 
1 - De overeenkomst in de omtrekken (contouren). 
2 - De overeenkomst in vorm en ligging der onderdeelen en détails 

en, afgezien van de kleur, in de waarheidsgetrouwheid daarvan. 
3 - De overeenkomst in het gebeuren, tot uitdrukking komend in 

de relaties der onderdeelen en détails, in de mate van actie 
en in de waarheidsgetrouwheid daarvan. 

4 - De overeenkomst in de typeerende kenmerken. 
Waarbij aan het gebeuren (3) telkens bij onze teekeningen de 
meeste beteekenis moet worden toegekend. 
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Verder pleit wellicht het aanwezig zijn van spiegelbeeld-symmetrie 
voor één-eiigheid, waar deze toch bij de T.T.p. niet en bij de 
E.T.p. 4 maal voorkomt. 
Bij de teekeningen als resultaat van opdracht A hebben we verder 
nagegaan of de mate van gelijkenis of verschil bij de vrouwehjke 
en талпе1і|ке, resp. jongere en oudere paren, dezelfde was. Om 
een juist inzicht te krijgen, hebben we zoowel voor de E.T. als 
voor de T.T. de teekeningen gerangschikt naar haar meeste ge
lijkenis, naar het procédé, dat we in het vorige hoofdstuk (pag. 143) 
uiteenzetten. Tabel 13 laat voor ieder paar het rangnummer van 
gelijkenis in de contouren, détails, typeerende kenmerken, ge
beuren, waarheidsgetrouwheid en bovendien in ruimteweergave, 
maten en hoeken zien. De waarheidsgetrouwheid van de onder
deden, die van het gebeuren, en die van de ruimteweergave werden 
hier samengenomen. Tabel 14 geeft twee aan twee voor de onder
scheiden groepen aan, waar de hoogste (meer gelijkenis) en waar 
de laagste (minder gelijkenis) rangnummers voorkwamen. Bij de 
mn.T.T. komt het cijfer 2 vijfmaal, bij de vr.T.T. driemaal voor, 
maar bij de E.T. is dit juist andersom. Bij de ou.T.T. komt het 
cijfer 2 vijfmaal, bij de jongere driemaal voor; de ou.E.T. hebben 
het cijfer 2 op vier plaatsen, de jongere op drie. De frequentie van 
hooge rangnummers bij de oudere (tabel 13) en van lage bij de 
jongere paren is o.i. te hoog, om een conclusie te wagen. 
In de teekeningen als resultaat van opdracht B, de kelderafsluitin-
gen, kerkramen en tapijten, waren door het telkens terugkeren 
van bepaalde motieven de stereotype herhalingen met meer 
objectiviteit vast te stellen dan bij de teekeningen van den „heer 
met hond". 

Zoo maakte A (van het paar A-A') in 5 der kelderramen gebruik van hori
zontale en verticale lijnen, in 2 der tapijten van een driehoeksmotief, in 
4 der kerkramen van dierfiguren en in 5 der kerkramen komen één of meer 
personen voor. A gebruikt aldus 13 motieven 43 keer. A' echter gebruikt 
14 motieven 32 keer; zij werkt vooral met een cirkel en een vierhoeksmotief 
en met evenwijdige zigzaglijnen. A maakte in het geheel 28 teekeningen 
(15 kelderafsluitingen, 9 kerkramen, 4 tapijten); A' 29 (15 kelderafsluitingen, 
10 kerkramen, 4 tapijten); A gebruikt meer gebogen lijnen, geeft meer ge
beuren, betere ruimteweergave, meer disproporties. Zij kleurt met groen, 
rood, geel en zwart. A' geeft meer détails, is waarheidsgetrouwer in haar 
teekeningen. Zij gebruikt behalve de kleuren van A ook nog blauw en bruin. 
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Bij het onderzoek der teekeningen van alle paren, zooals in dit 
voorbeeld is aangegeven, was voor ons hoofdzaak op te sporen in 
hoeverre het hierbij geconstateerde al of niet overeenkwam met 
datgene wat uit de teekening van „heer met hond" was gebleken. 
Een analyse in dezen zin, waarbij dus de gelijke gegevens als bij 
de teekening van „heer met hond", op maat en getal konden wor
den gebracht, en de resp. E.T. en T.T.p. met het gemiddelde der 
E.T. en T.T. konden worden vergeleken, is mij niet gelukt. Soms 
bleken vrijwel alle teekeningen van een E.T.p. zeer op elkaar te 
gelijken, soms slechts enkele er van en andere niet. Het heeft 
geen zin hier de vele sprekend gelij kende teekeningen van de 
E.T.p. op te nemen, omdat er in het algemeen toch geen voldoende 
conclusies uit konden worden getrokken. Om den lezer een indruk 
te geven lieten wij echter 2 kerkramen van het E.T.p. O-O' en 
2 van het T.T.p. C-C' afdrukken (zie plaat XXVI). 
Het eenigste, wat dikwijls zeer duidelijk of vrij duidelijk bleek, 
was de meerdere overeenkomst der E.T.p. in kleuren en in stero-
type herhalingen. Toch kon ook dit niet op maat en getal worden 
gebracht. Dikwijls maken de teekeningen van een E.T.p. den in
druk alsof zij door een en dezelfde persoon zijn geteekend. Het 
was mij tot nu toe niet mogelijk, algemeen geldende regels te vin
den, waardoor die indruk tot stand komt. Misschien worden deze 
wel gevonden door analyse van de teekeningen op zich (zonder 
vergelijking met de teekeningen van „heer met hond") en aan de 
hand van een grooter materiaal. 
Een groot voordeel van de kenmerken in de teekeningen van op
dracht A bij één-eiigen gevonden is, dat men er in de practijk 
zoo gemakkelijk mee kan werken. Dikwijls is daar toch reeds door 
eenvoudige vergelijking in korten tijd uit te maken, soms in één 
oogopslag, of de teekeningen van een één- of twee-eiïgpaar af
komstig zijn. Dit is dan ook de reden waarom wij aan deze teeke
ningen de beteekenis hechten van een waardevol hulpmiddel tot 
het stellen van de diagnose één-eiigheid. 
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VII - DE OPSTELLEN 
§ 1 - OPDRACHTEN EN ANALYSE 

We Heten de tweelingen, die daarvoor genoeg ontwikkeld waren, 
(20 paren) opstellen maken: 
1 - Een vrij opstel naar aanleiding van een gekleurde photo, voorstel

lende het stationsemplacement te Nijmegen (zie plaat XXVI). 
2 - Een begonnen verhaal moest worden voltooid: ,,Er was een 

schip op zee. Veel menschen waren op het schip. De kapitein 
was goed voor iedereen. De stoker niet. Hij boorde, zonder dat 
iemand het merkte, een gat in den bodem van het schip. Het 
schip zonk. De kapitein redde heel veel menschen. Ook redde hij 
den stoker. Hij wist wel, dat de stoker het gat in het schip 
had gemaakt. Toch bleef hij goed voor hem. De kapitein, de 
stoker en de andere menschen, die gered waren, kwamen bij 
een eiland, het gouden eiland. Daar woonde een koning . . . .". 

3 - Een opstel, waarvan de eerste zin moest beginnen met: „Als 
ik terugdenk, herinner ik mij nog goed . . . .". 

4 - Een opstel met als opschrift „Werk en spel". 
Door 13 E.T.paren werden voorts nog gegeven: 
5 - Een beschrijving van een Micky-Mouse-fimpje. 
6 - Een beschrijving van een Charly-Chaplin-filmpje. 
De opstellen werden geanalyseerd op de volgende punten: 

I - Het meer of minder zich inleven in het onderwerp, in zoo
verre dat wijst op een minder of meer zich bevrijden van het 
direct aanschouwelijke. 

II - Het vage of rake in de woordkeus, waarin zich de vaagheid, 
resp. scherpte van de gedachte uit. 

I I I - De bouw en zinsbouw van het opstel, als uitingen van de 
ontwikkeling van het denken. 

Deze wijze van bewerking is geïnspireerd door de interessante 
publicaties van M. Keilhacker1. Wij zijn echter, om het gevaar 
1 Keilhacker M., Verwendung von Aufsätzen im Dienste der Jugendpsychologie· 
2s . f. ang. Ps. 45, Heft 4-6 (1933), p. 289-332. 

11 
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van een subjectieve beoordeeling te vermijden, voor een tot in 
détails vastgelegde waardeering als volgt te werk gegaan. 

I - Om het complex van gevoels- en gedachtenmomenten rond 
een object na te gaan, werden geteld: 

A - Alle uitingen van zich inleven, van verhoogde emotionaliteit: 
1 - de woorden, die stemmingen aangeven (b.v. somber, een

tonig, weemoedig); 
2 - de woorden, die een gevoelsverhouding, gezindheid of 

waardeering uitdrukken t.o.v. personen, zaken en ge
beurtenissen (b.v. goed, slecht, mooi, vriendelijk, trouw, 
lief, natuurlijk); 

3 - pleonasmen (van het type: zwemmen, dat vind ik heer-
lijk; pianoles, hoe kan je dat leuk vinden), uitroepzinnen 
(„wat hebben we een plezier gehad!"), ellipsen voor
zoover ze een emotioneelen inslag hebben (vlug in een 
taxi gesprongen)1; 

4 - het gebruik van oratio recta (hij zei: „kom binnen"). 
В - Alle uitingen van een zich bevrijden van het direct aan

schouwelijke: de woorden, die aangeven de betrekkingen van 
aantal of hoeveelheid, ruimte, tijd, doel, zin of beteekenis, 
oorzaak, effect of een wezensbetrekking, verdeeld over: 
1 - abstracte betrekkingen (acht, eenige, geen, niets, ten

einde, dus, maar, ondanks, zoowel, zoodat, ofschoon, 
daar, want, enz.); 

2 - tijdsbetrekkingen (nu, toen, daarna, aldoor, steeds, weer, 
almaar, terwijl, als, vóór, na, enz.); 

3 - ruimtelijke betrekkingen (achter, onder, tegen, waarin, 
waarvoor, waartusschen, waarnaar, enz.); 

4 - ook combinaties van 1, 2 en 3 zijn mogelijk, b.v. van 
abstract en tijdelijk: dus toen, toen zoodat, ondanks hoe
wel, enz. Voor de waardeering was het het gemakkelijkst 
hiervan een aparte groep te maken. 

II - Om de vaagheid of raakheid in de woordkeus na te gaan 
werden geteld: 
1 - Alle algemeen gehouden aanduidingen en qualificeeringen, 

welke wijzen op gebrek aan scherpte (b.v. dingen, iets. 

1 Dus niet wat wij in strikten zin onder ellipsen verstaan (als: ga je шее? nee; vooruit 
maar; dag; tot ziens). 
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zaken, groot, veel, weinig, ver, slecht, goed, mooi, nuttig, 
schadelijk, hier, toen, nu, daarna, enz.). 

2 - Alle nader bepalende of preciseerende aanduidingen en 
qualificeeringen, d.i. den juisten naam noemen van 
mensch, dier of ding; de nader bepaalde opgaven van 
grootte (10 meter, zeer groot), aantal en hoeveelheid 
(10, zeer weinig), plaats (in de kamer), tijd (3 dagen, 
maar niet: eenige dagen); het benoemen van gevoelens 
met één woord i.p.v. een omschrijving (verbaasd, ont
goocheld, aarzelend); geschakeerde, ethische of aesthe-
tische waardeering (b.v. liefelijk, idyllisch, zindelijk, orde 
lijk); preciseering van bewegings- en handelingsvormen 
(rennen, ijlen, een trage gang; „loopen" in de gewone be-
teekenis van gaan niet, maar wel in: hij zette het op een 
loopen). 

3 - Alle naast-hoogere begrippen (b.v. dier als naast-hooger 
begrip van aap); ook rekenen wij hieronder woorden als: 
gebied, gereedschap, kleeding, voedingsmiddelen; ab
stracte begrippen (vrijheid, rechtvaardigheid, bewijs, 
enz.); substantiveeringen van infinitieven (het slapen, het 
draaien), en woordvormen als: getrappel, oponthoud. 

III - De gedachtenopbouw werd vastgesteld naar: 
A - Beheersching van de stof. Daarvoor werd nagegaan: 

1 - a - Het aantal inlasschingen van bijkomstigheden. 
b - Het aantal inlasschingen achteraf van bijzonderheden, 

die zij in voorafgaande passages vergeten hadden te 
vermelden. 

2 - Hoeveel maal een verbinding ontbrak, hoeveel maal een 
alogische overgang (b.v. door „maar" of „want") of een 
„en toen"-verbinding was gevormd. Het meer dan een 
enkele maal voorkomen hiervan wijst op een totaal gebrek 
aan beheersching van de stof. 

3 - Het aantal verbindingswoorden tusschen zinnen of bij
zinnen (b.v. want, nu, toen, en) die even goed weg kunnen 
blijven. Het vereischt wat meer ontwikkeUng van de 
gedachte, wat meer overzicht om hiertegen geen fouten 
te maken. 

В - Relief in den gedachtengang: een kleiner of grooter aantal 
van afzonderlijke gedachten wordt rond een hoofdgedachte 
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beknopt gegroepeerd; een bepaalde gedachte wordt meer op 
den achtergrond gehouden, zoodat ze slechts als terloops 
vermeld wordt, terwijl een andere in het middelpunt wordt 
gezet. Dit is af te lezen uit de volgende punten: 
4 - Het aantal enkelvoudige en samengestelde zinnen, waarbij 

a - aantal enkelvoudige zinnen; 
Ъ - aantal zinnen uit 2 enkelvoudige zinnen samengesteld; 
c, d, e, f - resp. het aantal zinnen uit 3,4,5,6 enkelvoudige 

zinnen samengesteld; 
g - omvat behalve het aantal zinnen uit 7 enkelvoudige 

zinnen samengesteld, die, welke uit meer dan 7 enkelv. 
zinnen bestaan. 

5 - Het aantal nevengeschikte zinnen: 
a - copulatief (door „en") verbonden, 
b - adversatief (door ,,maar", „doch") verbonden, 
с - consecutief (door „daarom", „zoo kwam het dat") of 
causaal (door „om", „opdat", enz.) verbonden. Ook ver

bindingen van het type „als bokser" werden hiertoe 
gerekend. 

6 - Het aantal ondergeschikte zinnen: 
а - bijzinnen van den eersten graad, 
b - twee bijzinnen van den eersten graad bij één hoofdzin 

behoorende (b.v. toen ik thuis kwam, ging ik in de 
kamer, waar de kachel brandde), 

с - bijzinnen van den 2den graad (bijzin van een bijzin), 
d - bijzinnen van den 3den graad. 

7 - Het aantal verkorte bijzinnen, infinitief- en participiale 
constructies (b.v. na gegeten te hebben, in Roermond aan
gekomen, een oogje in 't zeil houdend, „om t e " con
structies). 

8 - Het aantal parenthetische zinnen (b.v. Jan, τ— dit met 
een indrukwekkende stem — ik verbied je voor de zoo-
veelste m a a l . . . . ) . 

9 - Elliptische zinnen, uitroepen en vragen als in den vol
genden climax: „Jij? in huis? alleen?" 

10 - Praepositioneele uitdrukkingen, die een volledigen zin 
vervangen (b.v. op zoek naar; op hun verzoek; met be
hulp van). 

11 - Verder onderzochten wij in hoeverre het opstel een ge-
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sloten geheel, een gesloten gedachtengang vormde, o.a. 
door na te gaan, hoeveel zinnen uit het verband te lichten 
zijn, zonder dat het opstel aan beteekenis verliest; hoe 
minder dit mogelijk is, des te meer vormt het opstel een 
gesloten geheel. 

12 - Tenslotte of zij: 
a - gelijke ervaringen, 
Ъ - dezelfde stof, 
с - dezelfde concrete dingen en gebeurtenissen beschre

ven en 
d - dezelfde uitdrukkingen gebruikten. 

§ 2 - RESULTATEN 

Alle opstellen, die de tweelingen op ons verzoek hebben gemaakt, 
werden door ons getypt in regels van ongeveer gelijke lengte. In 
tabel 17 is te zamen voor de 4 opstellen: „Stations-emplacement", 
„Er was een schip op zee . . . .", „Als ik terugdenk, herinner ik 
mij nog goed . . . . " en „Werk en spel" het verkregen aantal ge
typte regels vermeld. Voor de beteekenis van de letters en cijfers, 
die zich links van de tabel bevinden, wordt verwezen naar de 
vorige paragraaf p. 162 e.v. 
Het aantal getypte regels loopt bij de verschillende paren en bij 
de leden van de paren nogal uiteen. Om een nauwkeurige verge-
lijking mogelijk te maken, moesten wij voor ieder een geUjk aantal 
regels nemen — wij hebben er 20 genomen — en de gevonden 
waarden daarnaar omrekenen. In de verticale kolommen van 
tabel 17 is aangegeven, hoeveel keer de verschillende bijzonder
heden, omgerekend naar 20 regels, in de opstellen voorkomen. 
Tabel 18 geeft het gemiddeld verschil tusschen de leden der paren. 
De paren hebben wij gegroepeerd in vrouwelijke (vr.) en mannelijke 
(mn.), jongere (jo.) en oudere (ou.), zoowel bij de T.T. als bij de 
E.T. Aan de hand van deze tabellen kunnen t.o.v. ieder afzonderlijk 
punt de verschillen tusschen de partners van ieder E.T.- of T.T.paar 
vergeleken worden met het gemiddeld verschil der T.T. (tot. T.T.) 
der jo.E.T. en van de totaalgroep der E.T.paren (tot.E.T.). Bij 
meerdere van de afzonderlijk onderzochte punten blijkt het ver
schil tusschen de leden van vele E.T.paren veel geringer dan het 
gemiddeld verschil der T.T. Toch zijn bij deze verzameltabel van 
4 opstellen veel uitzonderingen aanwezig. Ook is het verschil 
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tusschen het gemiddelde der T.T. en dat der E.T. dikwijls zeer 
gering1. 
Hetzelfde wordt in meerdere of mindere mate geconstateerd bij 
de op overeenkomstige wijze vervaardigde tabellen van de ver
schillende opstellen afzonderlijk. Bovendien blijken daarbij t.o.v. 
ieder afzonderlijk punt de verschillen tusschen de gemiddelden 
der T.T. en E.T., alsook tusschen de andere groepsgemiddelden 
lang niet altijd hetzelfde te zijn. Bij het „Stationsemplacement" 
mag verwacht worden, dat meer naar voren zal komen de wijze 
van beschrijven (de mate van objectiviteit of subjectiviteit), bij 
,,ΕΓ was een schip op zee" de wijze van fantaseeren, bij „Als ik 
terugdenk, herinner ik mij nog goed . . . ." de gang van de her
innering en bij „Werk en spel" de vorm van denken. Het is zeer 
wel mogelijk, dat de leden der resp. E.T.paren op deze 4 gebieden 
niet dezelfde mate van gelijkenis vertoonen, maar het is ook moge
lijk, dat de opstelmethode voor het eene gebied beter geschikt is 
om bestaande gelijkenissen op te sporen dan voor het andere. Hoe 
dit ook zij, om regelmatigheden te kunnen vinden, moeten de 
groepsgemiddelden van ieder opstel met die van de drie andere 
vergeleken worden. Wij zullen onze aandacht vooral moeten rich
ten op die opstellen, waarbij tusschen de groepen der T.T. en de 
in leeftijd daarmee overeenstemmende groep der E.T. (jo.E.T.) de 
meest in het oog springende verschillen gevonden worden. 
Tabel 19 geeft voor elk van de 4 bovengenoemde opstellen het 
gemiddelde verschil wat betreft I A en В en II 1, 2 en 3. De 
overige punten onder III A en В blijken in de afzonderlijke op
stellen zoo dikwijls niet of nauwelijks aanwezig, dat een quanti-
tatieve waardeering van ieder opstel op zich zelf voor deze punten 
geen redelijken zin meer heeft. Hetzelfde geldt voor het aantal 
gemeenschappelijke ervaringen, gebeurtenissen, uitdrukkingen en 
andere stof 2. De plaats ontbreekt, om de vele opstellen der twee
lingen in dit bestek te publiceeren. Om een indruk te geven laten 
we er vier volgen. Zij hebben betrekking op het onderwerp „Werk 
en spel". De eerste twee zijn van twee leden van een E.T.paar 
nl. N-N', het derde en vierde van een T.T.paar: C-C'. 

1 Bij tabel 18 zijn voor die gemiddelden, waaraan een bijzondere beteekenis werd 
gehecht de a (standaardafwijking) en de m (middelbare fout) toegevoegd. 
* Publicatie van alle op de afzonderlijke opstellen betrekking hebbende tabellen zou 
deze toch reeds zoo moeilijk te overziene stof nog onoverzichtelijker maken. 
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Opstel van N over „Werk en spel". 
Als we klein zijn bestaat er geen werk 
voor ons. De heele dag spelen we, 
van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat. In onze verbeelding hebben we 
het erg druk en werken we hard, 
maar in werkelijkheid blijft het 
steeds spel. Later als we naar school 
gaan moeten we leeren werken en 
dit gaat spelenderwijs. Zoo worden 
we ouder, langzamerhand groeit in 
ons plichtbesef, zoodat het werken 
op de voorgrond komt en spelen een 
afleiding wordt. Tenminste zoo wen-
schen ouders en leeraren dat hun pu
pillen hun tijd verdeelen. Maar de 
sport is voor de tegenwoordige jeugd 
een geweldig tijdroovende bezigheid. 
Als we de verhalen van onze ouders 
moeten gelooven, werkten zij heel 
wat harder en hadden veel meer in
teresse voor alles wat om hen heen 
gebeurde. Hen werd niet zooveel ge
boden om hen van het werk te hou
den. Vergelijk de meisjes van deze 
eeuw eens met die van een vijftig 
jaar terug. Wij tennissen, fietsen, 
zwemmen, hockeyen, enfin beoefe
nen alle takken van sport, terwijl 
niemand het iets bijzonders zal vin
den. Zij mochten dat niet, zij zaten 
netjes thuis of wandelden eens met 
moeder en maakten een visite. Maar 
dit werd hun te machtig, zij hebben 
zich met alle energie losgewerkt uit 
alle knellende banden. Zij hebben 
er voor gezorgd dat wij nu tegen
woordig gelijkgesteld zijn met de 
jongens wat studiegelegenheid be
treft. En waarschijnlijk omdat het 

Opstel van N' over „Werk en spel"1. 
Werk en spel zijn twee begrippen, 
die door en voor elkaar noodzakelijk 
zijn. Ze volgen als het ware van 
nature op elkaar en als men een van 
beiden moet missen, verliest het 
andere er zijn aantrekkelijkheid 
door. Want niemand zal op den 
duur tevreden en gelukkig zijn, wan
neer hij alleen maar te werken heeft 
en zich nooit eens kan verpozen en 
zich bezig houden met dat, wat hem 
afleidt of met een of ander spel. 
Ook zal geen enkel mensch dat niet 
behoeft te werken, en alleen maar 
voor zijn genoegen leeft, dus eigen
lijk alleen maar voor spel, behagen 
scheppen in zoo'n leven van enkel 
genoegens, een mensch die nooit 
eens met de ernst van het léven te 
maken heeft. Maar ik denk dat deze 
laatste veel eerder ontevreden en 
ongelukkig zal zijn als de eerste, 
omdat de fout bij de laatste bestaat 
in het gemis aan het gevoel, dat hij 
ergens nuttig voor is, en bij de eerste 
slechts het gemis aan de genoegens 
van het leven en dan nog alleen 
maar aan de oppervlakkige genoe
gens. Maar hij, die deze twee kan 
hebben in evenredige mate, kan een 
tevreden mensch zijn. Want im
mers ieder spel, iedere afleiding is 
heerlijk wanneer men een tijd ge
werkt heeft en omgekeerd verlangt 
men weer even hard naar zijn werk, 
wanneer men er een tijd niets aan 
gedaan heeft. Maar natuurlijk is dit 
voor ieder individu zeer verschü-
lend, daar bovendien lang niet alles 

1 De opstellen, die hier volgen, staan in de spelling, zooals de tweelingen die gebruik
ten: ook in de punctuatie werd niets veranderd. 
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hen zooveel moeite gekost heeft om 
die gelijkheid te verkrijgen hebben 
zij zich met zooveel ijver toegelegd 
op dat alles wat tot nu toe voor hen 
gesloten was. 

Opstel van С over „Werk en spel". 
Arbeid adelt. 
Werken is altijd een zeer goed ding. 
Zoals dan ook het opschrift aan
duidt. Dit is zowel voor mensen als 
voor dieren. Gaat men maar eens 
naar een kolenmijn en dan naar de 
mieren, men ziet dat overal werk en 
drukte genoeg is. Iemand die veel 
werkt, blijft kwiek en fris en heeft 
plezier in het leven, maar kijkt men 
naar een nietsdoener, dan staan z'n 
ogen flauw en ze slenteren langs de 
straat, omdat ze anders nergens zin 
in hebben. Werken alleen is ook niet 
goed, men moet er een afwisselinge-
tje tussenin hebben, opdat men dan 
niet zo een eentonig leven krijgt. 
Tussen spel en spel is toch nog een 
groot verschil. Men kan spel hebben 
zoals: tollen, knikkeren, tennissen 
enz. en ook kaarten films, toneel
voorstellingen. Dit zijn allemaal goe
de dingen, maar ze kunnen verkeerd 
worden door verschillende redenen. 
Vooral de drie laatsten kunnen het 
gevaarlijkst zijn. De dieren hebben 
ook hun spelen, al weten of zien we 
dat niet direct. Hun hele leven is 
eigenlijk een spel. Ons leven ook, 
want O.L. Heer doet met ons, als 
ware wij een bal. Kijkt men naar de 
bloemen, dan lijkt dat wel een spel 

voor alle menschen hetzelfde is. 
Want wat voor de een werk is, is 
voor de ander spel en omgekeerd, 
zoodat lang niet ieder mensch even
veel behoefte aan afleiding heeft, 
daar aan sommige menschen hun 
werk genoeg afleiding, soms haast 
spel, biedt. 

Opstel van C' over „Werk en spel". 
Werk en spel. 
Werk: Er bestaan oneindig veel 
soorten van werk. Laten we eerst 
als voorbeeld nemen de studie. Dat 
is natuurlijk meer hersenwerk. Ver
volgens handenarbeid, bv. In huis, 
't werk wat de diensbode doet dat 
is hoofdzakelijk handenwerk. Maar 
het heele huishouden is zoowel her-
sen als handenarbeid. Dan heb je 
nog allerlei andere vakken, zooals 
timmeren, metselen etc. 
Spel: Wat zijn er niet een bende 
spelen. Ten eerste b.v. pianospelen 
en andere muzikale bezigheden. Dan 
natuurlijk de sport. Daarin zijn 
weer fariaties. Voetbal, tennis, 
hockey, handbal, rugby, zwemmen, 
enz. Men moet dikwijls werk en spel 
weten te vereenigen. Eerst natuur
lijk je werk en dan spel. 't Spel (of 
sport) wat ik 't leukst vindt is zwem
men. Maar dat kun je alleen maar 
in de zomer. S' winters vindt ik 
hockey het leukst. Wat is het niet 
fijn als je met 'n dikke trui aan in 
de goal te staan en dan maar schop
pen en slaan om de bal er uit te hou
den. Of als je soms voorspeelt te 
rennen met de bal nu en dan er op 
los te meppen dat hij naar de andere 
kant van het veld vUegt. En wat is 
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het niet eenig om tegen andere clubs 
te spelen. Het idee alleen al maakt 
je blij. Als je lekker gespeeld hebt 
kan het je ook niets schelen of je 
beenen bont en blauw zien. Dat heb 
je er wel voor over. In de zomer is 
tennissen ook heerlijk. De ballen te 
laten suizen over het net is een ge
not. En van de eene kant naar de 
andere te rennen en net zoo'n lekker 
balletje slaan wat ze onmogelijk 
kunnen hebben. 

De wijze, waarop wij te werk gingen bij de waardeering was aldus: 
Eerst werden de opstellen nagegaan op de uitingen van zich in
leven, van verhoogde emotionaliteit (I A), daama op de uitingen 
van een zich bevrijden van het direct aanschouwelijke (I B), dan 
op de algemeen gehouden aanduidingen en qualificeeringen (II 1), 
enz. Tenslotte verkregen we een beeld, zooals een vijfde opstel 
(afkomstig van M'), dat we hier als voorbeeld van analyse geven, 
laat zien. 
Als ik terugdenk, herinner ik mij nog goed . . . . dat ( I B I ) ik 
voor het eerst (II 2) op (I В 3) de kweekschool (II 2) kwam. Hoe 
(I В 1) ik aankwam op (I В 3) het station (II 2), waar ik werd 
afgehaald door de zusters (II 2). Hoe ( I B I ) vreemd (I A 2, II 2) 
de entree (II 2) in (I В 3) het groóte (II 1 ) gebouw (II 2) was en 
hoeveel (II 1) moeite (II 3) ik had de namen van de verschillende 
zusters en leerlingen (II 2) uit elkaar te houden (II 2). Hoe ( I B I ) 
vervelend (I A 2, II 2) ik het slapen (II 3) in (Ι В 3) de enge 
cellen (II 2) vond en hoe ( I B I ) vreemd (I A 2 ) 1 het was in 
(Ι В 3) zoo'n kleine (II 1) kapel (II 2), net 'n huiskamer (II 2) 
de H. Mis (II 2) te zien opdragen (II 2). Hoe (Ι В 1) ik de eerste 
dag (II 2) leuk (I А 2, II 1) vond, omdat (Ι В 1) er iedere (II 1) 
keer (II 3) iets nieuws (II 3) kwam, maar ( I B I ) hoe (Ι В 1) op 
de eerste avond (II 2) toen (I В 2) ik in (Ι В 3) bed (II 2) stapte, 
ik ondervond (II 2) wat heimwee ( I A 1, II 2) is, wat ik nog nooit 
(I В 2) ondervonden had, want (I В 1) we waren er thuis (II 2) 
al vroeg (I В 2, II 1) aan gewend (II 2) uitlogeeren (II 2) te gaan. 
1 Preciseeringen, die in dezelfde beteekenis terugkomen, werden slechts éénmaal 
gewaardeerd. 

van tovenarij I De hele wereld is een 
spel en een en al werk. 
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Ja, (I A 3) dat eerste (Π 2) logeeren (II 3) herinner ik mij ook 
( I B I ) nog (I В 2) goed (I А 2, II 1). We gingen met Moeder 
(II 2) uit. Eerst (I В 2, II 1 ) moesten we 's morgens (Ι В 2) lang 
(II 1) in (Ι В 3) bed liggen, omdat ( I B I ) de reis (II 2, II 3) 
anders (I В 1) te vermoeiend (II 2) zou zijn, zei Moeder. Ik weet 
nog (I В 2) hoe ( I B I ) raar (I A 2, II 2) we 't vonden, die geluiden 
(II 2) van kopjes en messen (II 2) beneden (Ι В 3) aan 't ontbijt 
(II 2), waar we zelf niet ( I B I ) bij waren. Moeder prees (II 2) 
ons 's avonds (I В 2), omdat ( I B I ) we zoo netjes (I A 2, II 2) 
hadden opgepast onderweg (Ι В 3), niet lastig (I А 2, II 2) waren 
geweest; ze zei tegen tante (II 2) waar we bij logeerden, dat ( I B I ) 
't heel wat (II 1) was voor kinderen van vier ( I B I ) jaar (II 2). 
Ook ( I B I ) herinner ik mij nog (Ι В 2) goed (I А 2, I I 1) dat 
( I B 1) we daar (Ι В 3) onze eerste klompjes (II 2) aankregen en 
ze allemaal (I В 1, II 1) zeiden dat ( I B 1) we net jongens (II 2) 
waren met onze jongenskopjes (П 2) kruippakjes (II 2) en klom
pen. Het meeste plezier (II 2) hadden we als (I В 2) we met de 
klosjes (II 2) van de gordijnen (II 2) „klokken luiden" (II 2) 
mochten spelen, of (I В 1) als (I В 2) we in (Ι В 3) bed „moeder
tje" (II 2) speelden en het eten (II 2) uit (Ι В 3) de kelder (II 2) 
diep (II 2) onder in (I В 3) bed gingen halen. Ook ( I B I ) nare 
(I A 2, II 1) ondervindingen (II 3) deden we op. Eens (Ι В 2) na 
het eten (II 2) sliepen alle ( I B I ) „groóte menschen" (Π 2, II 3) 
en wij waren buiten (I В 3, II 1). De deuren waren op slot (II 2), 
en wij moesten zoo „noodig" (II 2). We beukten (II 2) met onze 
klompjes (II 2) op (I В 3) de deur (II 2), maar ( I B I ) hij ging 
niet ( I B I ) open. Ondanks ( I B I ) alle schaamte (II 2) gingen we 
toen (I В 2, II 1) naar (I В 3) een buurman (II 2), en ik herinner 
mij goed (I А 2, II 1) dat ( I B I ) Moeder daar later (Ι В 2, II 1) 
vreeselij к (II 2) om moest lachen. Van de terugreis (II 2) weet ik 
weinig (II 1) meer dan dat (I В 1) ik meende, dat (Ι В 1) we er 
al (I В 2) waren en Tinie (II 2) dat erg dom (II 2) vond. Toen 
(I В 2) we jarig (II 2) waren geweest, moesten we naar (Ι В 3) 
school (II 2), de bewaarschool (II 2), we vonden 't erg prettig 
(I А 2, II 2) de eerste moregen (II 2), maar ( I B 1) al gauw (Ι В 2, 
II 1) bleek het dat ( I B 1) we te laat (II 1) waren gekomen, we 
waren niet zoo handig (II 2) met vouwen en plakken (II 3) als 
( I B 1) de andere kinderen, 't werd een bron (II 3) van veel ( I B I , 
II 1) verdriet (II 3). De groóte school (II 2) ging beter (I A 2, 
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II 1), er was een aardige (I A 2, II 1) zuster, wij beloofden haar 
allebei (II 2) ook ( I B I ) zuster te worden. 

Uit de verzameltabel (tabel 18) blijkt, dat tusschen de gemiddel
den der groepen tot.T.T., jo.E.T. en ou.E.T. een noemenswaard 
verschil bestaat in de volgende punten: 

I A - De uitingen van zich inleven, van verhoogte emotionaliteit. 
I В - De uitingen van een zich bevrijden van het direct aan

schouwelijke. 
II 2 - De nader bepalende of preciseerende aanduidingen en 

qualif iceeringen. 
II 3 - De naast hoogere begrippen. 
De overeenkomstige gemiddelden bij de afzonderlijke opstellen 
staan vermeld in tabel 19. Al is over het algemeen het gemiddelde 
verschil der T.T. in deze punten grooter dan dat der jo.E.T., zoo 
blijken bij het opstel „Stationsemplacement" en bij „Er was een 
schip op zee . . . ." toch meerdere uitzonderingen daarop aanwezig. 
Bovendien is bij deze twee opstellen het verschil tusschen het 
gemiddelde der T.T. en dat der jo.E.T. dikwijls klein. Maar, ter
wijl hier de verschillen betrekkelijk gering of onregelmatig zijn, 
zien we bij het opstel ,,Als ik terugdenk, herinner ik mij goed . . . ." 
en bij „Werk en spel" andere verhoudingen. Bij deze laatste toch 
is, wat bovengenoemde bijzonderheden betreft, het gemiddelde 
verschil der T.T. ± 2 maal zoo groot als dat der jo.E.T. Opvallend 
is, dat ook het gemiddelde verschil van de groep tot.E.T. overal 
bij deze opstellen 2 maal zoo klein is als dat der T.T. 

Bij de T.T. vindt men echter opvallend groóte verschillen tusschen de vr. 
en de mn. groepen; zoo groot, dat het gemiddelde verschil der vr.T.T. 
beneden of gelijk met het gemiddelde verschil der E.T. komt. Bij de E.T. 
paren blijkt het gemiddelde verschil der mn. groepen over het algemeen 
ook grooter dan dat der vrouwelijke, maar toch lang niet in die mate als 
bij de T.T. Bij de T.T. wordt het gemiddelde verschil van slechts 3 vr.T.T.p. 
met dat van slechts 3 mn.T.T.p. vergeleken. Afgezien van het feit, dat dit 
getal te klein is om conclusies te rechtvaardigen, zoo wil het mij voor
komen, dat de leden van 2 der 3 vr.T.T.p. (A-A' en B-B') toch meer van 
elkaar weg hebben (zie haar persoonslijsten) dan men van T.T. zusters zou 
verwachten. Als men deze 2 paren vergelijkt met de 3 mn.T.T.p., waarvan 
bij ieder paar de leden zoo uitgesproken verschillen, dan zijn die verschillen 
toch te groot om deze alleen door een grootere differentiatie van het manne-
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lijk geslacht te verklaren. Een grootere groep van T.T. zou vermoedelijk 
een belangrijk grooter gemiddeld verschil der vr.T.T.p. doen zien en wellicht 
een wat kleiner der mn.T.T.p. Ook de door 13 E.T.p. gemaakte opstellen 
over het Micky-Mouse en Charly Chaplin filmpje (zie tabel 20) toonden 
niet dat groóte verschil tusschen de vr. en mn.E.T. groepen1. 

Omdat voor de 4 opstellen samen de verschillen lang niet bij alle 
E.T.paren even groot zijn en ook de gemiddelde verschillen in 
de onderscheiden groepen dikwijls maar weinig uiteen loopen, 
hebben wij voor I A, I B, II 2 en II 3 eens alle tweelingen gerang
schikt naar het geringste verschil tusschen de leden der resp. 
paren. Zie tabel 21. Aan de hand van deze tabel is zoo op te sporen 
welke E.T., resp. T.T. het zijn, waarbij tusschen de leden de groot
ste, resp. kleinste verschillen bestaan. Ook is zoo voor de 4 op
stellen samen de doorsnee-gelijkenis in de vrouwelijke t.o.v. de 
mannelijke en in de jongere t.o.v. de oudere groepen te beoor-
deelen. Tabel 22 laat zien waar in de onderscheiden groepen twee 
aan twee de hoogste (minder verschil: 1) en waar de laagste rang
orden (meer verschil: 2) voorkomen. 

Uit tabel 21 blijkt, dat er in het aantal uitingen van zich inleven tusschen 
de leden van de E.T.paren S-S' (18), P-P' (17) en H-H' (15,5) een grooter 
verschil bestaat dan tusschen die der T.T.paren A-A' (11,5) en E-E' (6,5). 
Dit laatste paar heeft zelfs een bijzonder hoog rangnummer. In het aantal 
uitingen van een zich bevrijden van het direct aanschouwelijke lijken de 
leden der T.T.p. A-A' (13), B-B' (13) en E-E' (9) meer op elkaar dan die 
der E.T.p. T-T' (19), V-V' (16,5), L-L' (16,5); bij het T.T.p. E-E' is er nog 
meer overeenkomst. In het aantal nader bepalende aanduidingen bestaat 
er bij de T.T.p. D-D' (1) en A-A' (2) een verschil, dat bij geen der overige 
onderzochte tweelingparen kleiner is. Verder verschillen in dit punt de 
leden der E.T.p. N-N'(19), O-O'(18), I-I'(16), U-U'(15) en S-S'(14) 
meer dan die der T.T.p. F-F' (13) en C-C' (10); dit laatste paar heeft een 
nog lager rangnummer dan het E.T.p. M-M' (12). In de naast hoogere 
begrippen, abstracta, enz. is het alleen het T.T.p. C-C' (10), waarvan de 
leden meer op elkaar gelijken dan die van 5 resp. E.T.p. en heeft slechts 
het E.T.p. K-K' een laag rangnummer (17). 

Dat het gemiddeld verschil in de vrouwelijke groepen geringer 
zou zijn dan in de mannelijke — wat, zooals we boven opmerkten, 
1 Door omstandigheden was ik niet in de gelegenheid deze opstellen ook door de 
T.T.-paren te laten maken. 
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bij het herinnerings- en denkopstel het geval was — vinden we 
bij de 4 opstellen samen slechts bevestigd bij de T.T.; bij de E.T. 
bestaat er nu in de vrouwelijke groepen, uitgenomen voor I B, 
meer verschil (lagere rangnummers). 
Over een meerdere of mindere gelijkenis tusschen de leden der 
jongere t.o.v. die der oudere paren valt hier niets met zekerheid 
te zeggen. De verdeeling der rangnummers is er te grillig voor; 
zie tabel 21. 

De verschillen inzake de punten III A. la en lb zijn te gering en de aan
tallen dezer punten te klein om er hier nader op in te gaan. Zie tabel 17 en 
18. Voor III A. 2 en 3 vinden we bij de T.T. een gemiddeld verschil van 
resp. 2,2 en 1,5 (in aantal); bij de jo.E.T. en tot.E.T. resp. 0,6 en 0,5. Boven
dien blijven alle groepen der E.T. ver beneden het gemiddelde der T.T. 
Bij de T.T. vinden we echter weer tusschen de vr. en mn. groep een groot 
verschil, zoodat de vr.T.T. beneden het gemiddelde der jo.E.T. komen. 
Bij de vr. en mn. groepen der E.T. valt hiervan weer niets te bespeuren, 
integendeel blijken de mannen soms iets minder te verschillen dan de 
vrouwen. Houden we ons aan het gemiddelde der T.T., zonder te letten 
op de lage waarde van het gemiddelde der vrouwelijke groep, dan is er bij 
de E.T. meer overeenkomst in den gedachtenopbouw in zooverre, dat de 
frequentie van gebrekkige verbindingen, van alogische overgangen of ,,en 
toen" verbindingen en van verbindingswoorden tusschen zinnen en bij
zinnen, die even goed weg hadden kunnen blijven, bij de leden der resp. 
paren bijna gelijk kan zijn. Het verschil tusschen het gemiddelde der T.T. 
is hier ± 2 maal zoo groot als dat tusschen de E.T. 
Wat betreft het relief van den gedachtengang (III B) blijkt bij de punten 
4a,b,denf het gemiddeld verschil der jo.E.T. wat kleiner en bij de punten 
с en g wat grooter dan het gemiddelde der T.T. Hetzelfde is het geval met 
de punten vallende onder III B. 5a en b. Bij III B. 5 с blijkt echter het 
gemiddelde verschil" der jo.E.T. (en ook dat der E.T.tot.) belangrijk 
kleiner dan dat der T.T. Het gemiddelde verschil tusschen de T.T.tot. 
(ook dat der vr. groep) is hier meer dan 2 maal zoo groot als dat der E.T. 
De E.T. vertoonen dus in het aantal der consecutief en causatief verbonden 
zinnen duidelijk meer overeenkomst dan de T.T. Bij III B. 6 blijken de 
E.T. in a belangrijk minder en in с slechts iets minder te verschillen dan 
de T.T., terwijl de gemiddelden der T.T. en jo.E.T. voor b en d gelijk zijn. 
Bij III B. 7, 8, 9 en 10 zijn de verschillen tusschen het gemiddelde der 
T.T. en dat der jo.E.T. gering. Bovendien is het aantal der aanwezige 
punten slechts klein. Nadere bespreking heeft dus weinig of geen zin. Wat 
punt 11 betreft vormden de meeste opstellen zoo weinig een gesloten geheel, 
dat van een waardeering op maat en getal moest worden afgezien. Dat 
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punt is niet in de tabel opgenomen. Wat de waardeering van punt 12 
a, b,cend (= gemeenschappelijk aantal ervaringen, gebeurtenissen, uit
drukkingen en overige stof) aangaat, geldt hetzelfde als vermeld is van 
III B. 7, 8, 9 en 10, hoewel opgemerkt dient te worden, dat de E.T. in 
deze punten iets meer overeenkomen dan de T.T. 1. 

Uit dit materiaal blijkt tenslotte, dat de leden van E.T.p. in een 
opstel, waarin zij tot denken (Werk en spel) of tot herinneren 
(Als ik terugdenk, herinner ik mij nog goed) worden aangespoord, 
zich inleven en zich bevrijden van het direct aanschouwelijke op 
een wijze, die meer gelijkenis vertoont dan bij de opstellen, waarin 
zij tot beschrijving of fantaseeren worden gedrongen. Vervolgens 
dat zij in de eerste twee opstellen ook meer overeenstemmen in 
nader bepalende of preciseerende aanduidingen of qualificeeringen 
en in de naast hoogere begrippen. Uit dit onderzoek blijkt meer 
hun gelijke wijze van denken en herinneren dan hun gelijke wijze 
van beschrijven en fantaseeren. In de denk- en herinnerings
opstellen is het gemiddeld verschil van onze T.T. overal i 2 maal 
zoo groot als dat der E.T. Wat den gedachtenopbouw betreft 
(beoordeeld naar de 4 opstellen te zamen) gelijken de leden der 
E.T.p. meer op elkaar dan die der T.T.p. Het gemiddeld verschil 
der T.T. (ook dat der vrouwelijke groep) is hier meer dan 2 maal 
zoo groot als dat der E.T. 

Dikwijls krijgt men bij het lezen van de opstellen der leden van 
een E.T.paar den indruk, dat zij door eenzelfde persoon geschre
ven zijn, zonder dat men onder woorden kan brengen waarom. 
Wij verkeeren niet in den waan dat „waarom" te hebben ontraad
seld. Nadere vergelijking zal daartoe noodig zijn. 
De E.T.paren M-M', R-R' en T-T' waren op een internaat. De 
leden van ieder dezer paren zaten in eenzelfde klas. De geheele 
klas maakte steeds de opstellen mee. Een vergelijking van de 
opstellen van ieder paar met die der klasgenooten geeft wellicht 
een dieper inzicht in de bestaande verhoudingen; misschien ook 
de vergelijking van de opstellen van E.T. en T.T. met die van 
hun broers en zusters. 
1 Bij de vaststelling daarvan werd als volgt te werk gegaan. Gesteld op 60 regels van 
partner α en op 70 regels van partner a ' komen 2 gemeenschappelijke ervaringen voor, 
dan is het aantal gemeenschappelijke ervaringen {x) op 200 regels: 

200 60 + 70 
— = — — — ;* = 3,07. 

ж 2 



Vili - DE TESTS 
We onderwierpen de tweelingen aan de volgende tests: 
1 - De Kubustest van P. Ruthe, een voorstellingstest, met deze 

instructie: „Stel je voor een kubus, die rood geverfd is en een 
zijdelengte heeft van 3 cm. Verdeel in gedachten dien kubus 
in kleine kubusjes met een zijdelengte van 1 cm. en beantwoord 
dan de vragen, die op dit papier staan". De vragen waren: 

a - Hoeveel kleine kubusjes zijn door het doorsnijden van den grooten 
kubus ontstaan? 

b - Hoeveel kubusjes hebben 3 roodgeverfde zijden? 
с - Hoeveel kubusjes hebben 2 roodgeverfde zijden? 
d - Hoeveel kubusjes hebben 1 roodgeverfde zijde? 
e - Hoeveel kubusjes hebben geen roodgeverfde zijde? 
/ - Waar zitten de kubusjes, die 3 roodgeverfde zijden hebben? 
g - Waar zitten de kubusjes, die 2 roodgeverfde zijden hebben? 
h - Waar zitten de kubusjes, die 1 roodgeverfde zijde hebben? 
i - Waar zitten de kubusjes, die geen roodgeverfde zijde hebben? 

Genoteerd werd, welke vragen goed en welke foutief werden 
beantwoord. 

2 - Reproductietests. 
a - Onbekende woorden werden één voor één voorgezegd. De 

opdracht was: ,,Spel dat woord eens van achter naar voren". 
De zinlooze lettergreepverbindingen waren: nepomamuk, 
kamsjatska, elporakos, baturmani, huropskal. 
Genoteerd werden: de tijd en de fouten. 

Ь - Vijf onbekende woorden (deldor, lurop, barup, kopal, losar) 
werden achter elkaar voorgezegd met het verzoek: „Zeg 
deze woorden eens na". 
Genoteerd werd het aantal foutieve lettergrepen; ook de 
ontbrekende werden hieronder genomen. 

с - Op een blad papier werden 5 onbekende woorden ter lezing 
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12 

7 

7 

18 

19 

8 

11 

45 

3 

9 

9 

б 

11 

16 

10 

5 

13 

31 

3 

4 

2 

17 

14 

20 

11 

voorgelegd. Het blad werd na het lezen weggenomen. De 
opdracht was: „Lees deze woorden en schrijf ze daarna op". 
Genoteerd werd het aantal foutieve en ontbrekende letter
grepen. 

3 - Inprentingstests. 
Wij lieten de 25 cijfers, die in 
nevenstaande figuur voorkomen, 
hardop van buiten leeren. Terwijl 
de proefpersoon daarmee bezig 
was, telde de proefleider de her
halingen. Wanneer de p.p. zei, 
dat hij de cijfers kende, kreeg 
hij eenzelfde vel papier met hok
jes zonder cijfers, ter invulling. 
Maakte de p.p. fouten, dan werd 
hem het oorspronkelijke staatje 

weer gegeven, om het nog eens van buiten te leeren. 
Genoteerd werden: de tijd, het aantal herhalingen (geheele 
en gedeeltelijke) noodig voor het van buiten leeren. 

В - De volgende 16 letters: 1, d, u, o, r, a, m, 1, s, q, p, b, f, o, a, g 
werden telkens opnieuw achter elkaar voorgezegd, totdat 
de p.p. zei, dat hij ze kende. 

Genoteerd werden: de tijd en het aantal herhalingen. 
β Y o 3 ? IV С - De p.p. kreeg nevenstaan

de cijfers en figuren (naar 
V7/ 12 Vai Winckler en Lippman) 

voor zich met de volgende 
instructie: „Bekijk deze 
cijfers en figuren goed, 
zoodat je ze dadelijk op 
papier kunt zetten. Leer 
de cijfers hardop". 

Genoteerd werden de benoodigde tijd, en het aantal malen, 
dat de p.p. de cijfers herhaalde. 

D - a - Wij lieten de volgende 16 cijfers van buiten leeren: 
2, 7, 19, 4, 8, 16, 1, 13, 12, 17, 6, 14, 11, 3, 9, 18. De 
opdracht was: „Leer deze cijfers zoo snel mogelijk in 
deze volgorde van buiten". 

Ъ - Hetzelfde heten we doen voor 16 andere cijfers: 4, 11, 
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19, 3, 6, 17, 15, 2, 5, 9, 1, 18, 12, 8, 7, 16. Hier werd een 
stoornis ingelast. De opdracht was nl.: „Doe hetzelfde 
als zoojuist, maar steek tijdens het van buiten leeren 
je tong tusschen de tanden". 

с - Nogmaals lieten we hen 16 cijfers van buiten leeren: 
13, 8, 19, 4, 2, 7, 11, 18, 12, 5, 17, 1, 3, 6, 16, 9. Nu 
werd een andere stoornis ingelast. De opdracht was nl.: 
„Leer deze cijfers in deze volgorde van buiten, maar 
zeg onder het van buiten leeren hardop het alpha
bet op". 
Bij a, b, с werd de tijd genoteerd. 

4 - Bourdontest. 
We lieten in een gedrukte tekst de a's doorstrepen. 
А - Instructie: „Nu moet je zoo snel mogelijk in dit stukje 

alle a's die je tegenkomt, doorstrepen". 
Genoteerd werd: 
а - De tijd, waarin zij den tekst tot het einde bewerkt 

hadden, 
δ - Het aantal fouten. 
Deze test werd 2 maal gedaan. 

В - Dezelfde proef werd nog een 3de en 4de maal herhaald. 
Een 5de en 6de maal moesten de p.p. tijdens het door
strepen tellen 1-3-5-enz.; een 7den en 8 sten keer het alpha
bet opzeggen en tijdens den 9den keer werd hen een verhaal 
(rubriek ongelukken uit een dagblad) verteld, waar hun 
tevoren gezegd was, dat zij het na moesten vertellen. Nog 
werd het een 10de maal zonder stoornis herhaald. 

5 - De Bourdontest volgens de wijziging van Piéron. 
Op een blad met onderstaande figuren moesten de [ haken 
worden doorgestreept. 

п и з с т п и и 
Z I D U U n r U D H 

А - Instructie: „Nu moet je zoo snel mogelijk in dit stukje 
alle [ haken, die je tegenkomt, doorstrepen". 
Genoteerd werden: de tijd, het aantal fouten. 
Deze proef werd tweemaal uitgevoerd. 

В - Dezelfde proef werd nog een 3de maal herhaald. De 4de 
12 
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34 
26 
40 
12 
50 
37 
25 
13 
2 
27 

19 
16 
35 
29 
43 
20 
41 
22 
18 
49 

42 
39 
14 
44 
36 
5 
17 
48 
21 
33 

4 
28 
6 
1 
24 
32 
3 
10 
31 
15 

45 
7 
30 
23 
11 
47 
38 
8 
46 
9 

en 5de maal werd een stoornis ingelast. De p.p. moesten 
de hokjes tellen. 
Genoteerd werden: tijd, aantal fouten. 

Het cijferbord. 
Nevenstaand bord werd op 1 m. afstand 
voor de p.p. opgehangen. 
Instructie: „Wijs met den stok de opeen
volgende getallen van 1—50 zoo snel 
mogelijk aan". 
Genoteerd werd de benoodigde tijd. 

7 - De blokproef van Wiggly. 
Een in de lengte en in de 
hoogte 3 maal langs een 
golflijn doorgezaagd blok, 
35 cm lang, 20 cm hoog en 
20 cm diep (zie afbeelding) 
moest uit zijn stukken wor
den opgebouwd. 
Het blok werd eerst getoond; 
de wijze, waarop het was 
doorgezaagd, werd aange
wezen. 

Genoteerd werd de benoodigde tijd. 

In tabel 23 zijn voor de leden van elk tweelingpaar de uitkomsten, 
van de verschillende testproeven vermeld. De plus- en minteekens 
bij de kubustest geven aan, of de vraag al dan niet juist beant
woord werd. De tijd is overal genoteerd in het aantal seconden. 
De proef met het cijferbord en de blokproef zijn te gecompliceerd 
om ze alleen onder de voorstellings- of alleen onder de inprentings-
of waamemingstest te rangschikken, om welke reden wij ze ieder 
een afzonderlijke plaats in de tabel gegeven hebben. De gevonden 
waarden, vooral voor den tijd, liepen dusdanig uiteen, dat wij 
evenals bij de oppervlakken der rechthoeken en bij de maten der 
teekeningen, ook hier het verschil tusschen de leden der paren 
uitdrukken in procenten van de som. Deze bewerking is noodig. 
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om de per paar verkregen numerieke verschülen onderling verge
lijkbaar te maken en gemiddelden voor de verscheiden groepen 
van paren (b.v. tot.T.T. — alle T.T. samen en jo.E.T. — jongere 
E.T.) te kunnen berekenen. Als b.v. in een testproef de tijden bij 
het eene paar 120 sec. en 110 sec. en bij het andere 320 sec. en 
310 sec. zijn, dan toont rechtstreeksche vergelijking der verschillen 
in tijd, dat de leden van beide paren onderhng absoluut genomen 
evenveel verschillen· nl. 10 sec. Toch staan de partners van het 
laatste paar elkaar nader. Het bezwaar tegen rechtstreeksche ver
gelijking bestaat alléén, wanneer de gevonden getallen bij het 
eene paar klein en bij het andere groot zijn. Dit blijkt hier bij den 
tijd herhaaldelijk het geval, reden waarom het verschil in pro
centen van de som werd uitgedrukt. Bij de fouten komt het echter 
meermalen voor, dat één der leden van een paar 0 fouten maakte. 
Gaat men in zoo'n geval het verschil uitdrukken in procenten van 
de som dan krijgt men steeds een verschil van 100 %, onverschillig 
of de betreffende waarden b.v. 0 en 2 of 0 en 80 zijn, zoodat het 
feitelijke verschil niet tot uitdrukking komt. De verschillen in de 
fouten worden eenvoudig in hun numerieke waarde uitgedrukt. 
Veel doet het er hier ook niet toe, daar de gevonden aantallen 
lang niet zooveel uiteenloopen als bij den tijd. 
We hebben èn voor den tijd én voor de fouten de verschillen tus-
schen de leden der paren afzonderlijk en de gemiddelde verschillen 
in de diverse groepen (vrouwelijke en mannelijke, jongere en oudere 
paren) tabellarisch geordend en bovendien aanschouwelijk voorge
steld in graphieken. Het is niet doenlijk hier alle curven en tabellen 
uit het dossier te pubUceeren, vooral ook, omdat dikwijls geen 
sprekende bijzonderheden waren op te merken. Wij geven hier 
slechts graphiek 2, die de gemiddelde procentueele verschillen in 
den tijd bij de groepen tot.T.T., jo.E.T. en tot.E.T. laat zien. In 
horizontale richting zijn met afkortingen of met cijfers en letters 
de bovengenoemde proeven aangegeven. Op een verticale as zijn 
de procentueele verschillen afgezet. Voor het overige zijn de paars
gewijze procentueele verschillen, de verschillen in de fouten en 
de gemiddelde verschillen in de groepen steeds in den tekst 
vermeld. De waarden, die ter sprake komen, zijn dus deels 
af te lezen in de graphiek, en voor de rest af te leiden uit 
tabel 23. Daar waar bij ons materiaal aan de gemiddelden 
een bijzondere beteekenis werd gehecht, werd de m en de σ toege-
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voegd1. Waar meerdere paren te zeer afweken, of het verschil 
tusschen de groepsgemiddelden slechts klein was, werden zij niet 
bepaald. 

1 - Kubustest. 
Het gemiddeld verschil in het aantal foutief beantwoorde vragen is bij de 
resp. leden der tot.T.T. 2,7 (m = 0,5 σ = 1,22), bij die der jo.E.T. 1,1 
(m = 0,32 σ = 0,84) en bij de groep tot.E.T. 1,5 (m = 0,35 σ = 1,30). 
Het is speciaal het T.T.p. E-E', waarvan de leden een verschil toonen, 
dat bij vele E.T.p. ook aanwezig is. Omgekeerd zijn het de leden P-P' en 
U-U', die paarsgewijze bijzonder verschillen in het aantal foutief beant
woorde vragen. Het is opvallend, dat er bij de E.T. 4 paren zijn, die in 
deze voorstellingsproef in het geheel niet verschillen. Zoowel bij de T.T. 
als bij de E.T. bestaat er geen verschil tusschen de mannelijke en vrouwe
lijke groep (resp. bij de T.T. 2,7 en bij de E.T. 1,5). 
De twee zoo juist genoemde afwijkende E.T.p. maken deel uit van de 
oudere groep der E.T. Dit is de reden, dat in deze groep een iets hooger 
gemiddeld verschil bestaat (1,8), dan in de jongere groep. Bij de T.T. zijn 
het de oudere paren, waar het verschil grooter is. Getracht werd steeds 
den tijd te noteeren, dien de p.p. voor de vragen noodig had. Dit lukte 
echter niet altijd. Meerdere malen kwam het voor, dat de p.p. een paar 
vragen niet kon oplossen, maar het toch niet opgaf en erover na bleef den
ken, totdat er tenslotte een eind aan gemaakt moest worden. De genoteerde 
tijden zijn daardoor bij deze test te onvolledig om groepsgewijze te worden 
verwerkt en zijn daarom ook niet in tabel 23 opgenomen. 
We kunnen tenslotte besluiten, dat de leden van onze E.T. meer op elkaar 
gelijken, inzooverre, dat de frequentie van foutieve antwoorden bij beide 
leden meer overeenkomt dan bij de T.T. 

2 - Reproductie-tests. 
a - Omgekeerd spellen van onbeketide woorden. 
Zoowel in den tijd als in de fouten blijken de E.T. onderling belangrijk 
minder te verschillen dan de T.T. 

jo.E.T. tot.E.T. 
proc. verschil in tijd gem. 5,5 m = 1,42 a = 3,75 10,0 m = 2,75 σ = 10,28 
verschil in de f outen ,, 2,0 m = 0,66 σ = 1,76 l,8m = 0 , 4 3 a = 1,61 

tot.T.T. 
proc. verschil in tijd gem. 24,5 m = 5 σ = 12,26 
verschil in de fouten „ 6,0 m = 2,45 σ = 6 

ι m = middelbare fout, σ = standaardafwijking. 
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De E.T. blijken dus in deze test inzake den tijd en de fouten 2 à 3 maal 
minder te verschillen dan de T.T. Wat den tijd betreft is het slechts het 
paar O-O' bij de E.T. dat met 35 boven het gemiddelde der T.T. (24,5) 
uitkomt. Dan volgt in grootte M-M', met 20,— en L-L' met 17,—. De rest 
der E.T. komt nog veel méér beneden het gemiddelde der T.T. Onder de 
T.T. nadert alleen het paar B-B' met 10,— het gemiddelde der E.T. (5,5 
of 10,0). De overige T.T.p. komen daar ver boven uit. De hiervoor genoemde 
verschillen bij de onderscheiden paren zijn door ons uit de cijfers van 
tabel 23 berekend. Het leek mij overbodig deze nog in een afzonderlijke 
tabel te publiceeren. Wat de fouten betreft blijven de E.T. zonder uit
zondering beneden het gemiddelde der T.T. Bij de T.T. komt het paar 
C-C' met 0 en het paar A-A' met 1 fout beneden het gemiddelde der E.T. (2,0) 
terwijl de rest met 3 tot 18 fouten hierboven uitkomt. 
b ene - Het reproduceeren van 5 voorgesproken en het reproduceeren van 5 

voorgeschreven onbekende woorden. 
Het verschil in de groepen is resp.: jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
verschil in aantal fouten gem. 2,3 1,8 2,6 

M IJ I» t> ti * і ^ I » " ^ ι " 

Bij deze beide proeven blijken de verschillen in het aantal fouten bij de 
E.T. en T.T. elkaar weinig te ontloopen. Het verschil is te gering om er 
nader op in te gaan. 

3 - Inprentingstests. 
A - Het uit het hoofd leeren van 25 cijfers. 
In den tijd voor het van buiten leeren blijken de E.T. iets meer te ver
schillen dan de T.T. jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
proc. verschil in tijd gem. 16 14 13 
Er blijken 5 à 6 paren van de E.T. boven het gemiddelde der T.T. uit te 
komen. De tijdsduur is bij deze proef echter van talrijke factoren afhanke
lijk. Behalve de tijd voor het inprenten werd ook tijd besteed aan het op
schrijven; sommigen dachten daarbij lang na om zich een cijfer te her
inneren, anderen gaven zich daartoe weinig moeite. Wat het aantal her
halingen betreft, blijken de E.T. aanmerkelijk minder van elkaar te ver-
schillen dan de T.T. 

De groepsgemiddelden zijn: jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
gemidd. verschil in het aantal 
herhalingen 10 13 22 

Alleen het paar M-M' komt met 99 boven het gemiddelde (22) der T.T. 
uit, terwijl het paar R-R' dit met 23 benadert. Van de T.T. zijn het E en E ' 
die met 3 beneden het gemiddelde (10 of 13) der E.T. komen, terwijl het 
paar F-F' een verschil vertoont dat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde 
der E.T. 
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В - Het leeren van 16 voorgezegde letters. 
In den tijd voor het van buiten leeren blijken de E.T. belangrijk méér te 
verschillen dan de T.T. (zie ook graphiek 2) 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
proc. verschil in tijd 14,5 20,5 9,5 

Tien van de 14 E.T.p. blijken boven het gemiddelde der T.T. uit te komen. 
Ook bij deze proef is de tijdsduur van talrijke factoren afhankelijk. Behalve 
aan het inprenten werd ook hier tijd besteed aan het opschrijven; sommigen 
dachten daarbij lang na om zich een letter te herinneren, anderen gaven 
zich daartoe weinig moeite. Wat het aantal herhalingen betreft, blijken de 
E.T. belangrijk minder van elkaar te verschillen dan de T.T. 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
gemidd. verschil in het aant. herh. 3,8 6,4 13,2 

De E.T.p. N-N' en U-U' komen met 16 boven het gemiddelde der T.T. 
Het minst verschillen P-P' en K-K' (1,—) en S-S' en T-T' (2). Van de T.T. 
komen C-C' (1) A-A' (2) en E-E' (3) beneden het gemiddelde der E.T. Dat 
het gemiddeld verschil der T.T. zoo groot is, wordt veroorzaakt doordat 
het paar D-D' een verschil vertoont van 51. Zonder dit paar is het gemid
delde der T.T. 5,6. 
С - Cijfers en figuren (naar Winckler en Lippmann). 
Ook hier verschillen de E.T. in den tijd meer dan de T.T.: 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
proc. verschil in tijd gem. 23,— 17,5 15,5 

Zes der E.T.p. komen boven het gemiddelde der T.T. uit en 4 der T.T.p. 
komen beneden het gemiddelde der E.T. Ook hier moet weer rekening 
gehouden worden met de talrijke factoren, waarvan de tijdsduur afhankelijk 
is, zooals: inprenten, opschrijven, langer of korter nadenken, en zich meer 
of minder moeite geven. Wat echter het aantal herhalingen betreft, hierin 
verschillen de E.T. aanmerkelijk minder dan de T.T. 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
gemidd. verschil in het aantal herh. 5 5,8 9 

Bij de E.T. komen de paren N-N' (21,—) en P-P' en R-R' (ieder 11) boven 
het gemiddelde der T.T. uit. Er zijn 4 E.T.p. die slechts 1 verschillen nl. 
W-W', V-V', M-M' en I-I' en 2 paren die slechts 2 verschillen nl. H-H' 
en L-L'. Van de T.T. komen A-A' (1) en F-F' beneden het gemiddelde der 
E.T. De overige T.T.p. komen er ver boven uit. 
D - Het van buiten leeren van 16 cijfers: a zonder stoornis, 

b stoornis: tong tusschen tanden, 
с stoornis: alphabet opzeggen. 
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In alle 3 de gevallen blijken de E.T. elkaar veel nader te staan, dan de 
T.T. Het meest bij het „zonder stoornis" leeren, iets minder bij „stoornis 
alphabet" en het minst bij „stoornis tong tusschen tanden". 

jo.E.T. tot.E.T. 
a. zonder stoornis gem. 9,5 m = 2,91 σ = 7,70. 10,5 m = 2,64 β= 9,89 
b. stoornis: tong tus- „ 15,5 13,— 
c. stoornis: alphabet 

opzeggen „ 17,5 14,5 
tot.T.T. 

a. zonder stoornis gem. 25 m = 3,13 a = 7,67 
b. stoornis: tong tus

schen temden „ 23 
c. stoornis: alphabet 

opzeggen „ 27,5 

Het E.T.p. T-T' blijkt in proef a met 26,6, in proef b met 49,6 en in proef 
c. met 43 boven het gemiddelde der T.T. te liggen. Het paar V-V' komt in 
2 der proeven boven het gemiddelde der T.T. uit en wel in proef a (29,4) 
en in proef b (28,7). In proef a is verder geen enkel E.T.p., dat boven de 
T.T. uitkomt. Wel naderen daartoe de paren N-N' (23,8) en W-W' (23). In 
proef b is het nog het paar I-I' dat met 26,4 boven het gemiddelde der 
T.T. ligt. En in proef с zijn het de paren S-S' met 40,4 en U-U' met 40 
die er boven uit komen. Alle T.T.p. blijven in proef a boven het gemiddelde 
der E.T. In proef b komen A-A' met 6,6 en B-B' met 12 en in proef с C-C' 
met 10,8 er beneden. 

4 - Bourdontest. 
Bij de proeven 1 en 2 (zonder stoornis) blijken de E.T. zoowel in den tijd 
als in de fouten aanmerkelijk minder te verschillen dan de T.T. 

proef 1: 

proef 2: 

jo.E.T. 
proc. verschil in tijd gem. 4,5 
verschil in aantal fouten „ 2,5 
proc. verschil in tijd „ 4,0 
verschil in aantal fouten „ 1,0 

tot.E.T. 
5,0 
1.5 
4,5 
1,0 

tot.T.T. 
8,5 
4,5 

10,5 
2.6 

Wat den tijd betreft komt het paar R-R' in proef 1 met 9,6 en in proef 2 
met 14,8 boven het gemiddelde der T.T. uit. Verder komen in proef 1 de 
paren I-I' (10,8) en P-P' (9,7) boven het gemiddelde der T.T. uit, en in 
proef 2 N-N' (12,4). Van de T.T. komt zoowel in proef 1 als in proef 2 het 
paar C-C' met 1,1 resp. 3,3 beneden het gemiddelde der E.T. Bovendien 
komt in proef 1 daar beneden het paar A-A' met 4,1. Aangelande de fouten 
komt het paar R-R' in proef 1 met 10 en in proef 2 met 7 boven het ge-
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middelde der T.T. en verder in proef 2 О—O' met 5. Van de T.T. komt 
C-C' in proef 1 met 0 en in proef 2 met 1 beneden het gemiddelde der E.T. 
en verder in proef 1 F-F' met 1 en in proef 2 B-B' met 1. Dat in proef 1 
het gemiddelde verschil in de fouten bij de T.T. zoo hoog is, ligt vooral 
aan het paar D-D' (16). Zonder dit paar is het gemiddelde der T.T. 2,—. 
Ook bij de proeven 3 en 4 (nog zonder stoornis) valt op te merken dat 
de E.T. onderling minder verschillen dan de T.T., zoowel in den tijd als 
in de fouten. 

proef 3: proc. verschil in tijd gem. 
verschil in aantal fouten „ 

proef 4: proc. verschil in tijd „ 
verschil in aantal fouten „ 

Wat den tijd betreft blijven in proef 3 en 4 idle E.T.p. beneden het ge
middelde der T.T., alleen in proef 4 komt het paar I-I' met 35,— daar
boven uit. In de fouten zijn bij proef 3 de verschillen tusschen E.T. en T.T. 
te gering om er verder op in te gaan. Bij proef 4 komt L-L' (3,0), O-O' (4,0) 
en R-R' (3,0) boven het gemiddelde der T.T., terwijl bij de T.T. het paar 
E-E' (0) beneden het gemiddelde der T.T. komt. 
Bij de proeven 5 en б (stoornis tellen) blijken de E.T. in den tijd en in de 
fouten wat minder te verschillen dan de T.T. 

JO.E.T. 
3,5 
0,6 
7,0 
1,5 

tot.E.T. 
4,0 
0,8 
5,5 
1.0 

tot.T.T 
12,0 

1,0 
10,5 
2,6 

proef 5: 

proef 6: 

proc. verschil in tijd gem. 
verschil in aantal fouten „ 
proc. verschil in tijd „ 
verschil in aantal fouten „ 

JO.E.T. 
6,5 
0,6 
8,0 
0,6 

tot.E.T. 
7,5 
1,0 
8,0 
0,4 

tot.T.T. 
10,0 

1,0 
9,0 
1,0 

In den tijd blijkt O-O' in proef 5 met 32,0 en in proef 6 met 20,0 boven het 
gemiddelde der T.T. te komen. Verder komen daar bij proef 5 boven de 
paren L-L'(11,5), N-N'(27,0) en bij proef 6 I-I' en M-M' met 15,0 en 
P-P' met 10,0. In proef 5 verschillen het minst H-H' en W-W' met 0 en 
S-S' met 0,4 en I-I' met 0,7 en in proef 6 W-W' met 0,6, N-N' met 1,0 
en L-L' met 1,5. Van de 6 T.T. komen A-A', C-C' en E-E' bij beide proeven 
beneden het gemiddelde der E.T. en wel in proef 5 met 5,5, 1,6 en 0 en 
in proef 6 met 1,4, 4,3 en 2,2. Wat de fouten betreft, zijn de verschillen 
tusschen E.T. en T.T. zeer gering en is er een zoo groot aantal E.T.p. die 
boven het gemiddelde der T.T. uitkomen en T.T.p. die beneden het ge
middelde der E.T. komen, dat individueele vermelding geen zin heeft. 
Bij de proeven 7 en 8 (stoornis alphabet) blijkt, dat in den tijd de E.T. 
onderling belangrijk minder verschillen dan de T.T. In de fouten daaren
tegen verschillen de E.T. nagenoeg evenveel als de T.T. 
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JO.E.T. 
2,5 
0,7 
4,0 
1.3 

tot.E.T. 
3,0 
1,0 
4,5 
1,0 

tot.T.T. 
18,0 
0,6 

13,0 
1,3 

proef 7: proc. verschil in tijd gem. 
verschil in aantal fouten „ 

proef 8: proc. verschil in tijd „ 
verschil in aantal fouten „ 

In den tijd blijven bij beide proeven alle E.T. beneden het gemiddelde 
der T.T. Van de T.T. komt in proef 7 alleen het paar F-F' (1,4) en in proef 
8 het paar E-E' (0) beneden het gemiddelde der E.T. 
Wat de fouten betreft blijken de E.T. praktisch evenveel te verschillen 
als de T.T., zoodat individueele bespreking der paren achterwege blijft. 
Bij proef 9 (stoornis verhaal) blijken èn in den tijd èn in de fouten de E.T. 
minder te verschillen dan de T.T. 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
proc. verschil in tijd gem. 7,0 4,5 12,0 
verschil in aantal fouten „ 1,5 1,0 2,5 

Wat den tijd betreft komt bij de E.T. alleen het paar R-R' (21,0) boven 
het gemiddelde der T.T. Van de T.T. komen de paren E-E' en F-F' met 
resp. 2,4 en 1,6 beneden het gemiddelde der E.T. In de fouten komt het 
E.T.p. R-R' met 4,0 boven het gemiddelde der T.T. De helft der T.T.p. 
beneden dat der E.T. Uit graphiek 2 valt af te lezen dat bij de verschillende 
Bourdontests met stoornissen (5, 6, 7, 8 en 9) de T.T. in den tijd belangrijk 
meer uiteen gaan loopen dan de E.T. Het meest doen zij dit in de proeven 
7 en 8 (stoornis alphabet). Dit grootere verschil is voornamelijk te wijten 
aan het T.T.p. D-D', dat een onderling verschil van 46,0 resp. 36,0 vertoont, 
terwijl het gemiddelde zonder het paar D-D' 10,0 resp. 8,3 zou zijn. Toch 
is dit zooveel lager gemiddeld verschil nog 2 à 3 maal zoo groot als dat der 
E.T. Wat de fouten betreft blijkt, dat bij de proeven 5, 6, 7 en 8 het op
treden van een stoornis niet leidt tot meer markante verschillen tusschen 
E.T. en T.T., zooals in den tijd het geval was. Bij proef 9 schijnen de T.T. 
wel meer uiteen te gaan loopen, doch dit is alleen te wijten aan het paar 
D-D', dat een onderling verschil van 11,0 vertoont. Zonder dit paar zouden 
de T.T. een kleiner gemiddeld verschil vertoonen dan de E.T., zoodat aan 
het meerdere verschil bij deze proef geen noemenswaardige beteekenis kan 
gehecht worden. 
Bij proef 10 (zonder stoornis) blijken de E.T. in den tijd aanmerkelijk 
minder te verschillen dan de T.T., doch in de fouten is juist het tegenover
gestelde het geval. 

jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
proc. verschil in tijd gem. 3,0 3,0 10,0 
verschil in aantal fouten „ 3,0 2,0 0,8 

Wat den tijd betreft komt geen enkel E.T.p. boven het gemiddelde der 
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JO.E.T. 
îm. 6,0 
„ 4,0 

9,0 
1.0 

.. 4,5 
1,4 

tot.E.T. 
7,0 
4,0 
8,5 
1,3 
4,0 
1,3 

tot.T.T. 
8,0' 
2.8 
8,5 
2,5 
8,0 
0,2 

T.T. uit. Van de T.T. komt alleen A-A' (2,2) beneden het gemiddelde der 
E.T. Inzake de fouten komen, behalve de paren M-M', S-S' en W-W' alle 
E.T. boven het gemiddelde der T.T. uit, terwijl nagenoeg alle T.T.p. be
neden het gemiddelde der E.T. komen. 

5 - Bourdon-Piéron-test; proeven 1,2 en 3 (zonder stoornis). 
Bij proef 1 is in den tijd het onderlinge verschil bij de E.T. iets minder dan 
bij de T.T. In proef 2 verschillen de E.T.j. iets meer dan de T.T., terwijl 
de E.T.tot. een evengroot verschil vertoonen als de T.T. Bij proef 3 is 
het onderlinge verschil bij de E.T. iets minder dan bij de T.T., zooals 
ook in proef 1. 

proef 1: proc. verschil in tijd 
verschil in aantal fouten 

proef 2: proc. verschil in tijd 
verschil in aantal fouten 

proef 3: proc. verschil in tijd 
verschil in aantal fouten 

Bij de proeven 1 en 2 zijn de verschillen in den tijd tusschen E.T. en T.T. 
te gering om er nader op in te gaan. Bij proef 3, wat den tijd aangaat, 
blijven alle E.T.p. beneden het gemiddelde der T.T. Van de T.T.p. komt 
alleen het paar C-C' (1,1) beneden het gemiddelde der E.T. Aangaande de 
fouten blijken in proef 1 en 3 de E.T. onderling beduidend meer te ver
schillen dan de T.T. Individueele bespreking heeft hier dus geen zin. Bij 
proef 2 verschillen de E.T. in fouten onderling minder dan de T.T. Alleen 
de E.T. in fouten onderling minder dan de T.T. Alleen de E.T.p. L-L' (3) 
en O-O' (6) komen boven het gemiddelde der T.T. Maar van de T.T. komen 
de paren A-A' (1,0) B-B' (0) C-C' (1,0 en D-D' (1,0) beneden het gemid
delde der E.T. 
Bij proef 4 en 5 vinden we de volgende onderlinge verschillen: 

proef 4: proc. verschil in tijd gem. 
verschil in aantal fouten „ 

proef 5: proc. verschil in tijd ,, 
verschil in aantal fouten „ 

De gevonden verschillen zijn hier te onregelmatig en te tegenstrijdig om 
ze aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

6 - Cijferbord. 
Wat het cijferbord betreft, is het gemiddelde onderlinge tijdsverschil der 
E.T. belangrijk geringer dan dat der T.T. 
proc. verschil in tijd 

JO.E.T. 
6,0 
2,3 
5,0 
1.5 

tot.E.T. 
5,0 
1,5 
8,5 
1.3 

tot.T.T. 
8,5 
0,8 
6,0 
2,0 
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jo.E.T. tot.E.T. tot.T.T. 
gem. 6,9 m = 2,20 σ = 5,84 5,1 m = 1,26 σ = 4,70 13,2 m = 2,87 σ = 7,04 

Alleen het E.T.p. R-R' (19,0) komt boven het gemiddelde der T.T., alle 
andere E.T.p. blijven er ver beneden. Bij de T.T. zijn de paren D-D' (5,0) 
en F-F' (6,3) nagenoeg gelijk aan het gemiddelde der E.T. De overige gaan 
er ver boven uit. De gemiddelden voor de groepen jo.E.T. en tot.E.T. 
zouden zonder het paar R-R' resp. 4,8 en 4,0 zijn. In dat geval zou dus 
geen enkel der T.T.p. beneden het gemiddelde der E.T. komen. De gedrags
wijze der E.T. tijdens deze proef kwam veel meer overeen dan die der 
T.T., maar het bleek niet mogelijk dit op maat en getal te brengen. 

7 - Blokproef. 

proc. verschil in tijd 
jo.E.T. 

gem. 35,0 
tot.E.T. 

29,0 
tot.T.T. 

34,0 

Het gemiddelde verschil der jo.E.T. is hier iets grooter en dat der tot.E.T., 
iets kleiner dan het gemiddelde der T.T. De verschillen tusschen de E.T. 
en de T.T. zijn echter te gering om er verder op in te gaan. Bij ieder paar 
werd genoteerd de wijze waarop ze te werk gingen. De E.T.p. geleken in 
hun wijze van doen, hun gebaren, hun practisch of onpractisch inzicht 
bij het passen der blokken onderling veel meer op elkaar dan de T.T. Dit 
op maat en getal brengen is ons echter niet gelukt. Aan het gelijk zijn van 
het gemiddelde verschil in tijdsduur moet vooral niet veel beteekenis wor
den gehecht. Wanneer toch de proef lang duurde werd het al te verleidelijk, 
al lag het dan niet in de bedoeling van den proefnemer, een heel kleinen 
wenk te geven, b.v. een teeken van goedkeuring van een der aanwezigen 
ab de p.p. na veel getob een der blokken goed op zijn plaats had gelegd, 
of een ontkennend gebaar als hij het weer van die plaats wilde nemen. 
Het nadeel van deze proef was, dat in zoo'n geval herhaling niet plaats 
kon vinden. 

Uit deze analyse der tests blijkt tenslotte, dat bij de leden der 

E.T.p. de onderlinge verschillen vrijwel bij alle proeven geringer 

zijn dan bij die der T.T. Evenwel zijn er op dezen regel te veel 

uitzonderingen om te mogen besluiten, dat het overeenkomen in 

testprestaties kenmerkend is voor de E.T.; ook de leden van T.T. 

kunnen een duidelijke gelijkenis vertoonen. 

De tests, waarbij bij ons materiaal het minst frequent afwijkingen 

van den regel voorkwamen, zijn: 

1 - Het omgekeerd spellen van onbekende woorden (tijd en 

fouten). 

2 - Het van buiten leeren van 16 cijfers zonder stoornis (tijd). 
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3 - Het aanwijzen van cijfers op het cijferbord (tijd). 
4 - De kubustest van Ruthe (aantal foutief beantwoorde vragen). 
De tabeUen en graphieken, die we maakten om te kunnen zien 
of bij vrouwelijke en mannelijke, resp. jongere en oudere paren 
de verschillen even groot waren, toonden geen overwicht van 
bepaalde groepen. Ook blijkt dit uit tabel 24, waarin de rang
nummers naar het geringste verschil in de zoojuist genoemde tests 
voor ieder paar zijn opgenomen. 
Tenslotte zijn, bij de E.T. en T.T. eenzelfde proefpersonen-groep 
bewarend, zoowel voor de vooropstaande als voor de achterstaande 
leden, de correlaties 1 berekend twee aan twee voor deze 4 tests 
onderling. De volgende correlatiecoëfficiënten werden gevonden: 

1 - Correlatie kubustest met het van buiten leeren van 16 cijfers zonder 
stoornis: 

T.T. E.T. 
vooropst. leden ρ = 0,50 ± 0,22 —0,12 ± 0,19 
achterst, leden ρ = 0,26 ± 0,27 —0,10 ±0,19 
verschil ρ = 0,24 ± 0,35 0,02 ± 0,27 

2 - Correlatie kubustest met het cijferbord. 
T.T. E.T. 

vooropst. leden ρ = 0,07 ± 0,29 0,67 ±0,10 
achterst, leden ρ = 0,11 ± 0,28 0,62 ± 0,12 
verschil ρ = 0,04 ± 0,40 0,05 ±0,16 

3 - Correlatie cijferbord met het van buiten leeren van 16 cijfers zonder 
stoornis. 

T.T. E.T. 
vooropst. leden ρ = 0,50 ± 0,22 —0,19 ± 0,18 
achterst, leden ρ = 0,83 ± 0,09 —0,04 ±0,19 
verschil ρ = 0,33 ± 0,24 0,15 ± 0,26 

4 - Correlatie tijd reproductietest met aantal fouten reproductietest. 
T.T. E.T. 

vooropst. leden ρ = 0,76 ±0,12 0,52 ±0,14 
achterst, leden ρ = 0,90 ± 0,05 0,65 ±0,11 
verschil ρ ± 0,14 ± 0,13 0,13 ±0,18 

Vergelijken we bij de T.T. en bij de E.T. het verschil der correlatie-
coëfficiënten van de voorop- en achterstaande leden, dan zien 
1 Correlatie van Spearman naar rangorde: 6 Σ lx —y)* 1 — e* 

^ ε e = l r^ í f ; WF = 0,70643^=^. 
п{п*—1) y « 
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we, dat de correlaties tusschen de kubustest en het van buiten 
leeren van 16 cijfers en tusschen deze laatste en het cijferbord, 
bij de vooropstaande leden der T.T.p. meer verschilt van die der 
achterstaande leden, dan dit bij de E.T.p. het geval is. De twee 
overige correlaties zijn ongeveer gelijk. De eerst genoemde test
prestaties blijken dus door de leden van de E.T.p. op een meer 
gelijke wijze te worden verricht dan door de leden der T.T.p. 

* 



IX - BESLUIT 
§ 1 - SAMENVATTENDE BESPREKING DER RESULTATEN 

Het is ons streven geweest, om psychologische kenmerken voor 
één-eiige tweelingen op te sporen. Uit vraaggesprekken en aan 
de hand van een lichamelijken staat en een gedragslijst hebben wij 
persoonslijsten van 23 tweehngparen samengesteld. Volgens de 
secundaire lichamelijke criteria beschiktqp we over 6 twee-eiige 
tweehngparen van gelijk geslacht tusschen 10% en 15% jaar en 
16 één-eiige tusschen 4 en 40 jaar. Bovendien werd een persoons
lijst toegevoegd van een mannelijk tweeHngpaar van 9 jaar, waar
van de leden vanaf de prille jeugd gescheiden zijn opgevoed; hun 
lichamelijke één-eiigheidsdiagnose was niet volkomen zeker. 
Verder hebben we 22 paren teekeningen en 20 paren opstellen laten 
maken. We verkregen van ieder tweelingpaar één beschrijvings-, 
één fantasie-, één herinnerings- en één ,,denk"-opstel, die op ver
schillende bijzonderheden werden onderzocht. Tenslotte werden 
20 tweelingparen onderworpen aan een reeks tests. 
Kenmerkende gelijkenissen werden gevonden bij de opstelling van 
de persoonslijsten van de één-eiigen. Zij hebben betrekking op: 
1. de motoriek, 2. het temperament, 3. het gedrag t.o.v. anderen 
en 4. t.o.v. elkaar, 5. bepaalde prestaties, 6. de ambities in het 
algemeen en 7. bepaalde karaktertrekken, (vgl. volledige samen
vatting op pag. 141). 
Ook in de teekeningen der één-eiigen werden sprekende overeen
komsten vastgesteld vooral inzake de omtrekken, den vorm en 
de ligging der onderdeelen, de uitdrukkingswijze van het gebeuren 
en de waarheidsgetrouwheid (zie pag. 158). 
In de opstellen was wel meer gelijkenis bij de één-eiigen, maar toch 
geenszins een karakteristieke overeenkomst. Dit betrof voor-
namelijk de uitingen van zich inleven in het onderwerp, van een 
zich bevrijden van het direct aanschouwelijke, het rake in de 
woordkeus en de naast hoogere begrippen. In de „denk"- en her
inneringsopstellen was de gelijkenis bij de één-eiige tweelingen 
grooter dan in de twee andere opstellen. 
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In de tests bleek de overeenkomst bij de één-eiigen het minst 
duidelijk. Hier bestond nog de meeste gelijkenis in het omgekeerd 
spellen van onbekende woorden, het zonder stoornis van buiten 
leeren van 16 cijfers, het aanwijzen van cijfers op een cijferbord 
en de kubustest van Ruthe (een voorstellingstest). 
Op grond van de gevonden gelijkenissen is de één-eiigheidsdiagnose 
psychologisch te stellen. Als betrouwbare criteria beschouwen wij 
de zeven voornoemde punten uit de gedragslij st. Goeden steun 
voor de diagnose kunnen de teekeningen geven. De opstellen en 
de zoo juist vermelde tests kunnen wel pleiten voor één-eiigheid, 
evenwel lang niet in die mate als de teekeningen. De leden van 
een tweelingpaar kunnen hierin uitgesproken verschillen en toch 
volgens de lichamelijke criteria één-eiig zijn. Hetzelfde kan gezegd 
worden over de ziekten en de ongevallen, de rechts- of linkshandig
heid, de ambities in het bijzonder: voor een bepaalde sport of 
bewegingsspel, voor een bepaald intellectueel spel, bepaalde studie, 
bepaald vak, het doubleeren op school en de intelligentie beoor
deeld naar den totaahndruk van de persoonlijkheid en naar de 
schoolrapporten. 

Het laat zich denken, dat er ook psychologische kenmerken bestaan, waar
aan we de twee-eiige tweelingen kunnen kennen. Hiertoe zou een verge
lijking met broers en zusters noodzakelijk zijn. Mogelijk wijst een onderzoek 
uit, dat zij, door hun gelijken leeftijd aan meer gelijkende milieu voor
waarden onderworpen, gemiddeld meer gelijkenis vertoonen, dan broers 
en zusters onderling, mogelijk ook het tegendeel. Wel is bij twee individuen, 
als bekend is dat zij tweelingen zijn, twee-eiigheid vast te stellen bij meer 
of minder uitgesproken verschil in de psychologische criteria. 

Bij de twee-eiige tweelingen vertoonen de persoonslijsten der 
mannelijke paren meer verschillen dan die der vrouwelijke. Bij 
de één-eiigen was dit slechts in zeer geringe mate het geval. Verder 
gelijken bij de één-eiigen de leden der oudere paren in vele punten 
minder op elkaar, dan die der jongere. Bij de teekeningen waren 
hierover geen conclusies gerechtvaardigd en evenmin bij de op
stellen en tests. 
Stellen wij nu de vraag of er onder de tweelingparen, die volgens 
de secundaire lichamehjke criteria één-eiig waren, uitzonderingen 
voorkwamen in dien zin, dat de leden van een één-eiig paar in 
géén der psychologische kenmerken overeenstemden, dan luidt 
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het antwoord ontkennend. Wel is de overeenkomst der leden van 
de onderzochte één-eiige tweeUngparen niet steeds even groot. 
In de persoonslijsten van de één-eiigen vertoonen de leden van 
het paar U-U' de minste overeenkomst. Bij de twee-eiigen ver
toont het paar B-B' de minste verschillen. Vergelijking van de 
persoonslijsten van U-U' en B-B' laat echter zien, dat het aantal 
trekken van verschil bij B-B' veel grooter is. 
Vergelijken wij verder de kenmerken in de persoonslijsten ge
vonden, met die van de teekeningen, dan blijkt, dat de leden van 
het paar U-U' in deze laatste een kenmerkende gelijkenis ver
toonen. De teekeningen van het één-eiig paar M-M' waren weinig 
overeenkomstig in de omtrekken, in den vorm der détails, in de 
ruimteweergave en de waarheidsgetrouwheid. Hun teekeningen 
zijn echter voor een deel niet vergelijkbaar. Dit laatste geldt ook 
voor de teekeningen van de één-eiige paren V-V' en L-L'. Waar 
de analyse wel kon worden doorgevoerd nl. bij de uitdrukkings
wijze van het gebeuren, toonden vooral L-L' en ook V-V' duide-
lijke overeenkomst. Bij het twee-eiige tweelingpaar A-A' viel op, 
de groóte overeenkomst in hun teekeningen (ruimteweergave, 
typeering van den heer, den hond en den weg). 
In de opstellen zijn het vooral de één-eiige paren P-P', S-S' en 
N-N', waarvan de leden het minst overeenkomstig zijn in de op 
pag. 171 genoemde bijzonderheden. De leden van het twee-eiig 
paar A-A' hebben (behalve in hun teekeningen) ook in de opstellen 
vooral inzake het aantal nader bepalende aanduidingen en naast 
hoogere begrippen véél overeenkomstigs. 

Wat de tests betreft, zijn het vooral de één-eiige paren O-O' en 
U-U', die inzake den tijd, benoodigd voor het spellen van onbe
kende woorden, en in de kubustest, groóte verschillen vertoonen. 
Overigens zijn in de tests te veel uitzonderingen om er hier ge
detailleerd op in te gaan. Wij verwijzen naar de betreffende resul
taten pag. 187 tot 189. 
We zagen bij het stellen van de één-eiigheidsdiagnose bij onze 
paren, dat de één-eiige tweelingen niet alle evenzeer overeen
stemmen in de lichamelijke kenmerken. Wel was er bij alle één-
eiige tweelingparen in minstens 10 van de secundaire criteria voor 
de diagnose voldoende zekerheid. Dit belette ons evenwel niet om 
de onderscheiding in treffende gelijkenis en duidelijke overeen
komst door te voeren. De vraag of de tweelingen, die volgens de 
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secundaire criteria één-eiig zijn, in vele of alle psychologische 
kenmerken kunnen verschillen, is door deze onderscheiding nu 
anders en scherper te stellen. Correleert overeenkomst in de licha
melijke kenmerken positief met overeenkomst in psychische ken
merken? Voor de beantwoording hebben we zoowel de groep der 
twee- als die der één-eiige tweelingparen afzonderlijk gerangschikt 
eerst naar de meeste lichamelijke gelijkenis. In tabel 1 (hoofdst. 
de persoonsHjsten) is voor ieder lichamelijk criterium voor ieder 
paar de mate van gelijkenis vermeld. De cijfers 1, 2, 3 en 4 beteeke-
nen treffend gelijk, duidelijk overeenkomstig, verschillend en uit
gesproken verschillend. Het tweelingpaar waarbij het aantal ver
schilpunten het geringste was, kreeg het rangnummer 1, het vol
gende 2 enz.1. Vervolgens hebben we de tweelingparen zoowel de 
één- als de twee-eiigen voor de kenmerken, die wij vonden in de 
persoonslijsten en in de teekeningen, geordend naar de meeste 
gelijkenis1. Ook voor de minder gelijkende kenmerken in de 
opstellen en minder sprekend overeenkomstige testprestaties 
werden de paren geordend naar het geringste procentueele, resp. 
geringste numerieke verschil 2. Met behulp van de formule van 
Spearman3 was het mogelijk de correlatie te bepalen tusschen 
elk der beschreven psychologische kenmerken en de lichamelijke 
gelijkenis, beoordeeld naar onze 15 secundaire criteria, waaraan 
de hoofd- en gezichtsvorm was toegevoegd. Vanzelfsprekend is 
deze lichamelijke rangorde naar gelijkenis zeer summier. Zij zou 
kunnen worden uitgebreid en geperfectionneerd met talrijke 
andere lichamelijke vergelijkingspunten. Zoowel uiterlijk waar
neembare trekken als vergeh] kingspunten, die langs chemischen, 
hormonalen e.d. weg zijn vast te stellen, zouden ter aanvulling ar^r-f 
kunnen dienen. In tabe l¿ zijn de door ons gevonden coëfficiënten /. ¿JQL-
af te lezen. Zij hebben door de onvolledige vaststelling der lichame
lijke gelijkenis slechts een relatieve waarde. Waar wij ons echter 
gehouden hebben aan een groep van zeer kenmerkende, weinig 
modificeerbare, door vele onderzoekers gebruikte criteria, kan men 
er toch niet alle waarde aan ontzeggen, temeer waar de lichamelijke 
vergelijkingspunten vooral op het gelaat betrekking hadden. Zij 

1 Ook het cijfer 2 werd hier als een verschil gezien, zie p. 143. 
a Bij de tests werd het verschil in de fouten ook numeriek genomen. 

6Σ(χ— y)* 1 — с 2 

» ρ = I -4 —; WF = 0,70643 

13 
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kunnen als vingerwijzing dienen bij meer volledig onderzoek. 
Afzonderlijke bespreking van de correlatiecoëfficiënten van ieder 
der aan de linkerzijde van tabel ^vermelde psychologische ken
merken heeft weinig nut. Volstaan wordt hier met de opmerking, 
dat bijna alle kenmerken, in de persoonslijst gevonden, positief 
correleeren met de lichamelijke gelijkenis. Bij de twee-eiigen is de 
correlatie bijna overal sterk positief, bij de één-eiigen minder 
positief — wij komen hierop aanstonds terug —, maar slechts 
4 maal negatief. Bij de teekeningen, opstellen en tests zien we 
veel lagere of negatieve correlaties. 
Het blijkt dus, dat bij onze één-eiige tweelingen de kenmerken in 
de persoonslijsten gevonden, veel meer samengaan met lichame
lijke gelijkenis dan de kenmerken in de teekeningen, opstellen en 
tests. Aangenomen, dat de lichamelijke gelijkenis tusschen de 
leden der paren door de 15 secundaire criteria voldoende is vast
gesteld, dan mogen we besluiten, dat lichamelijk zeer op elkaar 
gelijkende personen, dikwijls verschillend zullen teekenen, op
stellen maken en testprestaties volbrengen, terwijl zij in de ge
dragswijzen, vermeld in de persoonslijsten, vrij sterk zullen over
eenstemmen. 
Wat de teekeningen betreft heb ik ook een aantal broers en zusters 
uit andere huisgezinnen teekeningen van den „heer met hond" 
laten maken. Inderdaad bleek een enkele maal, dat de teekeningen 
van twee zusjes, die niet op elkaar geleken (zie plaat XXVII) in die 
mate overeenstemden, dat zij wel van één-eiige tweelingparen 
hadden kunnen zijn. Ook de teekeningen van de gescheiden opge
groeide tweelingen X-X' worden hier afgedrukt (zie plaatXXIX) ; de 
nadere analyse ervan pleit voor één-eiigheid. De waarde der teeke
ningen is bij de aan twijfel onderhevige één-eiigheid van dit paar 
m.i. niet groot genoeg om dezen twijfel geheel op te heffen. Ware 
een hooge correlatie tusschen de kenmerken in de teekeningen en 
de lichamelijke gelijkenis gevonden, dan zou dit wel het geval 
zijn, daar de beteekenis der teekeningen voor de diagnose dien
overeenkomstig zou stijgen. Toch moet men de waarde der teeke
ningen als diagnosticum voor één-eiigheid niet onderschatten. 
Alleen door hun teekeningen reeds kan men een zeer sterk ver
moeden hebben, dat zij vervaardigd zijn door de leden van een een
eiig tweehngpaar. Het volgend voorbeeld diene ter illustratie: van 
Onder de teekeningen op plaat XXX bevinden zich de teekemngen 
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tweelingbroers, die 13 jaar oud zijn. Zij zijn afkomstig van leer
lingen op een dorpsschool. Het hoofd dier school deelde mij mee, 
dat de tweelingbroers lichamelijk nog al op elkaar geleken (zie 
hun foto's op plaat XXVII), maar dat de één intelligenter was dan de 
andere. Hij was zoo vriendelijk de klas waarin de tweeling zat, 
bestaande uit 9 leerlingen, teekeningen te laten maken volgens 
de door mij gegeven instructie. Hij zorgde ervoor dat de tweeling
broers ver van elkaar afzaten, zoodat zij onmogelijk van elkaar 
konden afkijken. De teekening van den eenen partner is gemerkt 
met een A, die van den andere met een B, hoewel dit laatste 
eigenlijk overbodig is, daar iedere lezer ze er zoo uithaalt als die 
van den anderen tweelingbroer. Ruim een jaar later was ik pas 
in de gelegenheid de jongens te zien. Zij bleken volgens de secun
daire criteria één-eiig. 
Dat we ook bij de opstellen en tests deels zwak positieve, deels 
negatieve correlaties vinden, ligt voor de hand. Men mag verwach
ten, dat meerdere personen met een verschillend voorkomen toch 
veel overeenkomst zullen vertoonen in prestaties bij de door ons 
gebruikte tests, alsook in de opstellen. Kenden we de lichamelijke 
condities, waarmee het gebruik van affectiva, naast hoogere be
grippen, het inprenten, het waarnemen enz. samengaat en zouden 
deze als vergelijkingspunten mee opgenomen kunnen worden in een 
lichamelijken staat, dan zou een nieuwe ordening een hoogeren 
correlatiecoëfficiënt met die psychische kenmerken geven. Hiermee 
zou niet alleen correlatie ve samenhang met de lichamelijke gelijke
nis blijken, maar ook van de psychologische kenmerken onderling. 
Vertoonen immers twee psychologische kenmerken een positieve 
correlatie met de lichamelijke gelijkenis, dan mag men ook een 
onderlinge correlative betrekking verwachten. 
Dat bij de twee-eiige tweelingen de correlatie tusschen het licha
melijk verschil en het verschil in de kenmerken van de persoons
lijst hooger gevonden werd dan bij één-eiige tweelingen is ver
klaarbaar. De verschillen tusschen de leden van de 6 twee-eiige 
waren grover en daarom was daar nauwkeuriger een rangorde 
naar gelijkenis op te stellen dan bij de 16 één-eiigen. In deze laatste 
groep kregen sommige paren reeds eenzelfde rangnummer en ook 
bij de anderen was — door de soms minieme verschillen tusschen 
de leden der paren — de waardeering wel eens moeilijk. Als voort
gezet onderzoek een correlatie tusschen gelijkenis in lichamelijk 
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en psychologisch opzicht bevestigt, dan zal het verschil tusschen 
de correlatie-coëfficiënten bij één- en twee-eiige tweelingen des te 
geringer zijn, naarmate de lichamelijke en psychologische verge
lijkingspunten vollediger en de waardeeringsmethoden exacter 
werden gekozen. In de grootte van dat verschil meenen wij zelfs 
een criterium te mogen zien voor de juistheid en gelukkigheid der 
keuze. Pas dan is tot een samenhang (koppeling) tusschen be
paalde lichamelijke en bepaalde psychische trekken te besluiten, 
als gebleken is, dat de correlatie tusschen de gelijkenis in die 
lichamelijke en de gelijkenis in die psychische trekken bij één-
eiigen even hoog is als bij twee-eiigen. Tweelingenonderzoek zou 
kunnen dienen om den aard der koppelingen der disposities waarop 
de eigenschappen teruggaan, vast te stellen. Wellicht komt nog 
eens de tijd, dat men door het vervaardigen van een groot aantal 
daartoe geëigende persoonslijsten van één-eiige en twee-eiige 
tweehngparen, door vergelijking der geringe lichamelijke en daar
mee gepaard gaande psychische verschillen bij één-eiigen en de 
grootere bij twee-eiigen, de constante betrekking tusschen be
paalde lichamelijke en psychische eigenschappen kan vaststellen, 
in die mate misschien, dat men niet alleen uit een bepaalden 
lichamelijken bouw tot een bepaalde psychische structuur, maar 
ook uit een bepaalde psychische structuur tot een bepaalden 
lichamelijken bouw kan besluiten. 
Geen twee menschen zijn gelijk noch in hun voorkomen, noch in 
hun verrichtingen. Als wij twee of meer personen klassificeeren 
als gelijk in eenig opzicht, is dat een zaak van gemak. Verschillen, 
die ons niet interesseeren, zien wij over het hoofd; ofwel het is 
ons niet mogelijk aanwezige verschillen nauwkeurig te consta-
teeren. Het meest gelijken identieke tweelingen op elkaar. Soms is 
het onmogelijk ze van elkaar te onderscheiden naar hun voor
komen en hun actie. Maar bij nauwkeurige observatie vinden we 
steeds verschillen in uiterlijk en werkzaamheid. Identieke twee
lingen gelijken op elkaar in relatief zeer veel opzichten, die bij 
gewone ongewapende waarneming opvallen. Uit dit onderzoek 
blijkt hoeveel verschillen tusschen identieke tweelingen in den 
regel over het hoofd gezien worden. Noch in de secundaire criteria, 
noch in hun gedragingen, teekeningen, opstellen en tests vertoonen 
de paren volkomen gelijkenis. Het ligt voor de hand, dat wij die 
verschillen, tusschen anderen, broers, zusters en niet familie-leden 
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aanwezig, ook niet opmerken. Dit is een interessante kwestie voor 
de psychologie, waarvoor het tweelingonderzoek een passende 
sleutel kan zijn. Welke trekken geven ons den indruk van verschil, 
welke niet of in mindere mate? M.a.w. in welke trekken kunnen 
twee menschen al niet verschillen, terwijl de oppervlakkige waar
nemer in den omgang toch zegt: „Wat gelijken die veel op elkaar !"? 
Het is te verwachten, dat de verschillen een zekere limiet niet 
mogen overschrijden om de gelijkenis niet te breken. Men spreekt 
van geringe en van groóte verschillen. Bepaalde verschillen in be
haring, huidkleur, neusvorm e.d. vallen ons bij sommige menschen 
niet op. Bij oogkleur-verschillen zien we soms geen verschil in de 
diepte van het blauw of in de diepte van het bruin, tusschen grijs
blauwe en groenblauwe oogen, tusschen koudbruin en warmbruin. 
Veel van zulke verschillen gaan gemakkelijk aan onze opmerk
zaamheid voorbij, omdat ze relatief gering zijn t.a.v. de verschillen 
die we in het dagelijksch leven gewend zijn te zien. Het zijn de 
relatief geringe verschillen, waardoor een reeks van tweelingen 
wordt gemaakt tot een representatieve groep. 
Het twijfelachtig één-eiige paar X-X' toont een groóte lichamelijke 
gelijkenis bij veel overeenkomst in de psychologische criteria van 
de persoonslijst en in de teekeningen: een voorbeeld van hooge 
correlatie tusschen lichamelijke en psychische gelijkenis. Het is 
voor den psycholoog van weinig belang of twee individuen die 
in de secundaire criteria overeenstemmen, één-eiig worden ge
noemd. Hem raakt alleen de lichamelijke en psychische gelijkenis; 
den bioloog of erfelijkheidsonderzoeker of deze gelijkenis op gelijke 
erffactoren teruggaat. 

§ 2 - HET ONDERZOEK VAN TWEELINGEN EN DE ERFELIJKHEIDSLEER 

De bij één-eiige tweelingen gevonden gelijkenis in bepaalde trekken 
zegt nog niets over de erfelijkheid van die trekken. Een bespreking 
van het erfelijkheidsvraagstuk is hier aangewezen en wel in de 
eerste plaats omdat de erfelijkheidsonderzoeker de tweeling
methode aanwendt om erf- en milieu-invloeden te scheiden en 
vervolgens omdat mijn onderzoek de vraag raakt, welke trekken 
iemand van nature heeft en welke kenmerken verworven werden; 
in hoeverre de functioneele betrekking tusschen omgeving en 
reactie was georganiseerd vóórdat eenige oefening veranderend 
inwerkte. De erfelijkheidsonderzoeker, die het mechanisme van 
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de overerving wil leeren kennen, bemoeit zich met die vragen ook, 
maar hij ziet vooral naar de functie van het erfgoed; door ons 
werd bij voorkeur gezien naar de functie die de omgeving1 in de 
ontwikkeling der tweelingen had. 
Allereerst zij opgemerkt dat in de psychologie het woord „eigen
schap" in een anderen zin wordt genomen, dan wanneer wij het 
b.v. gebruiken als we aan water de eigenschap toekennen om bij 
100° te koken; ook al is water op kamertemperatuur, dan kennen 
we er toch altijd die eigenschap aan toe. Wat hier eigenschap 
heet is een ontvankelijkheid, laten we zeggen voor bepaalde 
„milieu"-voorwaarden. In de psychologie wordt alleen aan de 
ontvankelijkheid voor bepaalde ,,milieu"-voorwaarden de naam 
van eigenschap niet toegekend. Spreken we daar van eigenschap, 
dan wordt altijd een product van ontvankelijkheid en milieu1 

bedoeld. Een eigenschap in dezen zin kan dus nooit worden 
geërfd. 
Het individu erft van zijn ouders het in de bevruchte eicel vervatte 
geheel van ontvankelijkheden. Inplaats van ontvankelijkheid 
spreekt men ook van aanlegfactor, erffactor, aanspreekbaarheid, 
reactiegereedheid, dispositie, potentie, mogelijkheid. Het spraak
gebruik spreekt van aanleg tot mensch, tot dier, tot plant en dat 
woord is niet te vervangen door erfenis. Aanleg betreft meer het 
algemeene, erfenis het individueele. De aanleg vindt zijn verwerke
lijking op verschillende wijze nl. in individuen, dat is in erfelijk 
bepaalde exemplaren. Bovengenoemde factoren, die de erfenis 
vormen, zijn dus niet de aanleg zonder meer, maar de verwerke-
lijking van den aanleg, haar binding in een concreet individueel 
wezen. Zonder dit „milieu" heeft de aanleg geen concreet bestaan. 
De bevruchte eicel is een onontwikkeld individu, dat de „eigen
schappen" van zijn soort op individueel bepaalde wijze bezit. 
Deze verhouding is in concrete kenmerken van de bevruchte eicel 
terug te vinden. 

De ontwikkeling van het individu uit het bevruchte ei geschiedt door 
voortgezette celdeeling en specialisatie van daarna gevormde groepen van 
cellen. Sommige cellen blijven bij die deeling onveranderd. De afstamme
lingen van die cellen, de kiemcellen (ovocyten en spermatocyten) leven in 

1 De termen omgeving en milieu worden door ons promiscue gebruikt. 
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het volwassen lichaam, in de eierstokken van de vrouw en in de testes van 
den man. Die kiemcellen hebben essentieel (maar niet noodzakelijk exact) 
dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke bevruchte eicel, waarvan zij en 
het geheele lichaam afstammen. Van die kiemcellen worden vervolgens 
weer spermacellen of eicellen gevormd en door vereeniging van een sperma-
cel van den eenen ouder en de eicel van den anderen ouder wordt een nieuwe 
bevruchte eicel voortgebracht en het geheele proces herhaald. M.a.w. kiem
cellen worden niet voortgebracht door het lichaam waarin zij zijn, maar 
zijn de afstammelingen van vroegere kiemcellen, die als „bijproduct" het 
individueele huis voortbrachten, waarin zij voortleven. Hiermee wordt niet 
gezegd, dat in de kiemcellen geen verandering plaats vond. Een kiemcel 
is een organisme, welks activiteit afhankelijk is van zijn omgeving (chemis-
men, temperatuur); die activiteit kan in de structuur der cel veranderingen 
aanbrengen. Op deze veranderingen, die geen directe modificaties door de 
omgeving zijn, brengt men terug de overdracht van sommige, tijdens het 
leven verworven kenmerken. Bij het deelingsproces van de kiemcel zijn 
geen twee spermacellen van den vader exact gelijk, evenmin twee eicellen 
van de moeder. Op grond daarvan o.a. vertoonen kinderen van dezelfde 
ouders altijd aanmerkelijke verschillen 1. 

Het erfgoed wordt gedragen door chromosomen; deze bevatten 
een groot aantal genen; genen zijn physico-chemische structuren 
van de levende stof; zij zijn zoo georganiseerd dat daaruit ver
schillende soorten van functies ontstaan. Het is bekend, dat het 
aantal en de vorm der chromosomen bij iedere soort van levende 
wezens constant zijn. Als men een bevrucht ei van een of andere 
diersoort onder de microscoop legt, kan men door te letten op 
aantal en vorm der chromosomen uitmaken, of men te doen heeft 
met het bevruchte ei van een duif, koe, worm enz. Men kan niet 
zeggen welk bepaald individu van die soort er uit geworden zou 
zijn, of de kiem van een tortelduif of een raadsheer, van een bonte 
of een zwarte koe aanwezig was en zeker kan men geen individueele 
trekken vinden. Het ligt voor de hand in aantal en vorm der 
chromosomen den aanleg van de soort te veronderstellen en het 
individu te beschouwen als den particulieren, bij zonderen ver
schijningsvorm van den voor alle individuen eener soortgelijken 
aanleg. De bijzondere wijze, waarop die aanleg gebonden is, geeft 
het individueele; zij is geërfd in den strengen zin van het woord. 
De stoffelijke deeltjes (genen), waarin de aanleg gebonden is, acht 

1 Knight Dunlap: Civilized life. Londen, 1934, blz. 260. 
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men vooral aanwezig in de chromosomenlissen1. Zij zijn als men 
wil het „geërfd milieu", waarin de aanleg gevat en geïndividuali
seerd is. Erfgoed is geïndividualiseerde menschelijke aanleg. Het 
praedisponeert tot goede of slechte, gemakkelijke of moeilijke, 
soepele of stroeve, hevige of slappe wijzen van doen. Niet tot 
waarnemen, voorstellen, gevoelen in het algemeen, maar tot 
soepele of stroeve beweging, goede of slechte waarneming, groóte 
of geringe ontvankelijkheid voor bepaalde invloeden. 
Wat leidde nu tot de veronderstelling dat, evenals physische- en 
physiologische kenmerken, ook de psychische functies van den 
mensch teruggaan op hereditaire factoren? Wat scheen voor vaste, 
constante ingeboren psychologische trekken te pleiten? 
De voornaamste redenen zijn — kort gezegd 2 — wel de volgende: 
1 - Dat zeer jonge kinderen op voorwerpen, gebeurtenissen en 

menschen rondom hen reageeren op een bepaalde menschelijk-
adaequate wijze (b.v. bang zijn in het donker) en dat met een 
vaardigheid, die zij door ervaring of oefening in geen geval 
hebben kunnen verwerven. Wij weten nu dat daarmee de 
provoceerende en sturende invloed van de omgeving niet uit
gesloten is. 

2 - Het veelvuldig voorkomen van talenten of van bepaalde ge-

1 Er zijn onderzoekers die onder genen iets andeis verstaan. Over het gebruik van 
dit woord heerscht geen eensgezindheid. Schulte vat de genen en het genotype op 
als een niet stoffelijke grondslag. Dit genotype regelt dan de ontwikkeling en differen
tiatie van het organisme door middel van aangrijpingspunten in de chromosomen 
en wellicht ook in het cytoplasma. „Het zijn de genen" aldus Schulte „die als hulp
oorzaken en onder de opperleiding van het genotype de ontwikkeling van het individu 
regelen". (Dr J. E. Schulte: Erfelijkheid en eugentiek. Dl. 1, 1938, p. 387,388). Wij noe
men aanleg de niet stoffelijke grondslag en achten de ontwikkeling en differentiatie ge
regeld door de binding van dezen aanleg aan een geërfd milieu; een product dat door 
ons gen wordt genoemd. Men zal misschien van meening zijn, dat het er weinig toe 
doet, of men bovenvoorgesteld begrip „geërfd milieu" invoert; de bereikte resultaten 
blijven toch dezelfde, al worden ze door dit nieuwe begrip anders geïnterpreteerd. 
Laat dit waar zijn, toch meen ik dat mijn opvatting behoedt voor een onjuiste vraag
stelling en daardoor de verwarring op dit gebied stellig moet verminderen. Wat te 
denken b.v. van een onderzoeker, die het gen of de genen-combinatie tracht op te 
sporen voor het temperament in het algemeen? Naar onze opvatting zal hij dit nooit 
vinden, wel kan hij een gen of een genen-combinatie voor een bepaald temperament 
(b.v. sanguinisch of cholerisch) vinden. Immers de voor alle individuen eener soort
gelijke aanlegfactor tot temperament en het geërfd milieu geven samen aanleiding 
tot een aan het gen gebonden individueele dispositie. 
' Coleman R. Griffith: Introduction to applied Psychology. New-York. 1937, biz. 
586 e.v. 
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dragswijzen in sommige families. De begaafdheid zou op een 
eigenschap van het familiebloed teruggaan. In werkelijkheid 
mogen we niet meer zeggen, dan dat die talenten in sommige 
families meer tot uiting komen. En het is dan vervolgens niet 
onredelijk, als men aanneemt, dat die frequente manifestatie 
afhankelijk is van andere factoren dan die wij talent noemen; 
zoo b.v. van de temporeele orde, waarin verschillende activi
teitswij zen geoefend zijn. Men kan sommige dingen niet leeren 
vóór men andere kent. 

3 - De relatieve constantheid van het I .Q. 1 . Een kind dat bij 
onderzoek op 4 jarigen leeftijd een I.Q. behaalde van 112 zal 
bij herhaling van het onderzoek op 17 jarigen leeftijd nog het
zelfde I.Q. blijken te hebben. Daarnaast kunnen we leggen het 
feit, dat kinderen uit eenzelfde klas en met een in groóte Hjnen 
dezelfde opvoeding groóte verschillen vertoonen in I.Q.; het 
eene heeft een I.Q. van 127, een ander van 97. Wijst dat niet 
op een ingeboren constante hoedanigheid? Ook die feiten zeg
gen ons niet meer, dan dat wij niet weten, welke omgevings
invloeden werkelijk effectief zijn t.a.v. het I.Q. Wij weten 
alleen, dat het onderwijs het I.Q. niet wijzigt. 

4 - Het vergehjkend onderzoek van identieke en niet identieke 
tweelingen, van gewone broers, zusters en van niet-familie-
leden. 

Erfelijkheidsonderzoekers nemen gewoonlijk aan, dat de mensche-
lijke trekken, die men van ouds „natuurlijk" noemt, niet ver
worven zijn, maar oorspronkelijk aanwezig waren, zij het in on-
ontplooiden vorm. Psychologisch onderzoek wees uit, dat ken
merken, die op een bepaalden leeftijd voor het eerst te obser-
veeren zijn, niet noodzakelijk geërfd zijn. Ook niet, al weet men 
dat inoefening niet is voorafgegaan of dat zij niet of moeilijk te 
modificeeren zijn. De ontwikkeling van die kenmerken kan een 
heele voorgeschiedenis hebben. Dit geldt voor de algemeene men-
schelijke b.v. het zuigen van den zuigeling, en ook voor de indivi-
dueele kenmerken. De een chauffeert goed en de andere leert het 
nooit. Is dat een verschil in natuurlijken aanleg voor chauffeeren? 
Of zijn het speciale feiten in de ontwikkeling van kind tot vol
wassene, die dat verschil tenslotte hebben aangebracht? De laatste 
onderstelling is de onze. 
1 I. Q. = intelligentie-quotiënt. 
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Afhankeüjk van de gesteltenis van het bevruchte ei, waaruit het 
individu zich ontwikkelt, zijn de volgende eigenschappen voor de 
psychologische ontwikkeling van belang: 
1 - De eigenschappen van de zenuwen en spieren om onder ge-

eigende excitatie (vlug of langzaam, veel of weinig) de prikke
ling voort te geleiden resp. samen te trekken. 

2 - De functioneeringswijze van de zintuigorganen, d.w.z. hun ont
vangende werking voor zekere soorten van prikkels (m.a.w. 
de organische en functioneele basis van de waamemingsfunc-
ties). 

3 - De mogelijkheid om (gemakkelijk of moeilijk) opgedane er
varingen te bewaren. De wijze van gebruik van deze leer-
functie is niet erfelijk evenmin als de wijze van gebruik van de 
waamemingsf unctie. 

4 - De ingeboren elementen van de aandacht en van de belang
stelling. Belangstelling en preferentie voor bepaalde dingen en 
voor bepaalde waarden zal niet geërfd zijn. Wel zijn er (glandu
laire) lichamelijke gesteltenissen, waarin het individu op zekere 
objecten (voedsel) meer dan op andere gericht is. Een gestelte
nis van het bevruchte ei en later van het geboren individu 
vergemakkelijkt de aandacht voor sommige dingen en bemoei-
lijkt de belangstelling voor bepaalde andere dingen. Ook het 
aestimeerend kennen, dat voor het voldoen aan door het leven 
gestelde opgaven, zooals het ontwijken van bepaalde gevaren, 
van sommige voor de soort en het individu nuttige dingen, 
vereischt is, kunnen we waarschijnlijk daartoe rekenen. 

5 - Streef- en gevoelsfuncties. Er zijn typische vormen van emotio-
neele actie en expressie bij den mensch waar te nemen en ieder 
individu draagt in dat opzicht zijn eigen stempel, heeft een 
tendentie tot reactie op bepaalde omstandigheden op een be
paalde wijze. 

6 - Een bepaald ontwikkelingstempo en ontwikkelingsrhythme. 
Het ontwikkelingsproces is niet een chaotische reeks van ge
beurtenissen. Er is regelmaat; de stimuleering van de ont
wikkeling vindt plaats met orde. De oorspronkelijke reactie-
tendenties worden gewijzigd door oefening, gewenning en 
gewoontevorming. Zij worden voortgaande georganiseerd en 
dat alles in een individueel min of meer vastgelegde orde. 

Wij wülen deze voor de psychologische ontwikkeling belangrijke 
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trekken geërfd noemen, maar meenen daarmee ook voldoende op 
rekening van de erfelijkheid te hebben gezet1. 
Naast de endogene factoren zijn exogene factoren werkzaam. Het 
erfgoed bevat globaal genomen een tendentie tot ontwikkeling 
van een zeker individueel type in de eene omgeving en tot een 
individu van een ander type in een andere omgeving. Zoo niet, 
dan waren wij allen barbaren gebleven of waren onze voorouders 
dat nooit geworden. Het is duidelijk dat voor de ontwikkeling 
van bevrucht ei tot volwassen individu, de voeding, de hoeveel
heid zuurstof, het licht en andere physische factoren noodzakelijk 
zijn en dat de eene generatie de volgende vooral beïnvloedt door 
in allerlei opzichten de omgeving te wijzigen, waarin die volgende 
generatie zal opgroeien. 
Een goede vergelijking gaf Griffith 2. In het schaakspel heeft een 
stuk van de witte partij, op een bepaalde plaats gezet, een hooge 
strategische waarde, dank zij de positie van de andere witte 
stukken en dank zij de posities ingenomen door de zwarte. Had 
zwart zijn stukken anders opgesteld, dan was die strategische 
waarde van dat witte stuk een andere. Als het spel eenigen tijd is 

1 Bij den mensch kan slechts in zooverre van erfelijkheid gesproken worden, dat het 
kind van zijn voorvaderen op het oogenblik, dat zaad- en eicel zich vereenigen volgens 
de gesteltenis dier cellen, biologische werkingswijzen erft, disposities, analoog aan 
die van het vegetatieve en sensitieve leven van het dier. De vereeniging van mensche-
lijke zaad- en eicel sluit de mogelijkheid in tot het ontstaan van den menschelijken 
aanleg. Deze aanleg kan eerst tot ontwikkeling komen, zoo leert ons de wijsgeerige 
zielkunde, op voorwaarde dat de ziel is ingestort in de bevruchte eicel. Over het 
oogenblik, waarop de ziel wordt ingestort, bestaan verschillende theorieën: volgens 
de eene geschiedt dit terstond bij de vereeniging van zaad- en eicel, volgens een andere 
eenigen tijd later. De disposities van het intellectieve leven vereischen de instorting 
van de ziel en worden dus als zoodanig niet geërfd. Dit sluit niet uit, dat ook in de 
intellectueele verrichtingen een zoon op zijn ouders zal gelijken. De intellectueele 
verrichtingen geschieden immers met behulp en niet onafhankelijk, van de sensitieve, 
Alleen de lagere, intrinsiek van de stof afhankelijke momenten van het mensch zijn, 
d.w.z. die momenten, welker analoga men elk afzonderlijk ook gerealiseerd vindt in 
de lagere wezens, zijn als geërfd te beschouwen. Bij de hoogste kan men slechts in 
zooverre van erfelijkheid spreken, als zij extrinsiek van de stof afhankelijk zijn. Van 
Thomistisch standpunt gezien moet de forma (ziel) volledig geproportionneerd zijn 
aan de materie (kiemplasma) met haar werkingswijzen en disposities, zooals elke act 
aan de correspondeerende potentieel. Het kiemplasma is gedisponeerd om de ziel 
te ontvangen. De ziel is afgestemd op het kiemplasma, door middel waarvan voor het 
overige de erfelijke overdracht plaats vindt. Vgl. Beysens, J. Th.: Algemeene Ziel
kunde, tweede druk. 1909-1920, Dl. 2, p. 117 e.v. Dl. 3, p. 174 en Fröbes, J.: Psycho-
logia speculativa, 1927, Tomus 2, p. 278. 
1 С R. Griffith, p. 595. 
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voortgezet, dan is de situatie weer geheel anders. Het heele spel 
ontwikkelt zich in een opeenvolging van verschillende situaties, 
maar steeds is elke situatie een product ten deele van de vorige 
situatie en tendeele van de positie van de tegenpartij. De positie 
van de witte stukken bepaalt wat zwart en die van de zwarte 
stukken wat wit kan doen. 
De ontwikkeling wordt op een bepaald oogenblik niet zonder 
meer bewerkt door de exogene factoren en door de nog onont
wikkelde erffactoren. Ook de voor dat oogenblik reeds verwezen
lijkte ontwikkelingstoestand of aanwezige gesteltenis van het 
individu werkt daartoe mee. Een individu is een organisme met 
bepaalde reactietendenties. Op bepaalde wijzen door de omgeving 
geprikkeld werkt het op bepaalde wijze, heeft het een zeker type 
van kennis en zekere begeerten en verlangens; het reageert op 
zijn eigen wijze. Deze reacties modificeeren het individu zelf, in 
het bijzonder zijn zenuwstelsel, zoodat de tendenties, die op een 
gegeven tijd aanwezig zijn, vervangen worden door andere. Of 
laten we hetzelfde feit van een anderen kant benaderen. Voor het 
ontstaan van een bepaalde psychische eigenschap is een bepaalde 
ontwikkelingsgraad noodzakelijk. Zonder dezen sorteeren oefening 
en training geen nuttig effect1. Niemand kan leeren loopen al-

1 Het onderzoek van Gesell en Thompson (Gesell, Α. en Thompson, H., Learning and 
growth in identical infant twins: an experimental study by the method of Co-twin 
control. Genet. Psychol. Monogr. 1929, 6, 1-124) is hier vermeldenswaard. Van een 
volkomen op elkaar gelijkend éi'n-eiig tweelingpaar (jonge meisjes) werd de een (T) 
onderworpen aan een dagelijksche oefening in trappen klimmen gedurende 6 weken, 
beginnende met den leeftijd van 46 weken. Op den leeftijd van 53 weken werd de 
andere der beide tweelingen (C) gedurende slechts 2 weken in het klimmen geoefend. 
Het doel van deze uitgestelde oefening was de analyse van de onderlinge afhankelijk
heid, den onderlingen samenhang van groei en oefeningsfactoren. De eerste reacties 
van Τ op oefening waren betrekkelijk passief en zij had hulp noodig bij een of bij alle 
vijf treden van de trap. Na 4 weken van oefening (op den leeftijd van 50 weken), 
klom ze de t rap op in 26 sec. С klom dezelfde t rap op, toen ze 53 weken oud was, 
zonder eenige voorafgaande oefening en zonder hulp in 45 sec. Na 2 weken van oefening 
op den leeftijd van 65 weken, beklom С de trap in 10 sec. De klimprestaties van С 
op 55 weken is veel grooter dan de klimprestatie van Τ op 52 weken, waar Τ toch 
7 weken vroeger geoefend werd en driemaal zoo lang. Het drie weken-meer-gegroeid-
zijn moet deze superioriteit verklaren. Verder werd Τ dagelijks in het blokkenspel 
geoefend van de 46ste tot de 52ste levensweek. Een dagelijksche analyse van het 
gedrag bij dit blokkenspel toonde een neiging naar dagelijksche veranderingen en 
toename in het grijpen, manipuleeren en benutten der blokjes. Op het einde van deze 
oefeningsperiode echter bleek het gedrag bij het blokkenspel van С in hooge mate 
gelijk aan dat van T. De gelijkheid van dit gedrag werd bevestigd door filmopnamen. 
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vorens zich in hem een zekere rijping heeft voltrokken: bepaalde 
zenuwen moeten eerst door een scheede omgeven worden. Al naar 
de meerdere of mindere rijpheid van de physiologische uitrusting 
kunnen bepaalde gedragingen al of niet optreden. Aldus wordt 
voor het ontstaan van psychische eigenschappen een reeds ver-
wezenlijkte ontwikkeling van het individu vereischt; zonder welke 
zij niet kunnen optreden. Men kan hiernaar een onderscheid maken 
tusschen primaire en secundaire kwaliteiten. 
Een mensch reageert op omstandigheden en op het doen en laten 
van anderen niet zijn leven lang hetzelfde; bij ziekte anders dan 
wanneer hij gezond is, in een rüstigen werkkring anders dan in 
een gejaagden, anders bij voldoende dan bij te weinig slaap. Het 
gedrag is afhankelijk van een bepaalde gesteltenis der physiologi
sche uitrusting; het staat onder invloed van physische en chemi
sche krachten. Bekend zijn de gevolgen van alcoholisme, infecties 
(b.v. roodvonk, tuberculose, syphilis) beroepsvergiftigingen (b.v. 
lood- en kwikzilververgiftiging), buitengewone vermoeidheid, on
gevallen, een wond, een val. De menschen blijken, wat betreft 
hun gesteltenis t.a.v. deze physische en chemische krachten, in 
hooge mate te verschillen. De inspanning om een vader of moeder 
te verplegen gedurende een noodlottig afloopende ziekte kan bij 
den één hysterie verwekken en bij een ander alleen tijdelijke uit
putting of angst. Een syphilitische infectie kan bij den één tot 
tabes, paresis of een ander defect voeren, bij een ander zal die 
infectie zich nooit in de gedragingen manifesteeren. Ook van een 
lichamelijk uitgeput of van een geestelijk overbelast mensch kan 
men moeilijk verwachten, dat in den loop der jaren zijn gesteltenis 
t.a.v. storende invloeden dezelfde blijft als die van een mensch, 
die zich niet oververmoeit, noch lichamelijk, noch geestelijk. Men 
kan veilig zeggen, dat ieder mensch zijn eigen bijzondere psycho-
physische structuur heeft, die afhangt van de chemische gesteld
heid van het bloed (klierwerking, voeding enz.) en correleert met 
een zus of zoo geaard hormoneneven wicht. In de litteratuur over 
klinische endocrinologie vinden we als eigenschappen die in hooge 
mate afhankelijk zijn van den endocrinen toestand, genoemd: 
algemeene onrust, gejaagdheid, spoedige vermoeidheid, uitge
laten vroolijkheid, depressietoestanden, angst voorstellingen, traag-

die in staat stelden precies den tijd van de grijpreacties onder experimenteele condities 
te meten op leeftijden van 42, 62, 63 en 79 weken. 
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heid, apathie, niet aan den gang kunnen komen, ontevredenheid, 
wantrouwen, een zekere affectloosheid, sufheid, prikkelbaarheid, 
afleidbaarheid, oppervlakkigheid in oordeel en begripsvorming, 
levendige fantasie. Zeer vele psychische eigenschappen kunnen 
door hyper- of hypo-activiteit van bepaalde klieren gewijzigd, 
verwekt of opgeheven worden 1. 
De wijze van reageeren op personen en omstandigheden heeft een 
physiologische basis, evengoed als de houding, de gebaren, de tonus 
van de spieren, het gewicht, de lichaamsvormen enz. Affectieve 

1 Bij hyperfunctie van de schildklier, die weer onder invloed staat van de hypophyse 
(Morbus Basedowi) zijn naast klassieke physische symptomen steeds eigenaardige 
psychische verschijnselen aanwezig als gehaastheid, prikkelbaarheid en lichtgeraakt
heid. Is er een hypofunctie van de schildklier (myxoedeem) dan treden op traagheid 
van bewegingen en gedachten en verlies van belangstelling in werk en omgeving (apa-
tisch flegma). Ongaarne nemen zulke patiënten deel aan gesprekken; hun intelligentie 
en concentratievermogen (opmerkzaamheid, opnemingsvermogen) is verminderd, zij 
zijn ontevreden en wantrouwend. Met gepaste doses van het thyreoïdhormon be
handeld, treedt naast physieke verbetering ook verbetering op in physisch gedrag . . . . 
De patiënt wordt vroolijk, de indolentie v e r d w i j n t . . . . Er kan een volkomen licha
melijke en psychische metamorphose ontstaan. (Vgl. voor een en ander: Aanwinsten 
op diagnostische en therapeutisch gebied onder redactie van Prof. Dr E. Lagneur, 
7de en 8ste Bundel. De endocrine ziekten en haar orgaan- en hormoontherapie. Uitgave 
Stenfert Kroese, Leiden, Amsterdam. Prof. Dr J. Snapper, Dl. 1, p. 161, 183, 184 
en 187 en Dr С T. Valkenburg en Dr A. Biemond in Dl. 2, p. 143). Specifiek geogra
fisch verspreid (vooral in Zwitserland) kennen we het endemische struma (krop), 
dat zich kan compliceeren tot cretinisme, waarbij geestelijke en lichamelijke ont
wikkeling op velerlei, doch specifieke wijze geremd is (minderwaardig intellect). 
Hoewel men niet zelden menschen ziet met duidelijk cretineuse habitus en een vol
doende intellect, bedraagt toch het aantal cretins, dat wegens idiotie en imbeciliteit 
in gestichten in Zwitserland wordt verpleegd, alleen al ± 6000. Hoewel de schildklier 
tot een krop vergroot is, is er toch een hypofunctie van de schildklier, die geweten 
moet worden (Chatin) aan het ontbreken der physiologische hoeveelheid jodium, 
die een mensch per dag noodig heeft. Deze hoeveelheid is zeer gering gebleken nl. 
0,1 gr. Verder is aangetoond, dat een van de typische werkingen van het schildklier-
hormon bestaat in de versnelling van de metamorphose van de kikkerlarven tot 
kikkers. „Zoo wordt het begrijpelijk, dat het schildklierhormon speciaal bij het groeien
de individu een zeer belangrijke invloed op de rijping van het lichaam en de psyche 
uitoefent" . . . . (Idem Prof. Dr J. Snapper, p. 138). Als de moeders in Zwitserland 
tijdens de graviditeit onvoldoende jodium gebruiken, blijken de kinderen dikwijls 
reeds bij de geboorte een krop te hebben, die vaak tot baringsstoornissen aanleiding 
geeft. Bij de ziekte van Addison, die geweten wordt aan een ten gronde gaan van 
het bijnierweefsel, zien we als psychische verschijnselen: lusteloosheid, vergeetachtig
heid, prikkelbaarheid en gedrukte gemoedsstemming. Met behulp van cortine (extract 
uit bijnierschors) wordt de patiënt minder prikkelbaar en de vermoeidheid veel 
geringer, zijn gemoedsstemming wordt veel beter, zelfs euphorisch. (Idem Prof. 
P. Ruitinga, Dl. 2.. p. 9-17.) 
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eigenschappen ontstaan en wijzigen zich onder invloed van endo
crine functies; de overmatige of gebrekkige werking van deze of 
die klier bepaalt de bijzondere gesteltenis van ons temperament. 
Sommige menschen, die gezond redeneeren, missen opeens ge
durende enkele dagen gezond verstand, contrôle over zichzelf, 
maken scènes, raken vol wantrouwen en worden onrechtvaardig. 
Gedragshoedanigheden, die weinig of niet te veranderen zijn door 
exogene invloeden, worden algemeen beschouwd als erfelijk; maar 
in hoeverre kent men de beïnvloedende, veranderende factoren en 
kan men deze in werking stellen? 1. Wist men aan welke hormo
nen, chalonen of hormozonen (d.w.z. versnellers, remmers of rege
laars) de mensch behoefte had, dan zou men de onrustige, driftige, 
neerslachtige, indolente menschen psychisch kunnen veranderen 
door klierpraeparaten. 
Sommige kenmerken zijn te wijzigen door relatief geringe wijzi
ging van de omgeving, b.v. van de voeding; andere zijn slechts 
weinig te wijzigen door aanzienlijke verandering van de omgeving 
b.v. de haarkleur. Men bedenke wel, dat de termen „gering, weinig, 
groot, aanzienlijk" geen absolute grootheden beteekenen. Groot 
noemen wij die veranderingen, die wij om verschillende redenen 
belangrijk vinden of die wij gemakkelijk kunnen waarnemen en 
vaststellen. Wat wij in onzen tijd „kleine veranderingen" noemen, 
zal men misschien in de toekomst „groóte veranderingen" noemen 
esn omgekeerd. De populaire onderscheiding tusschen erfelijke en 

1 Het erfelijkheidsonderzoek heeft door physische en chemische beïnvloeding der 
erfgoeddragers in de lichamelijke sfeer resultaten kunnen boeken, maar voor de weten
schap van de overerving van psychische eigenschappen is dit nog van weinig beteeke-
nis geweest. Onderzoekingen op het gebied van de somatische erfelijkheidsleer hebben 
aangetoond, dat constante onveranderlijke eigenschappen, d.w.z. onafhankelijk van 
heel bepaalde voorwaarden of omstandigheden, niet bestaan. De darmlengte van 
zoogdieren hangt af van de voeding nl. of deze plantaardig of dierlijk is. De kleur 
der vleugels van bepaalde vogels hangt af van den vochtigheidsgraad van de lucht 
waarin zij leven. Von Nathusius was in staat door geschikte voedering uit het kort-
koppige huisvarken dieren te kweeken met een langen schedel en de habitus van het 
wilde zwijn; en Eugen Fischer heeft aangetoond, dat ook de schedelvonn van jonge 
ratten door verandering van voeding kan veranderd worden. Zelfs een schijnbaar 
zoo vastgewortelde eigenschap als de menschelijke schedelvorm is, zooals Boas e.a 
aangetoond hebben, klaarblijkelijk van milieuvoorwaarden afhankelijk. (Vgl. Löwen
stein, O.: Muskeltonus und Konstitution, Monatschrift für Psychiatrie und Neuro
logie, Bd. 70, 1928). In de somatische sfeer zijn, tenminste in het bijzonder geval, de 
eenmaal ontwikkelde eigenschappen zonder meer meetbaar, de psychische eigen
schappen daarentegen laten een directe meting niet toe. 
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niet-erfelijke kenmerken is daarom in werkelijkheid een onder
scheid tusschen micro-variabiliteit en macro-variabiliteit. 
Wat bij een individu op jeugdigen leeftijd zeer weinig star was, 
kan op lateren leeftijd practisch onveranderlijk zijn geworden, 
b.v. de lichaamslengte. Het tijdperk, waarin aan veranderlijkheid 
wordt ingeboet zal voor de onderscheiden kenmerken een ander 
zijn: de haarkleur is practisch vastgelegd als de lichaamslengte 
nog in ontwikkeling en te beïnvloeden is. Dit gezichtspunt is zoowel 
voor de physiologische als voor de psychologische kenmerken van 
belang. 
Zegt de mate van variabiliteit van een kenmerk iets over de erfe-
lijkheid van dat kenmerk? Op zich zeker niet. De vorm van den 
schedel heeft men vroeger erfelijk gedacht, nu niet meer. Evenals 
de lichaamsgestalte en de lichamelijke proporties bhjft hij slechts 
constant in opeenvolgende generaties, indien bepaalde omgevings
invloeden (klimaat, chemismen) weinig of niet veranderen. Dat 
oogkleur, haarkleur en haarvorm weinig afhankelijk schijnen te 
zijn van die condities, hangt waarschijnlijk samen met de omstan
digheid, dat die kenmerken van geen essentiëele beteekenis zijn 
voor een aanpassing aan de levensvoorwaarden. Als dat juist is, 
dan hebben wij zeker geen erfelijke kenmerken aangewezen in 
de punten van psychologische gelijkenis van tweelingen: Het be
trof immers meerendeels zeer gewichtige adaptatieve functies. 
Bij de ontwikkeling van de psychische eigenschappen van den 
mensch moeten wij, behalve met de afhankelijkheid van de op een 
gegeven oogenblik aanwezige physiologische gesteltenis, nog met 
een andere factor rekening houden. Bij het dier kan men, evenals 
men dit doet bij lichamelijke kenmerken, ook bij psychische eigen
schappen aannemen, dat verschillende phaenotypen een gelijk 
genotype d.i. een gelijk genencomplex manifesteeren, dat op ver
schillende exogene factoren verschillend reageert. Bij den mensch 
echter zijn voor het ontstaan van al die phaenotypen niet even 
zooveel verschillende exogene factoren vereischt, maar moet reke
ning gehouden worden met den specifiek menschelijken factor, 
die maakt, dat ook min of meer onafhankelijk van de exogene 
factoren, andere phaenotypen kunnen optreden b.v. karakter-
typen. Het karakter is persoonlijk, met een doelstelling door het 
individu verworven, evenals de levensbeschouwing1. In hoeverre 
x Het strikt persoonlijke van de doelstellingen, die tot de karaktervorming leiden. 
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psychische qualiteiten erfelijk bepaald zijn en in hoeverre ze ver
worven persoordijke vorming zijn, is moeilijk uit te maken; zeker 
waar het betreft eigenschappen, waarin de specifiek menschelijke 
verrichtingen van invloed zijn. Het staat er mee als met de positie 
die iemand inneemt in de maatschappij; ook dat „kenmerk" is 
afhankelijk van de intellectueele gaven van den persoon, maar 
zeker ook van de wijsheid of het gezond verstand bij het gebruik 
dat hij maakte van de uitrusting, die hij bezat. 
Uit het bloed, waarin de aard van het ras ligt opgesloten, zoo zegt 
een Rascistische leerstelling, vloeien alle intellectueele en zedelijke 
hoedanigheden van den mensch voort, als uit de voornaamste 
bron. Het misleidende van deze stelling springt in het oog. De 
intellectueele en zedelijke hoedanigheden komen als zoodanig 
niet voort uit het bloed maar vinden er hun beperking in. Het zijn 
de invloeden van de omgeving en de persoordijke vorming die 
mede de richting van de ontwikkeling bepalen 1. Toepasselijk is 
het klassieke verhaal van een zekeren Zokyrus, die het karakter 
las uit het uiterlijk voorkomen. Om hem op de proef te stellen 
gingen leerlingen van Socrates zijn oordeel vragen over hun leer
meester. En toen hij op grond van de gelaatstrekken en de gestalte 
van Socrates hem een reeks van de meest ongunstige eigenschap
pen toedichtte, antwoordden zij hem met hoongelach; waarop 
Socrates verklaarde dat hij inderdaad van nature was, zooals 
Zokyrus hem had geteekend en dat hij slechts met behulp van 
de rede den aard, dien hij van nature bezat ten goede had gekeerd 
en aan zich dienstbaar had gemaakt. 

Bij de ontwikkeling van een bepaalde psychische eigenschap moet 
men er rekening mee houden, dat zij met andere eigenschappen 
samen voorkomend, met deze eigenschappen op één en dezelfde 
geërfde dispositie kan teruggaan. Zoo zou eenzelfde reactie-

sluit niet uit, dat de individueele geaardheid naar haar biologische zijde van invloed 
is op de doelstelling. Bij verschillende lichamelijke gesteltenis en temperament biedt 
zich het doel verschillend aan, zijn het andere aspecten waardoor een doel als aan
trekkelijk, moeilijk of gemakkelijk bereikbaar voorkomt. Door het erfgoed is vast
gelegd, dat de invloeden van omgeving en de persoonlijke vorming op sommige ge
bieden van activiteit grooter moeten zijn dan op andere, om de individueele mogelijk
heden tot ontplooiing te brengen. 
1 Vgl. 's Pausen veroordeeling van het Rascisme, een document door de H. Congre
gatie van de Seminaries en Universiteiten aan de rectoren van de Katholieke Hooge-
scholen dato 13 April 1938 gezonden. 

14 
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gereedheid als uitingsvorm kunnen hebben: gering weerstands
vermogen tegen verandering in de lichamelijke ontwikkelingsvoor-
waarden of ziekelijkheid, huilerigheid of ongedurigheid of een 
traag ontwikkelingsrhythme. Ook kunnen hier tot voorbeeld 
dienen verschillende physiognomische diagnostieken, die hoewel 
zeer rudimentair toch niet geheel onjuist zijn; dikke lippen en 
zinnelijkheid of een vooruitstekende kin en koppigheid kunnen 
wellicht teruggaan op één complexe dispositie. 
Verder zou ook één en dezelfde dispositie, in combinatie met 
andere voorkomend, zich anders kunnen manifesteeren. Ligt het 
niet voor de hand, dat een bepaalde geërfde dispositie in combi
natie met andere disposities tot een manifestatie van eigenschap
pen kan voeren, die geheel verschillend lijken, terwijl toch de 
gelijke geërfde dispositie in het spel is? Het volgende voorbeeld 
diene ter verduidelijking: Gesteld de dispositie tot verzamelen 
ware erfelijk bevonden. Wat belet ons aan te nemen, dat deze in 
verschillende combinaties met andere disposities manifest wordt? 
Zoowel een gierigaard als een wetenschappelijk man toonen een 
verzameldrift. Eenzelfde dispositie kan gericht worden op ver
schillende gebieden van werkzaamheid. Wanneer iemand zich 
intensief toelegt op aardrijkskunde of op litteratuur, dan zal hij 
trachten aan de bijzondere eischen te voldoen, die door deze ge
bieden worden gesteld. Zoodoende ontplooien en ontwikkelen zich 
de eigenschappen, die hij daartoe noodig heeft. Het zou wel zeer 
naïef zijn, aan te nemen, dat de omgeving bij de geërfde disposities 
altijd werkte „als de druppel, die den emmer doet overloopen". 
De bovenbedoelde disposities worden onbewust volgens tendenties 
tot realisatie van het eigen wezen ingezet bij bepaalde omgevings
invloeden. Welke disposities ingezet worden in een concreet geval, 
hangt af van den aard van den omgevingsinvloed, de mate van 
de aanspreekbaarheid van de dispositie en den ontwikkelingsgraad 
van het individu. M.a.w. de eigenschappen komen tot stand door 
de activiteit van het individu met zijn disposities, die zich aan 
bepaalde exogene factoren tot eigenschappen ontwikkelen. Bij 
mindere aanspreekbaarheid kern de persoon sterker naar prikkels 
van de dispositie streven, zooals bij verminderde prikkelbaarheid 
van nog behouden zintuigpunten de tastende hand vanzelf met 
sterkeren druk wordt aangebracht om een voorwerp tastend waar 
te nemen, aangezien daarvoor dan een grootere dan de gewone 
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prikkelintensiteit noodig is. Bij den een zal een vereischte eigen
schap voller tot ontplooiing komen en gemakkelijker door een 
vreugdevoUe ambitie worden verkregen, terwijl bij een ander 
die eigenschap of vaardigheid zwak blijft en energieken toeleg 
heeft vereischt. Ieder zal zich getrokken voelen tot bijzondere 
gebieden, al naar gelang zijn disposities daar een lustbrengend 
gebruik kunnen vinden. De specifieke aard van de werkobjecten 
maakt de ontwikkeling tot manifeste eigenschappen mogelijk. 
Onderzoekingen, die de erfelijkheid van eigenschap tot eigenschap 
bepalen, zooals die van Heymans en Wiersma1, Peters2 , en 
Reinöhl3 en zoovele anderen hebben alle min of meer het onder
ling van elkaar afhankelijk zijn der psychische eigenschappen 
aangetoond. 
Een eigenschap is steeds ingebed in een complex van eigenschap
pen. Bij den mensch is geen sprake van geïsoleerde psychische 
reacties of functies. Veeleer kan men spreken van een psycho-
physische structuur, die op omgevende prikkels reageert, dan van 
geïsoleerde reacties. Er bestaat een afhankelijkheid der psychische 
eigenschappen in dien zin, dat zij bij bepaalde constitutietypen 
op bepaalde wijze samentreffen. Sommige lichamelijke en psychi
sche eigenschappen blijken geregeld samen voor te komen. Ge
noemd zij hier slechts het pyknische type van Kretschmer 4 met 
zijn cycloïde eigenschappen. Men kan zich in het genotype (het 
ovulair-phaenotype) die lichamelijke en psychische eigenschappen 
als afzonderlijke disposities denken, maar dan werken ze toch als 
een complex dat zich tegelijkertijd standvastig in verschillende 
lichamelijke met daarbij behoorende psychische eigenschappen 
openbaart. Het behoeft geen betoog, dat iemand die tot zulk een 
constitutietype behoort t.a.v. die eigenschappen in de richting 
waarin hij zich zelf kan vormen, beperkt is, in dezen zin dat het 
hem uiterst moeilijk zal vallen zoo niet onmogelijk zal zijn, om 
eigenschappen te verwerven, die aan een ander constitutietype 
eigen zijn. Of en in hoeverre de eigenschappen, door Kretschmer 

1 Heymans, G. en Wiersma, E., Beiträge zur speziellen Psychologie auf Grund einer 
Massenuntersuchung. Zs. f. Ps. Band 42 (1906), p. 81 e.V., p. 258 e.V.; Zs. f. Ps. Band 
43 (1906), p. 321 e.V.; Zs. f. Ps. Band 45 (1907), p. 1 e.v. 
1 Peters, W., Über Vererbung psychischer Fähigkeiten. Leipzig und Berlin, 1915. 
8 Reinöhl, Fr., Die Vererbung der Intelligenz (väterlicher und mütterliche Anteil) 
Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Band 29, 1935, p. 26 e.v. 
* Kretschmer, E., Körperbau und Charakter. 5. Aufl., Leipzig 1926. 

14* 
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genoemd, werkelijk eigen zijn aan de genoemde typen en of de 
groepeering juist is, laten wij in het midden. Wij noemen in dit 
verband ook de typen van Spranger1, die overigens zijn opgesteld 
zonder pretentie voor erfelijkheidsstudie. Dat de verschillende 
trekken van den b.v. oeconomischen mensch alle uitingsvormen 
zijn van een koppeling van disposities, willen wij geenszins be
weren; het is een open vraag tot hoever die koppeling zich uit
strekt, m.a.w. welke eigenschappen teruggaan tot één reactie-
structuur. 
Dat psychische eigenschappen min of meer gekoppeld optreden 
is vooral door correlatie-onderzoekingen duidelijk geworden. Aan 
een overzicht van W. Peters 2 ontleenen wij de volgende voor
beelden. Wiskundige begaafdheid treedt soms op in combinatie 
met andere wetenschappelijke of artistieke begaafdheid, soms ook 
niet. Zij gaat veel meer samen met muzikale begaafdheid dan met 
een schilder-, beeldhouw- of litterair talent. Tusschen bepaalde 
geheugen- en phantasieprestaties werd een hooge correlatie ge
vonden. Zoo ook tusschen geheugen- en opmerkzaamheidsconcen-
tratie, tusschen geheugen- en denkprestaties en tusschen phantasie-
en denkprestaties. Vroolijke gemoedsstemming bleek sterk te 
correleeren met vlugheid van opvatting en originaliteit van den
ken. Het zou te ver voeren alle onderzoekingen over correlaties 
tusschen artistieke en intellectueele, tusschen karaktereigenschap
pen onderling, tusschen karaktereigenschappen en temperament, 
tusschen karaktereigenschappen en begaafdheden, tusschen eigen
schappen van het temperament, karakter, intellect en bepaalde 
beroepsneigingen en beroepsbegaafdheden hier te vermelden. Al 
deze correlatie ve betrekkingen kon men, omdat zij bij een meer of 
minder groot aantal personen voorkwamen, statistisch bepalen. 
Het is duidelijk, dat er in het algemeen geen sprake is van ge
ïsoleerde disposities, maar dat men steeds te doen heeft met meer 
of minder vaste koppelingen. 
Het is merkwaardig, dat lichamelijke eigenschappen, die over-
erven volgens de wetten van Mendel, altijd zeer onafhankelijk zijn 
van de gesteltenis van de rest van het lichaam. Zij schijnen ge-

1 Spranger, E. , Lebensformen, 4. Aufl. Halle a. S. 1924. 
* W. Peters geeft hiervan een overzicht. Vererbung geistiger Eigenschaften und 
psychische Konstitution. G. Fischer, Jena, p. 26Θ e.v. 
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ïsoleerd geërfd te worden (b.v. nachtblindheid, kleurenblindheid, 
vlek op de vleugels van een vlinder, bloedgroep). Slechts zelden 
vindt men voorbeelden van het erven van eenige aan elkaar ge
koppelde eigenschappen. Deze algemeene regel doet vermoeden, 
dat men nooit zal vinden, dat de wetten van Mendel zuiver door
gaan op psychologisch gebied, want hier blijkt de samenhang der 
eigenschappen zeer innig. 
Is het juist bij het voorkomen van veel talentvolle menschen in 
één familie, te spreken van een geérfd talent, in dien zin, dat het 
pasklaar is doorgegeven? Men erft een basis van geschiktheid 
meer of minder correspondeerend met de eischen die b.v. wiskunde, 
schilderen, muziek, litteratuurbeoefening stellen. Het pasklaar 
doorgeven van een bepaalde begaafdheid zou een vaste koppeling 
van disposities tot een bepaald talent veronderstellen. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat een talent op één erffactor teruggaat. In 
families waar vele leden hetzelfde talent vertoonen, zouden we 
een vaste koppeling kunnen aannemen. Er zijn echter ook families, 
waar verschillende talenten voorkomen. Hier zouden wij een kern-
koppeling van disposities kunnen veronderstellen. Over de gemeen-
schappelijke eischen die voor de verschillende begaafdheids-
bieden gelden, weten wij nog zeer weinig. Anders ware wellicht 
de met die eischen correspondeerende geërfde kernkoppeling van 
disposities te vinden. Deze veronderstelde kemkoppeling кал op 
zich niet tot een bepaald talent voeren; andere disposities zullen 
noodig zijn, die in combinatie met de kern-koppeling maken, dat 
een bepaald talent optreedt. Wanneer een kernkoppeling van 
disposities met andere disposities samen tot bepaalde eigenschap
pen aanleiding geeft, dan denke men zich echter de zaak niet zoo 
simpel als in de physische sfeer, waar men door bepaalde hoeveel
heden van twee chemische stoffen op elkaar te laten inwerken, 
precies kan voorspellen, hoeveel en welke derde stof zal ontstaan. 
Het is tenslotte de geheele psychische structuur, die tot het ont
staan meewerkt, zooals reeds voldoende werd uiteengezet1. 

1 Het onderzoek der eigenschap van de muzikale begaafdheid is in zekeren zin tot 
de zienswijze genaderd, dat men een methode van onderzoek moet aanwenden, die 
vooropzet onderzoek naar elementaire disposities, die onmisbare voorwaarden zijn of 
samengaan met muzikale begaafdheid. We denken hier aan het muziek-psychologisch 
werk van onzen landgenoot Révész en aan het omvangrijke onderzoek van Mjoên, 
die van de erfelijkheid van de muzikale begaafdheid zijn levensstudie maakte (zie 
Schouwenburg, J. C. v. Verslag van de elfde conferentie der internationale federatie 
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Ook zijn de psychische eigenschappen in meerdere of mindere 
mate van het geslacht afhankelijk. Vraagt men zich echter voor 
iedere eigenschap af, of het een meer specifiek mannelijke resp. 
vrouwelijke is, dan blijkt geen enkele eigenschap zonder meer 
aan een bepaald geslacht te kunnen worden toegekend. Wil men 
nagaan in hoever voor iedere eigenschap afzonderlijk de afhanke-
lijkheid van het geslacht erfelijk bepaald is, dan stuit men op de 
moeilijkheid dat de psychische eigenschappen innig aan elkaar 
gekoppeld blijken. Zonder scherp inzicht in die koppelingen mag 
over een geërfde, door het geslacht bepaalden invloed geen uit
spraak worden gedaan 1. 

van eugenetische organisaties te Zürich, gehouden van 18-21 Juli, 1934. Tijdschrift: 
Erfelijkheid bij de Mens, 1ste aflevering). Dergelijke onderzoekingen zouden ook op 
andere gebieden meer inzicht kunnen brengen. 
1 Meer en meer wordt in de erfelijkheidsleer de opvatting van Goldschmidt aanvaard, 
dat door de geslachtschromosomen het geslacht van het individu niet onomstootelijk 
is vastgelegd. Hij analyseerde tal van gevallen van geslachtsomkeer in de natuur 
en kwam daarbij tot de conclusie, dat het geslacht van het individu bepciald wordt 
door een relatieve overmaat (epistatisch minimum) van één stoffelijken factor, tegen 
over den in kleinere hoeveelheid aanwezigen of minder werkzamen factor, die het 
andere geslacht kenmerkt. Deze factoren worden door GoMschmidt beschouwd als 
auto-katalysatoren. De stof die het door zijn overmaat wint, bepaalt of de kiemklier 
een testes of ovarium wordt (Goldschmidt, R.: Physiologische Theorie der Vererbung, 
Berlin 1927 en Einführung in die Vererbungswissenschaft, Berlin 1928). Er zijn ver
schijnselen, die steun geven aan de opvatting, dat dit het geval is. In de eerste plaats 
is het belangwekkend, dat zoowel bij het vrouwelijk als het mannelijk embryo het 
genitaal apparaat zich aanvankelijk op gelijke wijze ontwikkelt (indifferent stadium); 
eerst later heeft mannelijke of vrouwelijke differentiëering plaats. Hierdoor komt het, 
dat bij het volwassen geslacht nog alle genitalia der andere sexe, wel is waar in anderen 
of rudimentairen vorm, zijn terug te vinden (uterus-utriculus prostaticus, penis-
clitoris, vas deferens-ligamentum teres uteri enz.). Verder schijnen exogene factoren 
in staat te zijn een mannelijk genotype tot een wijfje te ontwikkelen, hetgeen b.v. 
bleek door injecties van vrouwelijke hormonen in kippeneieren. Ook aanduidingen 
van het omgekeerde (intersexe) werden geconstateerd. Eveneens blijkt dat uit andere 
gegevens, door hormonologische onderzoekingen aan het licht gebracht. Het X chromo
soom bij de eene en het Y chromosoom bij de andere sexe hebben blijkbaar niet zulk 
een starheid als men in de erfelijkheidsleer aan de andere chromosomen toeschrijft, 
waarvan men toch aanneemt, dat zij onveranderlijk overgedragen worden door de 
generaties heen. Dit zou ons kunnen doen besluiten, dat de X en Y chromosomen 
qualitatief anders werken dan de andere chromosomen. Een andere reden is, dat zij 
bij man en vrouw ongelijkvormig zijn en dus niet die beteekenis voor de sóórt hebben, 
als de andere chromosomen, die voor de individuen van iedere soort, zoowel bij mannen 
als vrouwen gelijkvormig zijn. We zijn hier geheel in het rijk van de hypothese en 
het gaat er maar om, hoe de waargenomen verschijnselen het best kunnen worden 
verklaard. 
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Wij gaan nu over tot de bespreking van de vraag: Welke waarde 
heeft het onderzoek van tweelingen voor de erfelijkheidsleer? 
Galton 1 heeft de beteekenis van het tweelingonderzoek voor het 
eerst aangetoond. In de overeenkomsten en verschillen in de ont
wikkeling van tweelingen, zag hij een criterium „of the relative 
powers of nature and nurture". Toen men tot het inzicht kwam, 
dat er twee soorten van tweelingen zijn, werd het tweelingen-
onderzoek een van de belangrijkste middelen om erfinvloeden van 
milieuinvloeden te onderscheiden. Daartoe werden de eigenschap
pen van één-eiige tweelingen die men erfbiologisch identieke twee
lingen noemt, vergeleken met die van twee-eiige tweelingen erf-
biologisch niet identieke tweelingen. Men stelt vast een onder
scheid in een bepaald opzicht tusschen de twee leden van een 
één-eiig tweelingpaar en de twee leden van een twee-eiig tweeling-
paar. Door een deeling of door een aftreksom te maken van de 
verschillen tusschen twee-eiigen en die tusschen één-eiigen, denkt 
men het aandeel dat de geërfde aanleg aan de ontwikkeling heeft, 
te kunnen vinden. Bij dat procédé wordt verondersteld: 
a - dat het verschil tusschen één-eiïge tweeHngen tot „milieu

invloeden" en dat het verschil tusschen twee-eüge tweelingen 
deels tot „milieu-invloeden" deels tot geërfden aanleg is terug 
te brengen. 

Ъ - dat het milieu op één-eiige en op twee-eiige tweelingen in 
gelijke mate spreidend werkt. 

Wat de eerste veronderstelling (α) betreft, moeten wij rekening 
houden met de mogelijkheid, dat reeds vóór de splitsing van de 
vrucht de verschillen van één-eiige tweelingen gedeeltelijk ge
determineerd worden. En als dat het geval is, mogen we de bij 
één-eiigen geconstateerde verschillen niet alle rekenen tot pro
ducten van milieuwerking. 

Het aannemen van een nagenoeg gelijke erfmassa bij één-eiige tweelingen 
is, waar het om een gewone aequatiedeeling gaat, zeker gegrond. Dit houdt 
niet in, dat één-eiigen erfbiologisch volkomen gelijk zouden zijn; er kunnen 
bij hen kleine erfbiologische verschillen bestaan 2. Vóór de splijting van het 
bevruchte ei, zijn wellicht reeds enkele verschillen vastgelegd. Dit is o.a. 
1 Galton, Fr.: The history of twins as a criterion of the relative powers of nature 
and nurture. Pop. Scient. Mo., 1876, 8, 345-367. 
s Lange, J.: Leistungen der Zwillingspathologie für die Psychiatrie. Allg. Zs. f. 
Psychiatrie und Ps. Ger. Medizin, 1929, Bd. 90, p . 123-124. 
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de meening van Newman 1, die het ontstaan van één-eiige meerlingen bij 
dieren onderzocht. De ervaringen aan dubbelmonstra doen vermoeden, dat 
de deeling van den vruchtaanleg geschiedt in een stadium, waarin tal van 
gevormde cellen nog potent zijn voor ontwikkeling in verschillende rich
tingen. Onderzoekingen naar de verschillende pigmentatie van één-eiige 
tweelingen pleiten eveneens voor niet volkomen erfgelijkheid. Al zijn de 
resultaten daarvan misschien onzeker, dan blijft in ieder geval de bij één-
eiige tweelingen veelvuldig voorkomende spiegelbeeldsymmetrie in die rich
ting wijzen. Bij den een kan de haarkruin links, bij den ander rechts liggen; 
bij den een in de richting, waarin de wijzers van het uurwerk draaien, bij 
den ander juist andersom; de vingerafdrukken van de linkerhand van den 
een kunnen meer overeenkomst vertoonen met die van de rechterhand van 
den ander dan met die van de eigen rechterhand; ook kunnen er spiegel
beeldverschijnselen zijn in het gebit en in de hersenwindingen en groeven; 
verder kan bij den een het hart of de lever rechts, bij den ander links zitten 
enz. Het eene één-eiige tweelingpaar vertoont enkele der genoemde spiegel
beeldverschijnselen en een ander tweelingpaar weer andere. Zoo is het aan 
geen twijfel onderhevig, dat linkshandigheid telkens bij een der één-eiige 
tweelingen vaker voorkomt dan bij de doorsnee bevolking. De links- en 
rechtshandigheid werd als erfelijk kenmerk opgevat, totdat Siemens, op 
grond van de dikwijls voorkomende discordantie van de door hem als 
erfgelijk beschouwde tweelingen, betoogde, dat we met parakinetische in
vloeden te doen hebben. Deze bewering zou aan waarschijnlijkheid winnen, 
als ook bij twee-eiige tweelingen linkshandigheid vaker dan in doorsnee 
voorkwam en discordantie regel was, zoodat men de tweelingzwangerschap 
als zoodanig er voor aansprakelijk kon stellen. Dit is echter, naar het schijnt 
niet het geval en daarmee duikt de mogelijkheid op, dat bij menig één-eiig 
tweelingpaar de splijting van den vruchtaanleg pas op een tijdstip plaats 
heeft, waarop de rechter- en de linkerhelft reeds gedetermineerd zijn. Uit 
Spemann's experimenten met tritons weten we, dat tenminste bij deze 
dieren ook bij reeds vergevorderde differentiatie der lichaamshelften, na 
doorsnijding van den vruchtaanleg nog een volkomen regulatie van de 
beide helften volgen kan; dat echter aan de geheel ontwikkelde dieren 
meestal te merken is uit welke lichaamshelft zij ontstaan zijn. Nu echter 
bij alle gewervelde dieren de beide lichaamshelften zich in wezenlijke 
punten van elkaar onderscheiden zou men tenminste voor bepaalde één-
eiige tweelmgen geërfde verschillen kunnen aannemen. Dit zou waarschijn
lijker worden, als bleek dat linkshandigheid wetmatig met andere ver
schijnselen verbonden was. De mededeelingen in de litteratuur geven daar
over geen voldoende ophelderingen 2. 

1 Idem. 
1 Lange, J. (idem pag. 139) zegt, dat hij bij zijn materiaal heeft waargenomen, dat 
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Het is niet waarschijnlijk dat na de splitsing van de bevruchte 
eicel de twee dochtercellen exact gelijk zullen zijn. De term 
„identieke" tweelingen mag ons niet doen vergeten dat we slechts 
met een zeer groóte overeenkomst te doen hebben. 
De gebruikelijke tegenstelling milieu- en erffactoren (onderstel
ling a) wordt bij tweelingonderzoekingen dikwijls te simplistisch 
gehanteerd. Zij wordt dikwijls opgevat, alsof zij zou inhouden dat 
op een bepaald oogenblik de werking van een milieu slechts af
hangt van de erffactoren. Welke zijn de voorwaarden waaronder 
op een bepaald oogenblik de werking van een milieu op twee 
individuen dezelfde zal zijn? De volgende: 
1 - De aanwezigheid van volstrekt gelijke erffactoren. 
2 - Hetzelfde milieu. 
3 - Het gelijk zijn van de op dat oogenblik aanwezige psycho-

physische ontwikkelingsgesteltenis. 
4 - Dezelfde invloed van de persoonlijke vorming. 
Deze vier voorwaarden zullen — dit is duidelijk uit het voorgaan
de — practisch nooit vervuld zijn, bij geen enkel tweelingpaar. 
Over de eerste voorwaarde schreven wij hierboven en over de 
derde en de vierde voorwaarde resp. op pag. 204 tot pag. 210. 
De tweede voorwaarde is vanzelf sprekend, maar daarmee 
toch niet gemakkelijk te verwezenlijken. Een milieu, dat zeer 
oppervlakkig gezien, gelijk schijnt, is in tal van punten zeer 
ongelijk. Het feit, dat twee menschen ieder hun eigen bestaan 
voeren, zich onafhankelijk van elkaar verplaatsen, sluit al in, dat 
ieder oogenblik de milieu-invloeden niet geheel gelijk kunnen zijn. 
Bleuler merkt op, dat lichamelijke kenmerken een ongelijk milieu 
kunnen scheppen. Als van een twee-eiig tweelingpaar de één een 
prettiger, vriendelijker gezicht heeft dan de ander, wordt hij door 
zijn ouders, broers en zusters, leeraren, kameraden enz. geheel 
verschillend behandeld. Waarschijnlijk is juist de instelling van 
andere menschen tegenover de eigen persoon een milieufactor, 
die belangrijk op de persoonlijkheid inwerkt1. Men mag niet uit 
het oog verliezen dat dit ook bij één-eiige tweelingen, die niet 
geheel gelijken, het geval kan zijn. 
linkshändigen van een syntoner temperament zijn en rechtshändigen op speciale 
gebieden meer begaafd. Hij geeft echter toe, dat dit eerst met een veel grooter mate
riaal zou moeten worden onderzocht. 
1 Bleuler, M.: Zur Abgrenzung von Umwelt und Erblichkeitseinflüssen auf die Psyche, 
Charakter, Heft 2, 1932, p . 99 e.v. 
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Ook de andere veronderstelling der tweelingmethode n.l. dat het 
milieu op één-eiige en twee-eiige tweehngen in gelijke mate sprei
dend werkt (zie pag. 2156) is niet aannemelijk. Eenzelfde omgeving 
immers zal op verschillend geaarde individuen ook anders in
werken; op het eene méér invloed of een invloed in andere richting 
hebben dan op het andere. Individuen die meer overeenkomen in 
individueele geaardheid zullen onder invloed van het milieu minder 
gaan verschillen dan individuen die met een onderling meer ver
schillende geaardheid, dezelfde omgevingsinvloeden tegemoet 
treden. Vrijwel alle onderzoekers gaan bij de tweelingmethode van 
de veronderstelling uit, dat de differentiëerende werking van een
zelfde milieu bij één-eiige en twee-eiige tweelingen gelijk is. 
v. Bracken 1, Meuman 2, Schulte 3 e.a. zijn van een andere meening. 
Volgens hun onderzoekingen hebben één-eiige tweelingen meer 
gelijke belangstellingsrichtingen dan twee-eiigen. Is dit niet het
zelfde — zoo besluiten zij — als te zeggen, dat door één-eiige 
tweelingen gelijke milieufactoren t.o.v. andere meer gezocht wor
den? In een gegeven ongeveer gelijk milieu, zoeken één-eiige twee
lingen meer dezelfde exogene factoren, twee-eiïgen daarentegen 
meer verschillende, voor zoover dat tenminste in dat min of meer 
gelijke milieu mogelijk is. Ook mijn onderzoek pleit tegen een 
gelijk differentiëerende werking van het milieu bij één-eiige en 
twee-eiige tweelingen, voor zoover deze blijkt uit de vergelijking 
van hun belangstellingsrichtingen (zie pag. 141). 
Bij één-eiige tweehngen zijn de psychische eigenschappen van een 
gelijke physiologische basis afhankelijk, voor zoover dit het vege
tatieve en sensitieve leven betreft. Waar de intellectueele wer
kingen met behulp van de sensitieve gescheiden, moeten we ook 
hier en vooral in de eerste levensjaren een groóte overeenkomst 
verwachten van de gezamenlijke werking van exogene- en erf
factoren en van de achtereenvolgens aanwezige psychophysische 
ontwikkelingsgesteltenissen. Terwijl dit bij de twee-eiigen met hun 
ongelijke physiologische basis, hun ongelijke endogene factoren 

1 Bracken, H. v.: Verbundenheit und Ordnung im Binnenleben von Zwillingpaaren. 
Zs. f. paed. Psych. 1936, 66-81. 
' Meumann, I.: Testpsychologische Untersuchung an ein- und zwei-eiigen Zwillingen 
(Ein Beitrag zur Vererbungsfrage). Archiv f. die ges. Ps. Bd. 93, 1935, p. 42 e.v. 
3 Schulte, H.: Psychiatrische Beiträge zur Zwillingssoziologie. Psychiatr. Neurol. 
Wochenschrift 31, 1929. 



219 

niet het geval is. In de latere jaren wanneer de eigen ontwikkeling 
ook naar zelfstandige beginselen geleid wordt, mag men ook bij 
één-eiige tweelingen meer verschillen verwachten1. 
Het bewijs, dat voor een bepaalde eigenschap de erf-factoren als 
doorslaggevend moeten worden aangezien, is met de tweeling
methode niet te leveren. Ten aanzien van een eigenschap die de 
twee leden van een tweelingpaax gemeen hebben, wordt de kans, 
dat zij de manifestatie is van exogene factoren grooter, naarmate 
deze factoren meer gelijkenis vertoonen (b.v. bij een overeenkom
stige opvoeding van twee kinderen in eenzelfde omgeving enz.) 2. 
Kleiner wordt die kans wanneer de betreffende kinderen in ver
schillend milieu zijn opgevoed; de endogene grondslag wordt dan 
waarschij nlijker. De kans bestaat echter dat verschillende endogene 
factoren in samenwerking met verschillende exogene factoren tot 
dezelfde eigenschap aanleiding gaven. Wanneer de gelijkheid van 
een eigenschap bij de leden van een in verschillend milieu groot-
gebrachten één-eiigen tweeling aan de gelijke endogene factoren 
wordt toegeschreven, dan moet men er bij veronderstellen, dat 

1 Naargelang men meer of minder deterministisch is ingesteld, zal men deze ver
schillen van meer of mindere beteekenis achten. Uit het materiaal van Lange (Lange, 
J.: Verbrechen als Schicksal, Studien an kriminellen Zwillingen, Leipzig 1929), Legras 
(Legras, A. M.: Psychose en Criminaliteit bij tweelingen. Utrecht 1934. Diss.) en 
Kranz (Kranz, H.: Die Kriminalität bei Zwillingen. Zs. f. Inductive Abstam-
mungs- und Vererbungslehre, Bd. 67, p. 308 e.v.) blijkt, dat één-eiige tweelingen wel 
vaker tot dezelfde misdaden neigen dan twee-eiigen. Hieruit laat zich echter nog niet 
hoezeer het voor de hand liggend lijkt, met zekerheid besluiten, dat de onderzochte 
één-eiige tweelingparen door endogene factoren tot misdadigheid zijn gedetermineerd. 
De partners van een één-eiig tweelingpaax kunnen beiden in die mate onhandig en 
dom zijn, dat zij een door beide beoefend meer gecompliceerd beroep niet naar be-
hooren kunnen blijven vervullen, tengevolge waarvan zij in zorg en nood raken en 
daardoor tenslotte tot diefstal. Hier zou het verkeerd zijn uit het voorkomen van 
diefstal bij beiden te besluiten, dat er bij hen endogene factoren tot diefstal aanwezig 
zijn. Eveneens verkeerd zou de gevolgtrekking zijn, dat de sociale nood als milieu
factor geen rol bij de vorming van dieven speelt. Bij ons voorbeeld zou alleen het gemis 
van bepaalde beroepsgeschiktheden op endogene factoren teruggaan en hun misdaad 
overwegend door het milieu bepaald. Toch constateert men een misdadig gedrag in 
gelijken zin bij één-eiige tweelingen. Ook is bij deze onderzoekers het aantal psycho-
pathen of althans het aantal gevallen met min of meer psychopathische karakters 
niet uit het oog te verliezen, als men de conclusies der schrijvers op hun waarde wil 
toetsen. 
' Toch kunnen geen twee individuen onderworpen zijn aan exact dezelfde omgeving. 
Zelfs in utero kunnen tweelingen niet precies gelijk gevoed of geprikkeld worden. 
Ook daarom is het niet te verwachten dat identieke tweelingen exact gelijk zijn bij 
de geboorte. 
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in het z.g. verschillend milieu toch gelijke exogene factoren werk
zaam waren. Immers exogene factoren zijn bij de ontwikkeling 
van iedere eigenschap noodig. Het maakt echter een groot ver
schil of slechts zeer algemeene voorwaarden als voeding, zonlicht, 
zuurstof enz. noodig waren, of wel meer speciale, aan een bepaald 
milieu eigen factoren worden vereischt1. Men zal nauwkeurig de 
exogene (aan een bepaald milieu eigene) factoren moeten onder
zoeken, wil men niet a priori aan de endogene de meeste beteekenis 
toekennen. Dit nu is, naar het mij voorkomt, even moeilijk als het 
vaststellen van de endogene in een bepaald geval. Zelfs over de 
waarde van de meer algemeene exogene factoren, als voeding, 
licht enz. voor de ontwikkeling van psychische eigenschappen is 
ons nog zeer weinig bekend. 
Groóte waarde kent de erfelijkheids-onderzoeker toe aan de in 
verschillend milieu opgegroeide één-eiige tweeling. Neemt men in 
aanmerking, dat de leden van zulk een paar, krachtens hun gelijke 
psychophysische structuur uit die verschillende milieu's bepaalde 
exogene factoren priviligeeren, dan schijnt de verwachting, die 
men van het onderzoek van dergelijke paren heeft, te hoog ge
spannen. Naarmate de verschillende milieu's meer gelijkenis ver-
toonen, zullen de exogene factoren, die door beide worden gezocht, 
talrijker zijn. Voor het gescheiden paar X-X' zijn meerdere milieu
overeenkomsten te noemen. Beide leven in de volksbuurten van 
een groóte stad. Beide waren een tijdlang eenigst kind in huis en 
daardoor verwend, vooral X. Beide kregen later een „concurrent" 
in de ouderliefde. Maakten van jaar tot jaar andere onderwijs
krachten in volle onoverzichtelijke klassen mee, ondergingen een 
schoolwisseling. En last tot least: beide zijn pleegkind. De instelling 
van pleegouders tegenover hun kind is anders, dan die van de 
eigen ouders. Al ziet het kind — wat bij X-X' het geval is — zijn 
pleegouders voor zijn ouders aan, toch hebben we met een bij
zondere verhouding te doen. Hoe de pleegouders er ook mee om
gaan, belangloos of baatzuchtig, steeds zijn zij zich bewust, dat 
het aangenomen kind een pleegkind is. Het is — zoo men wil — 
„de stem des bloeds", waardoor de instelling der eigen ouders 
toch een andere is. 
De tweelingmethode, zooals zij bij het erfelijkheidsonderzoek, alge-

1 Vgl. pag. 207. 
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meen wordt toegepast, laat tenminste in de psychische sfeer geen 
conclusies toe over de erfelijkheid van één geïsoleerde psychische 
eigenschap (ziepag. 211). Bij het vergelijken toch van de leden van 
een één-eiig tweelingpaar t.a.v. slechts één eigenschap, dient er 
rekening mee gehouden te worden, dat een verschil in die eigen
schap, verschillen impliceert in andere eigenschappen, waarvan 
de disposities gekoppeld zijn aan die van de vergeleken eigen
schap. Bij een reeks één-eiige tweelingparen op diezelfde eigenschap 
onderzocht, zal steeds de beteekenis van een verschil in die eigen
schap t.a.v. de eraan gekoppelde eigenschappen een andere zijn. 
Vindt men bij een aantal één-eiige tweelingparen gemiddeld een 
klein verschil en bij een aantal twee-eiige tweelingparen een groot 
verschil in die eigenschap, dan kan dat een psychologisch criterium 
zijn ter bepaling van één-eiigheid, maar het zegt ons allerminst 
wat feitelijk geërfd is. Het gemiddeld verschil in één eigenschap 
van twee-eiige en één-eiige tweelingparen zegt over de erving niets. 
Feitelijk zijn deze verschillen zelfs voor het erfelijkheidsonderzoek 
qualitatief ongelijkwaardig te noemen en kan men er in dit op
zicht geen reëele beteekenis aan toe kennen. Zelfs voor het vast
stellen van psychologische criteria moet men met deze verschillen 
op zijn hoede zijn, daar de eigenschapsbenamingen dikwijls erg 
vaag en niet scherp omschreven zijn, zoodat men er tegenstrijdige 
dingen in op kan nemen. 
In aansluiting hieraan citeeren wij ter illustratie een rake opmer
king van Schultz: ,,Es ist ohne weiteres einleuchtend, dasz die 
meisten Eigenschaftsbezeichnungen der Alltagspsychologie wohl 
sehr anschaulich und zur praktischen Verständigung geeignet, 
aber in ihrem inneren Gehalt sehr mannigfaltig und oft wider
spruchsvoll sind. Nehmen wir etwa das Alltagsurteil, ein Mensch 
sei „fleiszig", so ist damit nur gesagt, dasz dieser Mensch sich, 
soweit ihn andere kontrollieren, als ein „Viel-tuender", als ein 
„Viel-arbeitender" zeigt. Ob aber diese Verhaltungsweise irgend
wie seinem inneren Wesen, einem naturhaften Tätigkeitsdrang ent
springt, oder ob sie Ausdruck einer Angst vor Verlust an Ehre, 
Besitz, Genusz usw. oder ein besonderer Gier nach solchen Gütern 
ist; ob sie ein Dressur- oder Erziehungsproduct darstellt; ob sie 
getragen ist von inneren seelischen Drängen ganz anderer Art, 
etwa seelischer Not, Triebzwang und dergleichen, also einen neuro
tischen Fleisz, etwa eine Art „Arbeitssucht" bedeutet; ob sie 
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einem Mangel an anderen Erlebnisweisen, also einer seelischen 
Armut entflieszt, oder ob sie naturhafter Trägheit abgerungen 
wird in innerer Verpflichtung durch ethische und soziale For
derungen — alle diese und sehr zahlreiche andere Möglichkeiten 
bleiben bei der Feststellung „X ist ein fleisziger Mensch" völlig 
offen" 1. Men kan dat bezwaar ondervangen — en wij hebben 
hiernaar gestreefd — door het opsporen van een zoo groot moge
lijk aantal concrete situaties, waaruit de te onderzoeken eigen
schap blijkt. 
1 Schultz, Ι. H.: „Sind psychische Eigenschaften erblich?" In: „Konstitutions- und 
Erbbiologie", herausg. von Walther Jaensch, Leipzig, 1934. 
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STELLINGEN 

ι 
Voor psychologische onderzoekingen zijn casuïstische gevallen 
van één-eiige tweelingen interessant, niet zoozeer om hun 
meestal vergaande overeenkomst, maar veel meer om hun 
verschillen. 

II 

Één-eiige tweeHngen vertoonen de grootste gelijkenis in kenmerken 
betrekking hebbende op de lichaamshouding, de vaak aangenomen 
posen, de manier van loopen, de gezichtsuitdrukking en de mimiek, 
de spraak en de verdere motoriek. 

III 

De tegenstelling aanleg- of (en) milieufactoren wordt bij het 
erfelijkheidsonderzoek van psychische kenmerken aan de hand 
van de tweelingmethode te simplistisch gehanteerd. Te weinig 
wordt rekening gehouden met de bereikte individueele gestelte
nis en met de persoonlijke vorming, die bij het tot stand komen 
van psychische eigenschappen een rol spelen. 

IV 

De tweelingmethode, zooals zij bij het erfelijkheidsonderzoek 
algemeen wordt toegepast, laat geen conclusies toe over de erfelijk
heid van geïsoleerde psychische eigenschappen. 

V 

Teekeningen van tweelingen geven een bruikbaar psychologisch 
criterium voor het stellen van de één-eiigheidsdiagnose. 

B. WOLTRING 



VI 

Het is geenszins een opgeloste kwestie of de disposities van 
sommige tijdens het leven verworven kenmerken op eenigerlei 
wijze of in eenig opzicht geërfd kunnen worden. Van physiologisch 
standpunt is het niet waarschijnlijk, dat veranderingen bij de 
ouders inderdaad geheel zonder beteekenis zijn voor de aanleg 
van het nageslacht. Het effect, dat lichamelijke, intellectueele en 
zedelijke oefening en gewoonten op de kiemcel hebben, kan slechts 
van zeer algemeene aard zijn; daarom kunnen tijdens het leven 
verworven specifieke kenmerken niet worden geërfd door de 
nakomelingen, wel een voor de ontwikkeling dier zelfde kenmerken 
meer of minder gunstige, algemeene gesteltenis. 

VII 

De gelijkenis in de ontwikkeling van de tijd- en ruimtevoorstelling 
bij één-eiige tweeHngen, soms beschouwd als een nadere aan
wijzing van het subjectieve karakter van deze voorstelling, doet 
niets af aan het objectieve karakter van tijd- en ruimtebegrip. 

VIII 

Uit het feit dat één-eiïge tweelingen meer tot dezelfde misdaden 
neigen dan twee-eiige tweeHngen is niet te besluiten dat een mis
dadige aanleg geërfd wordt. 

IX 

Een opvallende overeenkomst van voorkeur en keuze bij één-
eiige tweeHngen kan geenszins als bewijs dienen voor het deter
minisme. 

X 

De gegevens omtrent geHjkheid van levensontwikkeling van één-
eiige tweeHngen bieden geen grond voor een paedagogisch nati-
visme. 



XI 

Wat in het spraakgebruik met betrekking tot de mannelijke en 
vrouwelijke libido sexuaUs actief resp. passief heet, is niet een 
sterkere of zwakkere intensiteit van de libido bij man en vrouw. 
Voor zoover die termen aan de vrouw doen denken als „lijdend 
voorwerp" in de sexueele verhouding zijn ze misleidend; ze kunnen 
slechts een verschil in richting van de libido tot uitdrukking 
brengen. 

XII 

De sterilisatie is niet geschikt als preventieve beveiligingsmaat
regel tegenover sexueele psychopathen; de castratie daarentegen 
kan als zoodanig onder bepaalde voorwaarden doelmatig werken. 

XIII 

De resultaten van recente endocrinologische onderzoekingen heb
ben aangetoond, dat de hormonen naast een morphologische en 
biochemische ook een neuro-psychische werking bezitten. Het 
verdient daarom aanbeveling, dat een systematisch onderzoek 
wordt ingesteld naar de uitwerking van hormonale injecties op 
het temperament en de gevoelsreacties van den mensch. Van een 
dergelijk onderzoek mogen we gunstige resultaten verwachten voor 
de behandeling van psychische onevenwichtigheden en moeilijke 
karakters. 

XIV 

Bij gebrek aan kennis van de raskenmerken, die biologisch de 
beste zijn en bij gemis aan methoden ter vaststeUing van de aan
wezigheid dier kenmerken bij een bepaald individu, kon het 
rascisme gemakkelijk „de" eugenetica inlijven in zijn leer. 
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