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I N L E I D I N G 

In deze studie willen wij een testpsychologische methode introduceren, die 
beoogt het geheugen voor kleur na te gaan met een nog nader te omschrijven 
doel. Uitgaande van de opvattingen van Calon1 beschouwen wij het geheugen 
voor kleur als een modaliteit van de intentionaliteit, een begrip, dat zowel het 
subjectief gericht zijn op, als het door het ob'ect gegrepen zijn omvat. Dit twee
voudig aspect zien wij als kenmerkend voor de relatie mens-kleur. 

Onze belangstelling voor het „kleurige" onderwerp van deze studie heeft zich 
enerzijds ontwikkeld vanuit de testpsychologische benaderingswijze - volgens 
van de Loo2 een van de drie klinisch-psychologische methoden - , anderzijds van
uit het verschijnsel kleur zelf, dat, ofschoon dagelijks ervaren, een zo boeiende 
problematiek inhoudt. In het verleden is men aan kleur als psychodiagnostisch 
gegeven zeker niet voorbijgegaan; men denke slechts aan het „Erlebnis"-type in 
de Rorschach-tcst3, maar vooral in de laatste tijd kan men spreken van een 
groeiende interesse voor „specifieke" kleurentests. Dit neemt niet weg, dat men 
ten opzichte van de betrouwbaarheid van deze tests nog huiverig staat, omdat 
veelal een empirisch fundament ontbreekt. Nu zijn er kleurentests, zoals de 
Farbpyramidentest van Pfister4 en de Lüscher-test5, die in de samenhang tussen 
persoon en kleur normen trachten te vinden die voor psychodiagnostische doel
einden bruikbaar zijn. Het objectiveren van het verschijnsel kleur wordt echter 
o.i. bemoeilijkt door het subjectief betrokken zijn, dat in de kleurwaarneming 
een wezenlijke rol speelt. Het ligt niet in onze bedoeling de waarden van boven
genoemde kleurentests na te gaan, wel zijn deze tests mede aanleiding geweest 
tot het bestuderen van het geheugen voor kleur. Het was ons namelijk opgeval
len, dat met de Pfister- en de Lüscher-test bij herhalingsonderzoeken opmerke
lijke verschillen werden geconstateerd, die zich vooral manifesteerden bij patiën
ten, bij wie een organisch-cerebraal lijden was vastgesteld. Dit gegeven leidde 
ons naar de vraag of misschien een gestoord geheugen voor kleur een belangrijke 
factor in het geconstateerde feit zou kunnen zijn. Op deze wijze met het geheugen 
voor kleur geconfronteerd, zochten wij voor een nadere oriëntering naar gege
vens in de literatuur. Ofschoon van Wijk6 meent te moeten opmerken dat „very 
little research on memory for colours has been done so far" en hij slechts 
Burnham en Clark1 en Fisher c.s.8 als auteurs over het geheugen voor kleur 
vermeldt, kunnen wij op een aantal experimentele onderzoekingen over het 
geheugen voor kleur wijzen (zie hoofdstuk I). 

Als testgegeven is het geheugen voor kleur vrijwel niet doorgedrongen tot de 
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klinische psycho-diagnostiek, terwijl over de betekenis van het geheugen voor 
kleur weinig bekend is. Wij realiseerden ons daarbij, dat door inschakeling van 
het kleurverschijnsel een veelzijdige problematiek werd opgeroepen. Helmholz 
en Hering9 wezen er reeds op, dat gecompliceerde psycho-chemische processen 
in het oog en hersenen aan de kleurwaarneming voorafgaan ; daarenboven bepa
len erfelijke disposities, sociale factoren, leeftijd, ontwikkeling en beroep de 
houding, die men ten aanzien van de kleur inneemt. Wat geldt voor de kleur-
waarneming is eveneens waar voor het geheugen voor kleur, omdat ook hiervoor 
de waarneming een essentiële voorwaarde is. Ofschoon wij er ons van bewust 
zijn, dat het geheugen voor kleur een facet is van het algemeen geheugen, hebben 
wij dit laatste niet uitgebreid besproken. Het ligt buiten ons bestek de zo vrucht
bare onderzoekingen van Ebbinghaus10 en zijn medewerkers en de uit deze ge
zichtspunten ontwikkelde geheugenwetten en methoden uitvoerig te refereren, 
maar wel zouden wij enige aandacht willen besteden aan de plaats van de ge-
heugentests binnen het raam van het psychodiagnostisch onderzoek. 

In het huidige experimenteel-psychologisch onderzoek wordt ten behoeve van 
depa/Ao-psychologie het geheugen bij voorkeur in zijn inprentingsfunctie onder
zocht, hetgeen wij als een onbevredigende reductie van de geheugenkennis be
schouwen. Weliswaar ontwikkelde Wechsler11 in 1945 „a standardized memory 
scale for clinical use", waarbij meerdere facetten van het geheugen worden 
onderzocht, en verschenen er in de laatste jaren enige „visual retention"-
tests1213, maar toch krijgt men de indruk, dat vooral de nadruk wordt gelegd 
op de kwantitatieve resultaten van inprentingstests, terwijl het inzicht in de 
geheugenfunctie zelf niet voldoende tot zijn recht komt. De wijze waarop zich 
de geheugenfunctie voltrekt is o.i. te weinig nagegaan. Nu moet daarbij worden 
opgemerkt dat de werking van het geheugen, d.w.z. het geheugenproces op zich 
genomen, nog geenszins volledig is verklaard. Weinschenk1* moest in 1955 
zeggen : „Aber, obschon sich uns das Gedächtnis tagtäglich durch seine Leistungen 
kundgibt, kann dies doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einrichtungen 
und Vorgänge in uns, die die Gedächtnisleistungen vollbringen, noch sehr weit
gehend im Dunklen liegen". Het geheugenproces wordt in onze studie niet nader 
besproken, maar wel zagen wij bij de ontwikkeling van de door ons ontworpen 
kleurgeheugentest mogelijkheden om een duidelijker inzicht te verkrijgen in de 
wijze waarop de proefpersoon van de functie gebruik maakt. Ons stond voor 
ogen de kwantitatieve resultaten van een geheugentest aan te vullen met gedrags
psychologische gegevens, waardoor het geheugenonderzoek in zijn functioneel 
aspect ook kwalitatief wordt verrijkt. Dit is overigens geenszins een nieuwe op
vatting, want Chorus15 wees reeds in 1948 op het verband tussen prestaties bij 
inprentingstests en karakterologische eigenschappen. Maar omdat bij zwaar 
gestoorde patiënten de verkregen uitkomsten met gangbare inprentingstests 
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vaak zeer pover zijn en amper kwalitatieve uitspraken toelaten, kwam de ont
wikkeling van andere mogelijkheden ons wenselijk voor. 

Er is nog een ander aspect, waarop wij de aandacht willen vestigen. In de 
klinische praktijk zijn er een aantal psychologische tests, die geschikt moeten 
worden geacht om psychische equivalenten van organisch-cerebrale stoor
nissen te onderzoeken. Ofschoon in principe vrijwel alle psychologische tests 
voor dit doel kunnen worden gebruikt, zijn er een aantal tests, die in het bijzon
der pretenderen de dysfuncties van het cerebrum te kunnen vaststellen. Om er 
enkele te noemen: de Grajji-test16, de Bender-test17, de Bourdon-test18, de test 
van Mira19. Boeke20 merkt hierbij op: „Ondanks de bijzondere gecompliceerd
heid van de samenhang tussen hersenfunctie en gedrag en de relatief geringe kennis 
daaromtrent, maakt de clinicus practicus voor zijn dagelijkse diagnostische arbeid 
gebruik van bestaande psychodiagnostische onderzoekmethoden, die hij tegelijker
tijd tracht te controleren op hun waarde en probeert te vervolmaken. De vraag naar 
meer en betere onderzoekingsmethoden voor een belangrijk deel dus voortkomend 
uit de behoefte van de praktijk stelt de psycholoog voor de taak zich te bezinnen op 
de mogelijkheden en grenzen van bestaande tests en zo nodig en zo mogelijk nieuwe te 
ontwerpen." Nu menen wij, dat de door ons ontwikkelde test eveneens een plaats 
in kan nemen binnen het kader van de zogenaamde „organische tests", een 
term overigens, die wij liever willen vervangen door „psycho-organische tests". 

Dat wij, zij het dan ook op een bijzondere wijze, de gestoorde geheugenfunctie 
willen onderzoeken is niet vreemd. In de psychiatrie is een gestoorde geheugen
functie als een te onderscheiden symptoom van een aantal ziektebeelden reeds 
lang bekend. Alle oude psychiatrische handboeken, b.v. Витке10, bevatten 
passages over de betekenis van een slecht functionerend geheugen. Als uitgangs
punt voor de door ons ontwikkelde methode namen wij het geheugen voor 
kleur met als vergelijkingsmateriaal het geheugen voor vorm. De onderhavige 
studie heeft, behalve het verwerven van inzicht in het geheugen voor kleur, na te 
gaan of het aan de orde gesteld verschijnsel bruikbaar is te maken voor de 
klinische diagnostiek in het algemeen en voor het psychologisch onderzoek met 
betrekking tot organisch-cerebrale stoornissen in het bijzonder. Daarom werden 
vergelijkende studies van organisch-cerebraal gestoorden en „normale" proef
personen gemaakt. De betekeniskennis en gebruikskennis van de optimale 
waarneming, en daarmede uiteindelijk van hun wereld, zal bij patiënten met 
organisch-cerebrale stoornissen veranderd zijn; en daarom zal het nuttig zijn 
pogingen aan te wenden om deze veranderingen methodisch en zo mogelijk 
objectiverend te doorlichten. „Ervaringsgegevens objectief maken en begrijpelijk 
maken, zegt Ехгг, zijn twee facetten van dezelfde act. Objectief maken wil zeggen 
een algemene zin verlenen aan een geïsoleerd ervaringsgegeven. Deze zinverlening 
is slechts mogelijk door dat gegeven met andere gegevens in eenzelfde intelligibele 
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orde-eenheid onder te brengen ofte begrijpen. Elk ding, elke toestand, elke gebeur
tenis in onze voorwetenschappelijke ervaringswereld blijft een oninteressant voor
val, zolang het niet in enig verband met andere voorvallen wordt begrepen." Wij 
zullen trachten het kleurgeheugen niet als een geïsoleerd gegeven te benaderen, 
maar het verschijnsel te zien in zijn zinvolle betrekking tot het menselijk be
staan. Wij zijn daarbij uitgegaan van empirische feiten. In deel I (oriënterend 
gedeelte) van deze studie hebben wij, na onderzoek van de literatuur (hoofdstuk 
I), de ontwikkeling beschreven van het door ons gebruikte instrument (hoofd
stuk II); in deel II (empirisch onderzoek) hebben wij, na toetsing van de kwan
titatieve resultaten (hoofdstuk III) en na beschrijving van de gedragspsycholo
gische gegevens (hoofdstuk IV), getracht het begrip kleurgeheugen nader te be
palen en de betekenis daarvan aan te geven (hoofdstuk V). 

Wij beschouwen onze studie slechts als een oaj/ronderzoek, allereerst met de 
bedoeling na te gaan óf en hóe het verschijnsel van het kleurgeheugen als in
tentionaliteit empirisch operationeel gemaakt kan worden ten behoeve van het 
psycho-diagnostisch onderzoek in het algemeen en van de ontwikkeling van de 
psychoorganische tests in het bijzonder. Daarnaast werd getracht inzicht te 
verwerven in het geheugen voor kleur als functie, waarvoor een nadere begrips
bepaling noodzakelijk was. Gezien deze beperkte strekking van onze studie 
moet er op gewezen worden dat een aantal aspecten, die nauw samenhangen 
met het geheugen voor kleur en vorm, niet of ternauwernood aan bod komen. 
Uitvoeriger onderzoekingen zullen ongetwijfeld moeten volgen om het inzicht 
in de voorgelegde materie te verdiepen. Onze beschouwingen willen hiertoe een 
aanzet zijn. 
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DEEL I 
O R I Ë N T E R E N D GEDEELTE 





H O O F D S T U K I 

GEGEVENS UIT DE LITERATUUR 

§ 1. Het geheugen voor kleur als een te onderscheiden facet van het algemeen 
geheugen 

Wanneer men de bijna onafzienbare literatuur omtrent het algemeen geheu
gen vergelijkt, kan men met recht stellen, dat aan het geheugen voor kleur nog 
relatief weinig aandacht is besteed. 

Het geheugen voor kleur is in eerste instantie een facet van het zintuigelijk 
geheugen, omdat nu eenmaal een optische indruk aan het geheugen voor kleur 
vooraf dient te gaan. Het lijdt dan ook geen twijfel dat het zintuigelijk geheugen 
als basis voor het geheugen fungeert, ofschoon men over de wijze, waarop de 
zintuigelijke indruk wordt verwerkt van mening kan verschillen. Een enkele 
stem uit de Oudheid moge hier gehoord worden: aan Plato* danken wij een 
boeiende beschrijving, waar hij Socrates in zijn dialoog met Theaetetus laat 
zeggen: Socrates: „Neem eens veronderstellenderwijs aan, dat zich in onze ziel 
een afdruk stof van was bevindt, bij de één groter (van omvang), bij de ander klei
ner, bij de één van zuiverder was, bij de ander van vuilere en hardere was, bij som
migen van soepeler was en nu en dan ook van een soort was in precies de juiste 
samenstelling." 

Theaetetus: „Goed, dat neem ik aan." 
Socrates: „Laat ons zeggen, dat die afdrukstof een gave is van de moeder der 

Muzen, (het) Geheugen, en dat wij ín die stofalwat we ons maar willen herinneren 
van wat wij gezien of gehoord of zelf bedacht hebben, als een afdruk vormen door 
haar aan de zintuigelijke waarnemingen en gedachten aan te bieden, juist zoals 

* Plato, Theaetetus 191 с (8) - 191 f (10), ed. Burnet, Oxford (1905). 

.ΣΩ. ΘΙς oil μοι λόγου 'ίνεχα iv τάίς 'ψνχαΐς ημών Iròv χήρινον Ιχμαγέίον, τω μεν 
μείζον, τφ ά'ίλαττον, χαϊ τώ μίν χαύ-αροη,έρον χηρον, τώ óè χοηρωοεατέρον, 
χάί σχληροτέρον,Ινίοις όε υγρότερου,'έοτι δ' οϊς μετρίως'έχοντος. ЕуіІ. Ύί&ημι. 
2Ω. /Ιώρον τοίνυν αντο αωμεν είναι της τών Μονσών μητρός Μνημοσύνης, χαϊ 
είς το ντο 'ότι αν βονλη&ωμεν μνημονεϋααι ων αν 'ίδωμεν η άχούσωμεν η αυτοί 
Ιννοήσωμεν, υπέχοντας αυτό ταϊς αίσ&ησεοι χαϊ Ιννοίαις, άιιοτνττονσ&αι. ωσπερ 
δαχτνλίων σημεία Ινσημαινομένους xaì ò μεν αν ίχμαγί/, μνημονενειν те χαϊ 
ίπίστασ&αι εως αν Ινη το εϊδωλον αυτόν ο δ'αν Ιξαλειψ&η η μη οϊόν τε γένηται 
ίχμαγηναι, ίπιλελησΰ-αί τε χαϊ μη ίπίστασ&αι. Ned. vertaling (door vr. bem.) van: 
Drs. J. С ν. d. Bergh. 
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wanneer we een zegelstempel van een ring ergens in afdrukken; en wat afgedrukt is, 
dát herinneren we ons en kennen wij zolang als de afbeelding ervan daarin is; maar 
wat uitgewist is, of niet is kunnen afgedrukt worden, dát zijn we vergeten en kennen 
wij niet." 

Het geheugenbegrip kan men van verschillend standpunt uit beschouwen: 
zo spreekt men van een biologisch, fysiologisch en psychologisch geheugen
begrip, maar over de feitelijke werking van het geheugen tasten wij nóg in het 
duister. Het valt echter o.i. buiten onze opzet een historisch overzicht te geven 
van alle opvattingen en meningen, die er in het verleden over het geheugen zijn 
geweest. De inzichten hebben zich gewijzigd, naarmate de ontwikkeling van de 
wetenschap voortschreed. 

Men aanvaardt algemeen, dat het naar de inhoud juist is om binnen het 
zintuigelijk geheugen verschillende soorten van geheugen te onderscheiden; om 
ook hier nog eenmaal de Oudheid (thans de christelijke) te citeren: Augustinus* 
zegt over het geheugen o.a. : „En alles is daar afzonderlijk en naar soorten ge
rangschikt bewaard, naargelang van de toegang, waardoor het binnengebracht is, 
zoals het licht en alle kleuren en vormen der lichamen door de ogen, door de oren 
echter alle soorten van klanken, en alle geuren door de toegang van de neus, alle 
smaken door de toegang van de mond, door het gevoel van het ganse lichaam echter 
wat hard, wat zacht, wat warm is of koud, glad of ruw, zwaar of licht, hetzij het 
buiten of binnen het lichaam is." (Vertaling Sizoo, Α., Delft 1948.) Deze ordening 
wordt door de veelvuldigheid van de indrukken blijkbaar niet verstoord. 

De vraag naar gescheiden of te onderscheiden geheugens, in de tijd van 
Ribot1 een centraal probleem, hoeft bij de huidige stand van de psychologische 
kennis niet meer gesteld te worden. Wanneer Ribot veronderstelt, dat er niet 
één zetel van het geheugen is, maar verschillende zetels van telkens één afzonder
lijk geheugen, zodat men duidelijk kan onderscheiden (scheiden) het woord-
geheugen, het getallengeheugen, het muzikaal geheugen, het geheugen voor 
kleuren, past dat volkomen in de opvattingen van zijn tijd. Het moderne geheu-
genonderzoek heeft, zoals Chorus1 betoogde, vooral de nadruk gelegd op het 
geheugen, niet als mechanische, maar als organiserende, constructieve, kortom 
persoonlijke functie; deze ontwikkeling van zienswijze komt, maar in ander 
verband, overeen met wat Kijm3 weergeeft in zijn beschrijving „van prestatie-
test naar gedragstest" : „De weg voor die ontwikkeling werd gebaand, toen men 

* Augustinus, Confess. X, Vili, 13, ed. Knöll, Leipzig 1926: Ubi sunt omnia distincte 
generatimque servata, quae suo quaeque aditu ingesta sunt, sicut lux atque omnes colores 
formaeque corporum per oculos, per aures autem omnia genera sonorum omnesque odores 
per aditum narium, omnes sapores per oris aditum, a sensu autem totius corporis, quid 
durum, quid molle, quid calidum frigidumve, lene aut asperum, grave seu leve sive extrin-
secus sive intrinsecus corpori. 
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het begrip „vermogen" ging vervangen door het begip „functie". Die wijziging 
betekende een andere gerichtheid van het onderzoek. Zag men eerst de prestatie 
als het product van een vrijwel stabiel gedachte krachtbron, het vermogen, nu 
kreeg men aandacht voor de act, waarvan de prestatie de neerslag vormde. Die 
act werd gezien als het functioneren van een subject". 

Op deze gedachtengang aansluitend willen wij, voorlopig, het kleurgeheugen 
beschouwen als een binnen het sensitief geheugen te onderscheiden specifieke 
functie, gericht op de kleur. Bij nadere beschouwing blijkt namelijk, dat het 
kleurgeheugen een specifiek karakter bezit, maar het inzicht daarin is, ondanks 
verricht experimenteel onderzoek, zeker nog onvolledig. Heimendahl zegt hier
van in „Licht und Farbe" * : 

„Ausser den genannten grundsätzlichen Arten der Farbenerscheinung wäre auch 
noch auf die Gedächtnis- oder Vorstellungsfarben aufmerksam zu machen, die aus 
dem Querschnitt unserer Farbenerfahrungen resultieren und unser Farbniveau sehr 
bestimmen. In sofern sie für das persönliche Farbgefühl massgebend sind, bilden 
sei einen wichtigen, bisher kaum untersuchten Bereich" (accentuering van ons). 
Een van de redenen, waarom relatief zelden een onderzoek naar het kleurgeheu
gen is ingesteld, moet worden gezocht in het feit dat de methodologische bena
dering van het verschijnsel, dat zich moeilijk isoleren laat, niet eenvoudig is. 

§ 2. Kleurgeheugen en „Gedächtnisfarbe" 

Het komt ons wenselijk voor hier op de eerste plaats het onderscheid tussen 
de volgende twee begrippen te beklemtonen, te weten : het begrip geheugen voor 
kleur (kleurgeheugen), zoals wij dit trachten te omschrijven, d.w.z. de functie 
om kleuren te onthouden, en een begrip, dat door Hering5 beschreven en door 
Katz5 nader uitgewerkt is, de „Gedächtnisfarbe", waarbij de nadruk ligt op de 
relatie ding-kleur: „Die Farbe, in welcher wir ein Auszending überwiegend oft 
gesehen haben, prägt sich unserem Gedächtnis unauslöschlich ein und wird zu 
einer festen Eigenschaft des Erinnerungsbildes". Op de tweede plaats willen wij 
„Gedâchtnisfarbe" als uitgangspunt voor ons onderzoek afwijzen op grond van 
de volgende overweging over de „Gedächtnisfarbe"-theorie. 

Wanneer wij ons een bepaald object voor de geest halen, verschijnt ons, al dan 
niet onder woorden gebracht, de kleur als een van de eigenschappen, die aan 
het object gekoppeld zijn. Stellen wij ons b.v. de zee voor, dan kan tevens de 
gedachte aan blauw worden gewekt, naast eventuele andere aspecten als water, 
uitgestrektheid, branding. Wij hebben van de zee een gestandaardiseerd beeld in 
ons bewustzijn, waarvan wij de kleur als een onveranderlijke eigenschap mee
dragen. De „Gedächtnisfarbe" of herinneringskleur is bij Hering meer gebonden 
aan de voorstelling dan aan de waarneming van het object. Tegen de door 
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Hering omschreven definitie van „Gedächtnisfarbe" meent Katz enkele bezwa
ren te moeten inbrengen. Katz noemt Hering's begrip te beperkt, in zoverre dat 
de laatste stilzwijgend aanneemt, dat de „Gedächtnisfarbe" betrekking heeft 
op alle kleurervaringen, onder normale belichtingsomstandigheden tot stand 
gekomen. Voor Katz zijn „Gedächtnisfarben": „Die Oberflächenfarben bekann
ter Objekten bei normaler Beleuchtung". De toevoeging „Oberflächenfarben" 
komt ons juist voor, omdat de „Gedächtnisfarben" situatief bepaald zijn en wel 
als kwaliteiten der dingen. Wanneer men een landschap met weiden en akkers 
op afstand waarneemt, kan men zonder meer het groen van de weide en het 
bruin van de akker duidelijk onderscheiden. Wanneer men echter hetzelfde 
landschap waarneemt met behulp van een papier, in het midden waarvan een 
klein gaatje is aangebracht, dan laten zich het groen en het bruin niet meer 
onderscheiden, wanneer men door de opening kijkt. Het zijn dan „Flächen
farben" geworden. 

Het aan-een-ding-gebonden-zijn lijkt ons dus essentieel voor het ontstaan van 
„Gedächtnisfarben". Hierbij dient te worden opgemerkt, dat objecten met een 
„natuurkleur" voor vrijwel ieder individu eenzelfde constantie hebben. „Man 
wird nicht fehlgehen, wenn man den Objekten natürlicher Färbung, die uns am 
häufigsten begegnen (Schnee, Blut, Kohlen, Pflanzen) für alle gleich farbentüch
tigen Individuen eine qualitativ ähnliche Gedächtnisfarbe zuschreibt" (Katz, o.e., 
pg. 216). Niettemin wijst Katz er met recht op, dat er ook sprake kan zijn van een 
individuele „Gedächtnisfarbe", die aan de situatie van het individu gebonden is. 
Kledingstukken en eigendommen van de persoon kunnen voor het betreffende 
individu een strikt individuele „Gedächtnisfarbe" bezitten. Het is juist deze in
dividuele „Gedächtnisfarbe", die bij experimentele kleuronderzoekingen een 
storende factor kan zijn, hetgeen naar onze mening in de praktijk niet vol
doende wordt onderkend. Dit bracht ons tot de overtuiging dat voor een 
e;c/7en>?2e/Jiee/-psychologisch onderzoek van het geheugen voor kleur het 
„Gedächtnisfarbe"-begrip, zoals het door Hering en Katz werd beschreven, als 
uitgangspunt minder geschikt is. Een meer adequate bestudering lijkt ons moge
lijk, wanneer we de klemherkenning als object van onze studie nemen. 

§ 3. De experimentele gegevens omtrent het kleurgeheugen 

Over het herkennen van kleur zijn een aantal experimenten in de psychologi
sche literatuur beschreven. Een uitvoerig onderzoek werd verricht door 
Hellmig6, die vooral de aandacht richt op het vermogen om kleur gedurende 
een langere tijd te onthouden. „Mit „Farberinnerungsvermögen" oder „Farben
gedächtnis" wird die psychische Fähigkeit bezeichnet, eine beobachtete Farbe 
nach geraumer Zeit als solche wiederzuerkennen" (o.e. pg. 65). Hellmig vermeldt 
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in zijn „Versuche über das Farberinnerungsvermögen" een aantal onder
zoekingen, waarbij verschillende methoden werden gebruikt. 

a. Allereerst het experiment, dat in 1879 door Rood1 is verricht en dat wellicht 
beschouwd kan worden als het oudste kwantitatieve onderzoek betreffende het 
geheugen voor kleur. Rood gaat uit van de kleurherkenning, waarbij hij gebruik 
maakt van een kleurencirkel, waarop twee verstelbare schijven zijn aangebracht. 
De schijven werden op een bepaalde kleur ingesteld en aan de proefpersonen 
getoond. Na verschuiving van de segmenten moest de oorspronkelijke stand 
worden hersteld, waarbij een juist resultaat op het goed functioneren van het 
herkenningsvermogen voor kleur zou wijzen. Hieruit meende Rood te kunnen 
vaststellen: Io dat er een opmerkelijk onderscheid bestond voor het kunnen her
kennen van verschillende kleuren; 2° dat bepaalde kleuren duidelijk beter 
werden onthouden; 3° dat de tijdsduur invloed had op het kunnen vasthouden 
en 4° dat door oefening het geheugen voor kleur kon worden gescherpt. 

b. In 1907 onderzochten von Kries en Schottelius9 met behulp van een spe
ciaal apparaat het geheugen voor spectrale kleuren. Deze kleuren waren: 
blauwgroen 473,5 millimicron; groen 503,2 millimicron; groengeel 564,6 milli
micron; geel 574,5 millimicron; orange 606,6 millimicron. In grote trekken 
komen de resultaten van dit onderzoek overeen met die van Rood: Io de moei
lijkheidsgraad van de verschillende kleuren voor het onthouden is niet gelijk; 
2° de primaire kleuren nemen geen uitzonderingspositie in; 3° de tijdsduur blijkt 
voor de kleurherkenning een belangrijke factor te zijn; het aantal fouten neemt 
toe, naarmate de reactietijd wordt verlengd; 4° in tegenstelling met de resultaten 
van Rood had het van te voren oefenen geen invloed op de uitkomsten. 

c. Ook Loeb9 gebruikte voor zijn onderzoekingen spectrale kleuren. Terwijl 
de resultaten van zijn, in 1912 verricht, experiment voor het grootste deel over
eenkomen met die van von Kries en Schottelius, vinden wij bij hem daarenboven 
nog gegevens over psychologische factoren, die bij het kleurgeheugen mede 
bepalend zijn. Aandacht besteedt hij ook aan de gemaakte fouten. Een onjuiste 
reproductie, zo zegt hij, kan tot stand komen, wanneer men niet alleen de kleur 
„waarneemt", maar deze ook esthetisch gaat waarderen, met als gevolg, dat de 
herkenning wordt gebaseerd op de subjectieve verwerking. Eveneens is dit het 
geval, wanneer niet de impressie, maar de begripsmatige opvatting van de kleur 
het uitgangspunt voor de reproductie is. (Loeb doelt hier op de ongunstige in
vloed van de verbalisatie van de kleur voor de herkenning). De wetenschap, 
dat men een kleur niet gemakkelijk kan onthouden, kan daarenboven verlegen-
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heids-reacties oproepen, waarbij grote verschuivingen als overcompensaties 
kunnen optreden. 

d. Een uitvoerig onderzoek is in 1926 verricht door Ehrler10. Deze maakt 
weer gebruik van een kleurencirkel en keert dus weer terug tot „Oberflächen
farben". Het testapparaat bevat een schijf, waarop, van de periferie naar het 
middelpunt, een aantal mengingen van twee kleuren zijn aangebracht. Als een 
van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek kan worden genoemd, dat de 
zekerheid van de herkenning niet afhankelijk is van de primaire kleuren, maar 
dat mengkwaliteiten zoals groenblauw blijkbaar goed kunnen worden onthou
den. In tegenstelling met Rood en von Kries-Schottelius vindt Ehrler, dat de 
verlengde reactietijd geen storende factor is voor de kleurherkenning. 

e. In 1931 maakt Collins11 een kleurgeheugenonderzoek bekend, dat weder
om met behulp van een spectrometer verricht is. De kleuren waren: blauw 
460,9 millimicron; groen 535 millimicron; geel 588 millimicron; rood 670 milli
micron. Uit dit onderzoek bleek opnieuw, dat de zekerheid, waarmede de 
kleuren worden herkend, voor diverse kleuren verschillend is, en dat kleuren, 
die spectraal dicht bij elkaar liggen, toch wat betreft inprenting en herkenning 
duidelijk te onderscheiden zijn. Collins vestigt bovendien de aandacht op het 
feit, dat de functie om kleuren te herkennen individueel bepaald is, maar dat, 
wanneer men bij vergelijking met andere onderzoekingen verschillen in resultaat 
vindt, nauwkeurig moet worden nagegaan of de omstandigheden, waaronder 
de experimenten plaats vonden, wel gelijk waren. 

f. Een voor onze opzet vermeldenswaardig onderzoek is dat van Burnham en 
Clarkll: A test of hue memory, 1955. De auteurs wijzen op de praktische conse
quentie van een goed functionerend geheugen voor kleur in het dagelijks leven, 
wanneer men voor de taak komt te staan een eerder waargenomen kleur in het 
geheugen terug te roepen. In de toegepaste psychologie kan het ontbreken van 
een bruikbare test, om dit geheugen voor kleur na te gaan, als een hiaat worden 
beschouwd. „A direct test of immediate memory for the hue of colors has been 
developed to fill an important gap in the battery of tests already available for 
assessing personnel with respect to their aptitude for occupations in which color-
skills are required". Het testapparaat, waarvan Burnham en Clark gebruik ma-
ken, is gebaseerd op een experiment, dat eerst door Newhall13 en later door 
Smith14 werd gebruikt om leeftijdsverschillen voor kleuronderscheidingen te 
kunnen nagaan. Het instrument bestaat uit een wiel van 14 inch (35,56 cm) 
doorsnee, waarop twee concentrische cirkels zijn aangebracht. De buitenste 
cirkel omvat 43 oneven genummerde schakeringen van de Farnsworth-Munsell 
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serie (de volledige serie bevat 85 schakeringen). De binnenste cirkel bevat een 
duplicaat van 20 kleuren van de buitenste ring. De opdracht is om een kleur 
van de binnenste ring na een expositietijd van 5" te herkennen; dit gebeurt door 
de in beweging gestelde buitenste ring tot stilstand te brengen, wanneer men de 
identieke kleur meent te hebben gevonden. Het bovenste gedeelte van het instru
ment is verlicht met Macbeth-daglicht van 6500 k. Een verschuifbaar tussen-
schot voorkomt, dat de kleuren van beide ringen terzelfdertijd visueel vergele
ken kunnen worden. 

Het onderzoek werd afgenomen bij honderd proefpersonen (gekozen uit 
technisch en administratief personeel), die eerst met de pseudo-isochromatische 
test van de american optical corporation op kleurenblindheid waren onder
zocht. De groep bestond zowel uit proefpersonen die zich op grond van hun 
werkzaamheden met kleuren bezig hielden, als uit proefpersonen die dit niet 
in hun beroep deden. Na twee tot vier weken werden vijftig van deze proef
personen aan een hertest onderworpen; bovendien werden nogmaals dertig 
proefpersonen uit administratief personeel onderzocht, waarbij geen training 
in kleurwaarneming mocht worden verondersteld. De test-retest-correlatie voor 
de groep van vijftig personen leverde een reliability-coefficient op van 0,68; de 
nieuwe groep van 30 proefpersonen leverde een reliability-coefficient op van 
0,59. Daar deze laatste groep niet significant verschilde van de eerste, konden de 
scores van de beide groepen gecombineerd worden. De reliability-coefficient van 
deze 80 proefpersonen was 0,64, wat wijst op een zeer redelijk betrouwbaar-
heidsniveau. 

Uit hun onderzoek blijkt dat, zoals ook al uit reeds vermelde onderzoekingen 
kwam vast te staan, de zekerheidsgraad van het onthouden verschilt van kleur 
tot kleur. Wanneer men als kriterium de spreidingsgraad van de kleurverschui-
vingen bij de reproductie neemt, zijn roodgeel en roodachtig geel de kleuren, 
die de minste moeilijkheden opleveren, terwijl geelachtig groen en blauw de 
kleuren zijn met het grootste spreidingsveld van verschuivingen. Belangrijk is 
de conclusie van Burnham en Clark, dat het kleurgeheugen, zoals dit met hun 
instrument werd gemeten, een goede constantie in de tijd blijkt te hebben. 
Bovendien menen zij, dat een dergelijke methode als de hunne relevant moet 
worden geacht voor een onderzoek naar het geheugen voor kleur en als test 
voor de praktijk bruikbaar kan worden gemaakt, ofschoon hierover door hen 
geen nadere gegevens worden verstrekt. 

g. Een experiment met een vrij ingewikkelde testprocedure werd in 1955 
beschreven door Hamwi en Landis15. Zij gingen uit van tien duidelijk in tint, 
verzadiging en helderheid te onderscheiden kleuren van de Ostwald-atlas (color 
harmony manual). Na een expositietijd van 105" moesten de p.p. na een tussen-

15 



tijd, variërende van 15 minuten tot 65 uur, de oorspronkelijke aangeboden kleur 
trachten op te sporen, deels uit een aantal van 670 enigermate systematisch ge
ordende kleuren (unmixed method), deels uit een aantal van 168 kleuren, zonder 
enig ordenings-principe samengesteld (mixed method). Na het inprenten van de 
kleur moest daarenboven aan de kleur een omschrijving worden gegeven. Deze 
omschrijving werd aan de proefpersonen medegedeeld op het moment, dat de 
reproductie van de kleur moest volgen. 

Terecht wijst Hellmig (o.e., pg. 69) er op, dat een dergelijke methode ernstige 
bezwaren met zich meebrengt, omdat door inschakeling van de naamgeving het 
absoluut kleurgeheugen onzuiver wordt gemeten. Ondanks deze methodische 
tekortkoming stemmen de resultaten van het door Hamwi en Landis doorge
voerde experiment verrassend overeen met de eerder vermelde onderzoekingen. 
Er blijkt inderdaad sprake te zijn van een vast geheugen voor kleur, het vermo
gen om kleur te herkennen is niet voor een ieder gelijk, de gebruikte kleuren 
variëren in moeilijkheidsgraad. Maar het onderzoek op zich is door de bijzon
dere wijze van benadering zo specifiek, dat vergelijkingen met andere onder
zoekingen nauwelijks nut hebben. 

h. Een vrij recent en grondig onderzoek is door Hellmig (o.e., pg. 79) zelf in 
1958 gedaan en beschreven. Zijn testprocedure was als volgt. Proefpersonen 
kregen de gelegenheid gedurende telkens een minuut een gegeven kleur in te 
prenten. Als testkleuren werden bij het eerste onderzoek 18 verzadigde kleur
tonen gebruikt, die op kaartjes van 18 bij 24 cm aan de proefpersonen werden 
getoond. Na 24 uur moesten de proefpersonen de waargenomen kleuren uit 
120 kleurmonsters terugzoeken. Het experiment werd onder daglichtomstandig-
heden in een neutraal grijs gehouden vertrek uitgevoerd. De normwaarden van 
de testkleuren werden in een tabel aangegeven. Het aantal proefpersonen lag 
tussen de twintig en dertig. De resultaten werden statistisch verwerkt en in 
curven uitgedrukt. 

Wij vermelden enkele door Hellmig opgestelde conclusies: a. de zekerheid 
van herkenning is voor de diverse kleuren verschillend ; zelfs bij twee op elkaar 
gelijkende kleuren is het herkenningsvermogen niet gelijk; b. afwijkingen in de 
richting van de lange-golfpool komen meer voor dan afwijkingen naar de korte-
golfpool van het spectrum ; с warme kleuren (geel en rood) worden gemiddeld 
beter herkend dan koude kleuren (blauw en groen); d. de statistische verdeling 
van enige kleuren zou wijzen op verschillende typen proefpersonen; e. kleuren 
die blijkbaar gemakkelijk te herkennen waren zijn roodpurper (Br. VI), licht 
roodachtig geel (or. Ill), blauw en geel (oerblauw en oergeel), maar in het alge
meen nemen de oerkleuren tussen de niet-gemengde kleuren geen bevoorrechte 
plaats in. 
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In 1960 heeft Heìlmig16 een tweede onderzoek beschreven, waarbij hij, in 
tegenstelling met het eerste, gebruik maakte van kleuren met verschillende ver-
zadigingsniveau's. De onderzoekingsmethode was overigens gelijk aan die van 
het eerste onderzoek ; alleen voegde hij aan het tweede na een maand een retest 
toe. Ook uit de resultaten van dit tweede onderzoek bleek, dat de herkennings
graad voor verscheidene kleuren verschillend was. Een opmerkelijke constate
ring is, dat wanneer een andere kleur dan de aangebodene wordt gegeven, deze 
steeds meer verzadigd is dan de aangeboden testkleur. De resultaten van de re-
test waren in het algemeen beter, dan die van het eerste onderzoek, wat niet in 
overeenstemming is met de uitkomsten van de retest bij Burnham en Clark. 
Terwijl bij vergelijking van de geslachten bij de test geen duidelijk verschil in 
resultaten kon worden aangetoond, waren in de retest de resultaten van de 
vrouwelijke proefpersonen zelfs beter dan die van de mannelijke, die zich 
beroepshalve occupeerden met kleur; en deze laatsten behaalden in het experi
ment geen hogere scores dan proefpersonen voor wie de kleurwaarneming géén 
pregnant onderdeel vormde van hun beroep ; integendeel, de resultaten van de 
beroepshalve met kleur geoccupeerde groep waren slechter dan die van de 
andere proefpersonen. 

Het onderzoek van Hellmig onderscheidt zich van de andere vermelde onder
zoekingen door het feit dat hij het begrip kleurgeheugen ook langs theoretische 
weg wil benaderen. Bij de bepaling van het kleurgeheugen is hij uitgegaan van 
een drie-deling van dit begrip, analoog aan opvattingen, die voor het alge
meen geheugenbegrip gelden. Hij onderscheidt: 1. kleurindruk: „die Aufnahme 
der Farbe durch den Gesichtssinn (Apperzeption)" ; 2. retentie van de kleur : „die 
Aufbewahrung der Farbe im Gedächtnis (Konservierung)"; 3. herkennen van 
de kleur: „Wiedererinnerung = eigentlicher Akt der Farberinnerung (Repro
duktion)". Hij verwijst onder meer naar Kofflca11. 

In elk van zijn onderzoekingen komen zowel fysische als psychische factoren 
voor, die het kleurgeheugen mede bepalen. Bij wat Hellmig „Apperzeption" 
noemt, die tot het inprenten van de kleur leidt, zijn inderdaad de belichtings-
omstandigheden en eventuele contrastwerkingen van betekenis, maar daarnaast 
zijn stemmingen van de proefpersonen en de instelling ten opzichte van de te 
leveren prestaties factoren, waarmee rekening gehouden dient te worden. Het is 
mogelijk de door Hellmig geconstateerde verschillen bij de retest terug te bren
gen tot een veranderde houding ten opzichte van het experiment: men kan als 
hypothese aannemen, dat voor de in kleur ongeoefende proefpersonen de factor 
van de onzekerheid bij een retest een geringere rol speelt en dus betere resultaten 
veroorzaakt; in kleur geoefende proefpersonen tonen bij heraanbieding een 
verminderde interesse, hetgeen tot lagere scores leidt. Daarnaast is het nodig na 
te gaan of de inprenting van de kleur verloopt als een „beleving van een kleur". 
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of dat de verstandelijke acten, zoals kleuromschrijving en kleurbenoeming, de 
elementen zijn op grond waarvan de kleur wordt onthouden. 

Het komt ons juist voor dat de kleurindruk als een beleving is te beschouwen, 
maar het is een open vraag of het kleurgeheugen in de zo gestelde absolute vorm 
te meten is. Hoe de kleur in het geheugen wordt bewaard, is een van de meest 
duistere problemen van het geheugen voor kleur. Wat zich hierbij voordoet is 
slechts afte leiden uit de \Aemverschuivingen, die via foutieve reproducties kun
nen worden geregistreerd. Uit de resultaten van ons onderzoek zal moeten 
blijken of bepaalde kleuren duidelijk beter worden onthouden, maar belangrijk 
is daarbij het nagaan van de richting, waarin de verschuiving plaats vindt. Ter
wijl nu deze gegevens langs kwantitatieve weg kunnen worden getoetst, is het 
nagaan van de factoren, die eventueel een ongunstige invloed op het testverloop 
hebben gehad, veel ingewikkelder. Deze factoren zijn zeer uiteenlopend van 
aard en vergen een uitvoerig experimenteel onderzoek. Hellmig wijst wel op deze 
factoren, die deels van fysische en fysiologische aard zijn, zoals lichtomstandig
heden en nabeeld, deels ook van psychologische aard, zoals b.v. de karaktero
logische factoren, de invloed van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau, maar 
noch Hellmig noch de genoemde andere auteurs hebben de invloed van deze 
factoren nauwkeurig nagegaan. 

i. Overzicht van en beschouwingen over de experimenten. Wanneer men de 
beschreven onderzoekingen onderling wil vergelijken, stuit men op een bezwaar, 
waarop reeds de Zeeuw19 in zijn onderzoek naar kleurenvoorkeur gewezen 
heeft. Kleuronderzoekingen kenmerken zich, zo is ons gebleken, door een grote 
variatie in gebruikte methodieken en een gebrekkig aangeven van kleurmetrische 
gegevens, waardoor vergelijkingen weinig zin hebben. Het overzicht van de door 
Hellmig aangegeven onderzoekingen bevestigt deze opvatting. 

Overzicht 

Auteur jaar 

Rood 

vort Kries-Schottelius 

Loeb 

Ehrler 

Collins 

Burnham-Clark 

Hamwi-Landis 

Hellmig 

van onderzoek 

1879 
1907 

1912 

1926 

1931 
1954 

1955 

1958/1960 

methode 

kleurencirkel 

spectrometer 
spectrometer 

kleurencirkel 

spectrometer 

kleurencirkel 

kleurkaartjes 

kleurkaartjes 

aard van de kleur 

niet spectraal 

spectrale kleur 

spectrale kleur 

niet spectraal 

spectrale kleur 

niet spectraal 

niet spectraal 

niet spectraal 
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Bij Rood en Ehrler ontbreken de kleurmetrische gegevens geheel. Bij de expe
rimenten met spectrale kleuren werden verschillende golflengten gebruikt, b.v. : 

vort Kries-Schottelius 

blauwgroen 
groen 
geelgroen 
geel 
oranje 

473,5 millimicron 
503,2 millimicron 
564,6 millimicron 
574,5 millimicron 
606,6 millimicron 

Collins 

blauw 
groen 

geel 
rood 

460,9 millimicron 
535,0 millimicron 

588,0 millimicron 
670,0 millimicron 

Burnham en Clark gebruikten 43 oneven kleuren uit de Farnsworth-Munsell-
serie, Hamwi en Landis namen tien testkleuren uit de amerikaanse Ostwald-
atlas, Hellmig gebruikte 18 Munsell-kleuren, waarvan hij tevens de normwaarde 
aangaf. Geen van deze auteurs geeft de wijze aan, waarop de kleuren zijn be
werkt, terwijl toch de opgestreken kleur verschilt van rastertechnieken. Neemt 
men daarnaast nog in aanmerking, dat zowel expositietijd als reproductietijd 
van auteur tot auteur verschillen, dan is het duidelijk dat eventueel gevonden 
overeenkomsten en verschillen met grote voorzichtigheid gehanteerd moeten 
worden. 

Niettemin kwam uit de onderzoekingen dit wel vast te staan, dat er een speci
fiek geheugen voor kleur bestaat, dat de moeilijkheidsgraad voor de diverse 
kleuren verschillend is en dat er individuele afwijkingen kunnen worden gecon
stateerd. Geenszins duidelijk is nog of spectrale kleuren zich op gelijke wijze 
laten onthouden als niet-spectrale kleuren; hierover zijn opvallenderwijs géén 
onderzoekingen bekend. 

Ofschoon niet alle onderzoekers, hierboven vermeld, zich met hetzelfde facet 
van het geheugen voor kleur hebben bezig gehouden, is hun uitgangspunt steeds 
de herkenning van kleur geweest. Wat Linschoten19 zegt m.b.t. het algemeen 
geheugen, geldt volgens ons ook m.b.t. het geheugen voor kleur: inprenten, ont
houden en reproduceren kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden onder
zocht, maar het onderzoek van het ene aspect kan plaatsvinden door de andere 
aspecten te reduceren. Het onthouden kan onderzocht worden door middel van 
de herkenning, maar daarbij moet men tevens de inprenting als medebepalende 
factor verdisconteren. 

In de beschreven experimenten laten zich twee vormen van onderzoek onder
scheiden. De ene groep van onderzoekers gaat de onmiddellijke herkenning 
na; de reproductie komt tot stand na een zeer korte expositietijd, waarbij 
derhalve de herkenning gebaseerd is op de gevoeligheid voor de kleurin
druk. De andere groep onderzoekt de uitgestelde herkenning, waarbij het 
accent op de tijdsduur wordt gelegd. Voor de eerste groep is het onderzoek van 
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Burnham en Clark representatief, voor de tweede groep kunnen de experimenten 
van Hellmig als voorbeeld dienen. De uitgestelde reproductie van de kleur, 
waarbij het accent valt op het onthouden van kleur in lengte van tijd, is naar 
onze mening minder zuiver, omdat men een aantal factoren niet onder controle 
heeft. Bovendien is deze methode minder geschikt voor psychodiagnostische 
doeleinden door de tijdrovende testprocedure. Het komt ons voor, dat de on
middellijke herkenning, d.w.z. die bij onderzoekingen met een korte reactietijd, 
het meest geschikt is om het geheugen op de gevoeligheid voor kleur afte tasten. 
Het is daarbij echter noodzakelijk de testsituatie nauwkeurig te analyseren op 
bijkomende en mogelijk storende factoren. 

Het inzicht in het geheugen voor kleur wordt ongetwijfeld vergroot door niet 
alleen aandacht te besteden aan de frequentie van de goede prestaties, maar ook 
door de analyse van de foutieve reproducties. Het voorkomen van kleur-
verschuivingen bij de reproductie van een vroeger waargenomen kleur is een 
verschijnsel, dat reeds door Katz5 werd opgemerkt. Hij wees er op dat de taal 
de neiging heeft bij de omschrijving een vroegere kleurindruk te overdrijven. 
Men spreekt immers van „zo wit als sneeuw, zo rood als bloed, zo zwart als 
ebbenhout, een krijtwit gezicht". Ook wanneer men bewust een kleurherinne-
ringssituatie schept, door aan proefpersonen te vragen het zwart van een be
kende hoed, het rood van lippen of de kleur van waargenomen dakpannen in 
het geheugen terug te roepen, heeft men een redelijke kans, dat een te diep 
zwart of voor het rood een te hoge verzadigingsgraad wordt aangegeven. „Fast 
immer wird bei einem hellen Gegenstand eine zu helle, bei einem dunklen Gegen
stand eine zu dunkle und bei einem Gegenstand, der als deutlich bunt gefärbt 
bekannt ist, eine zu gesättigte Farbe ausgewählt. Die Uebertreibungen treten im 
allgemeinen bei den bunten Farben deutlicher zutage als bei den tonfreien". 
(Katz, o.e., noot 5, pg. 217). De verklaring hiervoor meent Katz te kunnen vin
den in het feit, dat in het geheugen de kleur vooral in haar absolute vorm ge
nomen wordt. Ook Koffka11 neemt op grond van gegevens uit de Gestalt-
psychologie aan, dat de binnen het kleurgeheugen voorkomende verschuivingen 
de neiging hebben zich in de richting van een hogere verzadiging te bewegen. 
Hellmig16, die in het tweede door hem uitgevoerde experiment de invloed van de 
verzadiging bij het herkennen van kleuren onderzoekt, komt tot de volgende 
conclusie: „Die Sättigung der Erinnerungsfarben eines Kollektives liegt (mit 
Ausnahme des „schmutzigen" Gelb der Sättigung So = 2,0) immer höher als die 
Sättigung der Originalfarbe. Der Sättigungsunterschied zwischen Erinnerungs
und Originalfarbe ist in erster Linie vom Sättigungsgrade der Originalfarbe (und 
erst in zweiter Linie vom Farbton) abhängig. Dieser Unterschied ist um so geringer 
je höher der Sättigungsgrad der Originalfarbe ist" (o.e., pg. 110). Overigens zijn 
de gegevens uit de experimenten over verschuiving in helderheids- en verzadi-
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gingsgraad schaars. Uitspraken over de richting welke de foutieve reproductie 
uitgaat, zijn in verschillende onderzoekingen van het geheugen voor kleur wel 
gedaan, maar zij stemmen veelal niet met elkaar overeen: Loeb, Collins en 
Hellmig vinden bij aanbieding van rood in de voorkomende verschuivingen een 
sterkere tendens naar de gele dan naar de blauwe zijde van het spectrum, an
deren niet. Toch is het wel noodzakelijk de aard van de verschuivingstendens te 
kennen, omdat het appèlkarakter van de kleur een niet te verwaarlozen factor 
binnen het kleurgeheugen kan zijn. 

Wanneer men de relatie tussen waarnemer en waargenomen kleur als een 
wederkerige subject-object-relatie ziet, valt het bij alle onderzoekingen over het 
geheugen voor kleur op, dat wel de objectpool van deze verhouding aan een 
nadere analyse werd onderworpen, maar dat er weinig aandacht werd besteed 
aan het subject zelf. Hoogstens werd aangegeven, dat het geheugen voor kleur 
individueel verschillend was en dat psychologische factoren het geheugen voor 
kleur beïnvloedden, maar nergens, voor zover wij weten, werd beschreven welke 
groepen van personen al dan niet over een goed functionerend geheugen voor 
kleur beschikten. Hier mag dus de vraag geopperd worden of kennis omtrent 
het al dan niet goed functioneren van het geheugen voor kleur voor de psycho
diagnostiek zin heeft. Витке20 wijst in zijn „Lehrbuch der Geisteskrankheitei " 
op de wenselijkheid om in het kader van het geheugenonderzoek ook ändert 
facetten dan de algemene „Merkfähigkeit" te betrekken. „Zur Prüfung des 
Farbengedächtnisses sind Wollproben oder besser Vorhänge, Tücher oder sonstige 
farbige Gegenstände (Bilder) zu verwenden, die dem Kranken zu Gesicht gekom
men sind". En niet alleen het geheugen voor kleur, maar ook dat voor vorm, 
zou volgens Витке moeten worden nagegaan. „Zur Prüfung des Formgedächt
nisses eignet sich besonders eine von Ziehen verwendete geometrische Figur von 
der Form eines „M" oder die von Bernstein angegebene Methode, bei der neun 
Karten mit verschiedenen geometrischen Figuren je 30 Sekunden lang betrachtet 
und nachher unter 25 ähnlichen herausgesucht werden müssen". Витке geeft niet 
aan, of de verkregen informaties omtrent kleur- en vormgeheugen voor prak
tische of theoretische doeleinden bruikbaar zijn. 

In het algemeen kan men zeggen, dat de pathologie van het geheugen voor kleur 
een voor het psychodiagnostisch onderzoek weinig geëxploreerd gebied van het 
geheugen is. In mindere mate is dit het geval bij de pathologie van het geheugen 
voor vorm. In de veel gebruikte algemene intelligentietests is het visueel geheu
gen een belangrijke subtest, terwijl daarnaast een aantal afzonderlijke visuele 
retention-tests bestaan, die belangrijk worden geacht bij het onderzoek naar 
organisch-cerebrale stoornissen. Deze tests zijn vooral reproductietests van een 
recente visuele indruk, waarbij, behalve de reproductie van het voorstellings
beeld, ook de wijze waarop de „Gestaltung" tot stand komt, wordt beoordeeld. 
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Een nadeel van de meeste „Memory for design tests" is, dat zij meestal niet 
voor de nederlandse bevolking zijn geijkt. 

Een geheel ander onderzoek, waarbij het geheugen voor kleur een onderdeel 
vormt van een serie geheugenproeven, is door Wallon21 verricht. Hij stelde zich 
ten doel na te gaan of het materiaal zelf een belangrijke factor was voor het ont
houden. Hij liet zeven serie's, bestaande uit resp. abstracte woorden, concrete 
woorden, kleuren, figuren, cijfers, voorstellingen van dieren en een element, 
dat steeds op een andere plaats in een vlakje verscheen, zolang reprodu
ceren, totdat de juiste volgorde werd gegeven. Uit de resultaten van deze in
prentingsmethode, waarbij 32 kinderen tussen 12 en 14 jaar betrokken waren, 
kon worden afgeleid, dat het onthouden van diverse objecten verschillend te 
classificeren was, in die zin dat cijfers en concrete woorden het gemakkelijkst, 
maar driehoeken en de plaats in de ruimte het moeilijkst te reproduceren waren. 
De kleuren namen een tussenpositie in en kwamen het meest overeen met de 
abstracte woorden. De kleuren, die visueel werden aangeboden, bleken vooral 
via de klemnaam te zijn onthouden. Dit onderzoek van Wallon heeft voor onze 
studie slechts een geringe betekenis. Het geeft n.l. geen inzicht in de specifieke 
functie van het kleurgeheugen, maar wel is de opzet waard om hier vermeld te 
worden, omdat de gebruikte methodiek zo verschilt van andere reeds beschreven 
technieken. 

§ 4. Typologische verschillen tussen kleur- en vorm-attitude onderling 

Herhaaldelijk wordt in de psychologische literatuur gewezen op de veronder
stelling, dat er een individuele geaardheid zou bestaan voor kleur en vorm. „Ook 
is er typisch verschil tussen geheugen voor vormen en voor kleuren. Dit verschil 
hangt ook samen met een typologisch verschil in de hele persoonlijkheid. Al is er 
op dit punt nog veel onderzoek noodzakelijk". Aldus Chorus22. 

Experimenten omtrent de karakterologische en typologische verschillen op 
basis van kleur- of vorm-voorkeur zijn in de twintiger jaren verricht door 
Scholl23; men krijgt de indruk, dat deze waardevolle onderzoekingen niet vol
doende bekendheid hebben gekregen. Scholl ging uit van de veronderstelling, 
dat een dominante reactie voor kleur of voor vorm een typische geaardheid van 
de persoonlijkheid veronderstelde. Hij sprak van een kleurtype, een vormtype 
en een gemengd type. Hij richtte vooral zijn aandacht op de methoden en tech
nieken en het bleek hem, dat een geschikte experimentele benadering geen een
voudige aangelegenheid was. Vervolgens ontwierp hij een sorteertest, waarbij 
de proefpersonen grijze figuren van verschillende vorm in een sorteerdoos 
moesten selecteren. Na een week werd het experiment herhaald, maar nu met 
gekleurde figuren. Hij meende, dat de verschillen in reactietijd en het aantal 
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fouten tussen de eerste en de tweede proef uitsluitsel zouden kunnen geven om
trent vorm- of kleur-dominantie. De resultaten waren echter negatief. In een 
tweede sorteertest moesten de proefpersonen figuren naar believen óf op kleur 
óf op vorm sorteren. Hierbij bleek echter dat, wanneer eenmaal een classificatie
systeem was gevonden, dit werd aangehouden, zonder in feite acht te slaan op 
kleur en vorm. Ook een derde test, waarbij de proefpersonen zo snel mogelijk 
een aantal kaarten van gelijke vorm, maar verschillend van kleur moesten 
selecteren, bleek geen betrouwbare gegevens op te leveren. Scholl meende nu 
dat hij eerst dán met zijn poging zou slagen, wanneer de min of meer bewuste 
attitude ten opzichte van vorm en kleur kon geëlimineerd worden. Hij introdu
ceerde daarom een tachistoscopische methode, waarbij een hoofdfiguur, b.v. 
een groene driehoek, gedurende 10 seconden op een scherm werd geprojec
teerd. Na een interval van 10 seconden werd gedurende V5 seconde een 
plaat met 8 tot 16 figuren geëxposeerd, waaronder de hoofdfiguur, maar deze 
in een andere kleur, én een andere vorm, maar deze in dezelfde kleur als de 
hoofdfiguur. Poppinga24, die de onderzoek-methode van Scholl overnam, - con
stateerde nu, dat sommige proefpersonen door de figuur van gelijke vorm 
werden aangetrokken, maar dat andere de figuur van dezelfde kleur aanwezen. 
Zo kon hij spreken van een vormpool en een kleurpool in het visuele veld, 
die voor de karakterologische geaardheid richtinggevend zouden zijn. Hij 
komt tot de conclusie, dat de attractie voor vorm of voor kleur de expressie 
is van een „im eigentlichen Sinne typisches Verhalten". Dit gegeven werkte hij 
uit door een correlatie te zoeken tussen zijn kleurvormtype en de typologie 
van Kretschmer. Hij meende te kunnen vaststellen, dat cyclothyme proefper
sonen meer reageerden op kleur en schizothymen meer op vorm : „Kein Form
seher war zyklothym, kein Farbseher schizothym". (Zie ook Lindberg)2s. 

Een uitvoerige studie is door Lindberg" aan hetzelfde onderwerp van de 
kleur- en vormtypologie gewijd. Hij onderzocht 2446 lagere school-kinderen 
en 218 psychiatrische patiënten met een door hem ontworpen sorteertest en een 
door hem zo benoemde „ringtest". Deze laatste bestaat uit twee cirkels en twee 
vlakjes van verschillende kleur (rood en blauw) en met enkele geringe afwij kingen 
in vorm. De proefpersonen moesten overeenkomsten en verschillen beschrijven, 
op grond waarvan de voor de proefpersoon eigen vorm- of kleur-attitude kon 
worden vastgesteld. Hij kwam tot de conclusie, dat manisch-depressieve 
patiënten een grotere affiniteit hadden voor kleur en dat schizophrenen zich 
meer naar de vorm richtten. 

Ook Eysenck26 besteedde aandacht aan het voorkomen van een „form"- of 
„color"-attitude. Bij een onderzoek naar „type-factors in esthetic judgments" 
vond hij, dat hysterische patiënten een opvallend grotere affiniteit voor „moder
ne" schilderijen aan de dag legden dan voor „oudere" schilderijen. Tot de 
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„modernen" rekende hij van Gogh, Gauguin, Cézanne, Vlaminck, Corinth en 
Derain; als representatief voor de „oudere" kunst werden in deze test de schil
derijen van Hobbema, Constable, Wilson, Corot, Boudin en Crawford be
schouwd. Een mogelijke verklaring voor dit gegeven meende Eysenck te vinden 
in het feit, dat de moderne schilderijen rijker waren aan kleur : „In other words", 
zo zegt hij, „the hypothesis might be entertained, that hysterics are more 
sensitive to color, dysthymics to form". 

Eysenck, die Lindbergs werk kent, meent te mogen opmerken, dat op grond 
van de onderzoeken van Lutz, Ritter, Poppinga, Oeser, Kibler, Enke, Braat, 
Schmidt en Lüth de indruk wordt gewekt, dat schizoïde typen meer geneigd zijn 
tot een „non-color-attitude", terwijl cycloïde typen hun voorkeur voor kleur 
zouden uitdrukken. Hij voegde hier een eigen onderzoek26 aan toe, waarbij hij 
gebruik maakte van een „similarity-test", gebaseerd op beschrijving van ge
vonden overeenkomsten, van een „ranking-test" waaruit moest blijken, of bij 
rangschikking de kleur of de vorm van invloed was geweest, en van de ringlest 
van Lindberg. Aan deze testserie onderwierp hij 200 proefpersonen, waaronder 
50 neurotici (25 mannen en 25 vrouwen) en 25 mannelijke en 25 vrouwelijke 
dysthymen. „Tetrachoric correlations were obtained between the three tests on 
53 patients who had done all three tests; These average, only 24, thus indicating, 
that the three tests measure relatively specific attitudes, while not excluding the 
possibility of a general factor of colour-attitude". Ofschoon Eysenck hieraan toe
voegt, dat eerst uitvoeriger onderzoekingen aan dit onderwerp moeten worden 
gewijd, zou (volgens hem) toch het vermoeden gewettigd zijn, dat de kleur- of 
vorm-attitude bij ieder kleur- of vorm-onderzoek een typologische factor van 
belang kan zijn. 

Men kan het nu als een tekortkoming beschouwen, dat in ons onderzoek aan 
deze kleur- en vorm-attitude geen aandacht is besteed. Het zou immers mogelijk 
zijn, dat de prestaties in ons kleur- en vorm-experiment wel degelijk door typo
logische factoren worden beïnvloed. Dit zou dan kunnen betekenen, dat goede 
prestaties in de kleurentest bepaald zouden zijn door een grotere affiniteit voor 
kleur en goede prestaties in de vormentest afhankelijk zouden zijn van de voor
keur voor vorm. Daar in ons experiment echter de kleurentest en de vormen
test afzonderlijk afgenomen worden, is er geen sprake van een alternatief vorm 
óf kleur. Wij menen dat de kleuren- en vormen-test afzonderlijke, specifieke 
houdingen veronderstelt, die niet zonder meer vergelijkbaar zijn. In hoeverre 
toch typologische factoren een rol spelen, zou moeten blijken uit andere onder
zoekingen, waarbij de typologische kriteria buiten het experiment zelf liggen. 
Slechts wanneer vaste kriteria voor de aanvaarding van een kleur- of vorm-type 
kunnen worden aangevoerd, is een zinvol correlatie-onderzoek met onze kleu
ren- en vormen-test mogelijk. Het feit dat verschillend materiaal verschil in 
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resultaten bij geheugenproeven kan bewerkstelligen, is overigens een bekend 
gegeven uit de algemene psychologie. In ieder geval menen wij, dat het met het 
materiaal, dat wij tot nu toe verzameld hebben, niet mogelijk is de vraag naar de 
invloed van het kleur- of vorm-type, of naar het bestaan van een kleur- of vorm-
type te beantwoorden. Ook andere mogelijk belangrijke factoren, zoals geslacht 
en milieu en cultureel niveau, zijn in ons ¿wswonderzoek niet nader beschouwd. 

Het bestaan van een specifiek kleur- of vorm-type is trouwens ook in de 
literatuur niet geheel klaar en duidelijk bewezen. Wij ontmoeten hier ongeveer 
dezelfde problematiek als door Meili11 is aangegeven bij de beschrijving van 
de opmerkzaamheid. Hij zegt hiervan: „Die angeföhrten Ausdrücke lassen un
gefähr erkennen, was unter diesen verschiedenen Formen verstanden wird, genauere 
Definitionen finden sich recht selten, meistens bestehen sie im Hinweis auf gewisse 
praktische Arbeiten." 

Een onderzoek naar mogelijke typologische verschillen binnen het kleur-
geheugen en binnen het vormgeheugen zal in een later stadium ongetwijfeld 
noodzakelijk zijn. Wij beschouwen onze studie dus als een basis-onderzoek met 
als uitgangspunt een zo beperkt mogelijke vraagstelling, die op zichzelf echter 
reeds een aanzienlijk aantal problemen blijkt in te houden. 
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HOOFDSTUK II 

BESCHRIJVING VAN DE METHODE 

§ 1. Probleemstelling en doel van het onderzoek 

Als uitgangspunt vooronderstellen wij het bestaan van een binnen het alge
meen geheugen te onderscheiden specifieke functie, welke wij voorlopig willen 
aanduiden als „het geheugen voor kleur" of „kleurgeheugen". Een nadere 
begripsbepaling van het geheugen voor kleur zal in hoofdstuk V volgen. 

Het doel\an het onderzoek is proefondervindelijk na te gaan of het verkrijgen 
van inzicht in het geheugen voor kleur een waardevol gegeven kan zijn: 

a. voor het klinisch-psychologisch onderzoek van organisch-cerebraal gestoor
den; 

b. voor het diagnostisch onderzoek van het normaal-psychologische; 
с voor de kennis van de geheugenwerking op zich. 

Vooreerst hebben wij uit het literatuur-onderzoek gezien (pg. 21), dat in het 
verleden slechts weinig aandacht is besteed aan de subject-pool van de relatie 
mens-kleur; maar bovendien willen wij hier constateren, dat ons inziens géén 
vergelijkende onderzoeken tussen organisch-cerebraal gestoorde en „normale" 
proefpersonen zijn verricht, waarbij als medium het geheugen voor kleur werd 
genomen. 

Bij de verwezenlijking van ons doel bleek het ontbreken van een voor het 
kleurgeheugen relevante onderzoekingsmethode een werkelijk bezwaar te zijn, 
omdat niet kon worden uitgegaan van het absoluut geheugen voor kleur. Hierop 
wees/faiz1 reeds: „diese Auf gäbe die in das Gebiet des absoluten Farbengedächt
nisses hineinreicht, bedarf aber einer so komplizierten und zeitraubenden Methode, 
dasz an ihre Inangriffnahme nicht gedacht werden konnte". Wij hebben op een 
aantal vroegere experimenten gewezen, waarbij de herkenning van kleuren als 
uitgangspunt werd genomen, en wij hebben deze weg eveneens gevolgd. Het zou 
nu voor de hand liggen bij een empirisch onderzoek van dezelfde strekking van 
reeds beproefde technieken gebruik te maken. Nu dient echter opgemerkt te 
worden, dat noch het experiment van Rood2 in 1879 noch de test van Burnham 
en Clark3 in 1954 een bredere toepassing in de praktijk hebben gevonden. Maar 
voor de beantwoording van ónze vraagstelling bleek, bij nadere beschouwing, 
géén van de ons bekende technieken om het geheugen voor kleur te onderzoeken, 
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voldoende geschikt: wij menen immers niet te kunnen volstaan met een kwanti
tatieve benadering zonder meer, want ook 't inwinnen van gedragspsychologische 
informaties kwam ons hoogst belangrijk voor. Dit neemt niet weg, dat wij van 
de door anderen" vermelde ervaringen wel degelijk gebruik hebben gemaakt, en 
in dit verband wijzen wij er op, dat de test van Burnham en Clark nog het meest 
overeenkomt met de door ons ontwikkelde methode. 

§ 2. Test-constructie 

Het komt ons nuttig voor hier iets uitvoeriger in te gaan op enkele problemen 
die wij bij de constructie van onze methode hebben ontmoet, vooral wat betre ft 
de ordening van de door ons gebruikte kleuren. 

Munsell5 en Ostwald6 hebben kleurencirkels ontworpen met het doel kleuren 
in een eenvoudig te hanteren ordenings-systeem onder te brengen. Juist op 
grond van het daarbij toegepaste ordenings-systeem waren noch de kleuren-
cirkel van Munsell noch die van Ostwald voor ons doel geschikt. 

De kleurencirkel van Munsell bevat vijf hoofdkleuren en wel: rood, geel 
groen, blauw en paars. Tezamen met de tussenkleuren geel-rood, groen-geel, 
blauw-groen, paars-blauw en rood-paars vormen zij een geleidelijk in elkaar 
overgaande reeks, die naar behoeven wederom is onder te verdelen in secundaire 
tussenkleuren. Het aantal kleurtonen (n.l. twintig) achtten wij voor ons ex
periment te gering, terwijl de volledige kleurencirkel van Munsell met alle spe
ciale tussenkleuren om praktische redenen niet geschikt was voor ons doel. 

De Ostwald-cirkel daarentegen is 24-delig. Ostwald neemt acht kleuren als 
grondkleuren aan, waarvan hij geel, rood en blauw de oerkleuren noemt. De 
kleuren in de door Ostwald opgestelde kleurtooncirkel zijn op „natuurlijke" 
wijze in een kleurencirkel gerangschikt. Onder natuurlijke rangschikking ver
staat men een zodanige rangschikking, dat díe kleuren aan elkaar grenzen, die 
het minst van elkaar verschillen. Aldus Rijgersberg1. Een al te strak geordend 
systeem nu bleek voor een kleurherkenningsproef bezwaren te hebben. Uit 
voor-onderzoekingen was ons namelijk gebleken, dat proefpersonen bij de 
kleurherkenning fixatie-punten vonden bij een steeds systematisch terugkerende 
ordening van kleuren. Om aanknopingspunten voor de herkenning op basis van 
een vaste plaats in een reeks te voorkomen, zou het eenvoudig geweest zijn een 
cirkel te gebruiken waarop de kleuren willekeurig waren geplaatst, een cirkel 
derhalve zónder enig ordeningsprincipe. Uit proeven, die wij met een dergelijke 
cirkel namen, bleek echter, dat de opgave voor ernstig gestoorde proefpersonen 
zó moeilijk was, dat de resultaten geen mogelijkheid tot differentiatie meer 
boden. 

Het gebruik van een kleurencirkel met een, zij het niet ài te strak gehouden, 
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ordeningsprincipe bleek nog een ander belangrijk voorde«! te bieden. Hierbij 
was het n.l. mogelijk de weg waarlangs de beslissing van de proefpersoon bij 
de herkenning of vermeende herkenning tot stand kwam, op eenvoudiger wijze 
te volgen. Dit is de voornaamste reden waarom wij aan een meer geordende 
kleurencirkel de voorkeur hebben gegeven boven een cirkel zonder enig orde-
nings-principe. 

De door ons samengestelde kleurencirkel bevat vier „psychologische" kleuren 
rood, geel, groen en blauw, welke door ons kleurkategorieën zijn genoemd. 
Iedere kleurkategorie bevat zes kleuren, waarvan de onderlinge intervallen on
gelijk zijn. Tijdens het waarnemen zijn sommige kleuren gemakkelijk te onder
kennen als men ze met elkaar vergelijkt, andere leveren voor de onderscheiding 
wat meer moeilijkheden op. In iedere kleurkategorie is er één kleur, die duidelijk 
„uitspringt"; met andere woorden: de ordening voldoet niet aan een „natuur
lijke" rangschikking. 

Wij waren er ons van bewust, dat bij een dergelijke methode twee facetten 
duidelijk moeten worden onderscheiden: a. de kleurherkenning op basis van de 
kleurindruk; b. de kleursituatie, waarin de kleurherkenning tot stand komt, 
doordat de proefpersoon zich „organiserend" instelt. Het bleek ons hierbij 
wenselijk naast het medium kleur een ander medium in te schakelen en wij 
kozen hiervoor een vomj-experiment juist met het doel het specifieke van de 
kleurherkenning te kunnen afbakenen.* Het spreekt vanzelf, dat het noodzake
lijk was na te gaan of iedere kleur en vorm gelijk was in moeilijkheidsgraad 
voor het onthouden, hetgeen dan ook nader werd onderzocht (zoals in hoofd
stuk III uiteengezet zal worden). 

Tenslotte mag hier de vraag worden gesteld of het onderzoek, in zijn geheel 
beschouwd, opgevat moet worden als een experiment in de engere zin van het 
woord of dat het beter is te spreken van een test. Volgens de definitie van 
Lienert3 is een test: „Ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung 
eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem 
Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der indivi
duellen Merkmals-ausprägung"'. Volgens deze definitie kan het onderhavige 
onderzoek worden beschouwd als een test in het experimentele stadium van 
ontwikkeling. Met deze restrictie spreken wij dan ook verder van kleuren- en 
\OTmentest. 

§ 3. De kriteria en de rubricering van de groepen 

Bij andere psychod¡agnostische onderzoekingen was het ons opgevallen, dat 
patiënten, bij wie een organisch-cerebraal defect bestond, grote moeite hadden 

* De gebruikte vormen werden voor de methode ontworpen door P. H. Meijers. 
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om visueel aangeboden kleuren te onthouden. Om dit gegeven nader te veri
fiëren hebben wij deze vergelijkende studie gemaakt van resp. één groep neuro
logisch-psychiatrisch gediagnosticeerde, organisch-cerebraal gestoorde pa
tiënten, een tweede groep waarbij een organisch-cerebraal symptomen-complex 
niet duidelijk kon worden vastgesteld én een groep „normale" *proefpersonen. 
Dit inschakelen van een groep normale proefpersonen was te meer een vereiste, 
omdat blijkbaar ook bij normale personen een grote variabiliteit in het geheugen 
voor kleur is aan te tonen. 

De wijze nu waarop wij het aan de orde gestelde verschijnsel onderzoeken, 
zouden wij empirisch-fenomenologisch willen noemen. Met de kwantitatieve 
uitkomsten alléén menen wij niet te kunnen volstaan. Langs andere wegen moet 
aan de geconstateerde feiten zin worden gegeven, aansluitend op wat Strasser9 

zegt: „Met het vaststellen van statistische frequenties en significante verbanden is 
nog niet alles gedaan". De kwantitatieve methode blijft bij ons onderzoek nood
zakelijk, alleen al om de normen te kunnen vaststellen voor de ernst van de 
stoornis in het geheugen voor kleur, toevalsfactoren uit te sluiten en de nodige 
statistische manipulaties te kunnen verrichten. Maar uitsluitend en alleen afgaan 
op kwantitatieve metingen, zoals dit bij vele inprentingstests het geval is, is 
reeds (pg. 2) als bezwaar vermeld. En het verzamelde cijfermateriaal èn de 
bestudering van de wijze waarop de resultaten tot stand komen, moeten samen 
uitmaken of de geconstateerde verschijnselen feiten zijn, waaraan we een zin
volle betekenis kunnen hechten; zinvol ten opzichte van de diagnostiek, zinvol 
ten opzichte van het al of niet functionerend in de wereld staan. Of de door ons 
gebruikte methode aan de eisen van dit tweeledig gezichtspunt voldoet, zal door 
ons nader worden bezien. Het probleem, dat hier wordt aangeraakt, is door 
Kijm10 reeds gesteld bij de beschrijving van de gedragswijzen bij de Rorschach
test. Wij willen ons afvragen of de in onze test geconstateerde gedragingen 
fenomenologisch operationeel gemaakt kunnen worden. 

Als kriterium voor de rubricering van de groepen werd aangenomen een al dan 
niet „aantoonbaar" organisch-cerebraal lijden. De rubricering van de groepen 
is dan als volgt. 

Groep A: 

Deze groep omvat een aantal patiënten, bij wie op grond van een uitvoerig 
neurologisch-psychiatrisch onderzoek een duidelijk aantoonbaar organisch-
cerebraal lijden kon worden vastgesteld. Binnen deze groep zijn op basis van 
psychiatrische diagnose drie sub-groepen te onderscheiden: 

*Voor het begrip „normaal" zie: ZUTTHOF, D., Een terreinverkenning ten behoeve van 
de sociale psychiatrie, diss. Arnhem 1963. 
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Al een aantal dementieën, vastgesteld bij oudere patiënten; 
A2a een aantal jongere patiënten met een „durante vita" geacquireerd orga-

nisch-cerebraal lijden en enige oudere patiënten met een tumor. 
A2b Een aantal epileptici. 

Groep B: 

Deze groep omvat een aantal patiënten met een psychiatrische diagnose, 
waarbij een organisch-cerebraal symptomencomplex niet duidelijk kon worden 
aangetoond. Deze groep is onderverdeeld in drie sub-groepen: 

BI een aantal ontwikkelingsstoornissen op het gebied van temperament en 
karakter; 

B2a een aantal stoornissen die in de affectieve sfeer liggen; 
B2b een aantal vormen van schizofrenie. 

Groep C: (controlegroep) 

Deze bestaat uit een aantal „normale" volwassenen, medewerkers van de 
psychiatrische inrichting*, waar het onderzoek ter plaatse werd verricht door 
dezelfde proefleider. 

Het onderzoek werd steeds onder daglichtomstandigheden uitgevoerd in het
zelfde vertrek. Wij noemen het door ons verrichte onderzoek een èas/jonder-
zoek, omdat wij de nadruk willen leggen op de beperkte strekking.** De test-
validatie in de engere zin van het woord wordt niet aan de orde gesteld. 

§ 4. Testbeschrijving 

1. Eisen, waaraan de test moest voldoen 

Aangezien ook ernstig gestoorde patiënten bij het onderzoek waren betrok
ken, moest enerzijds de test eenvoudig van aard zijn, maar anderzijds de aan
spreekbaarheid zodanig zijn, dat ook mW-gestoorde proefpersonen voldoende 
interesse voor de opdracht zouden kunnen opbrengen. Bij het afnemen van de 
proeven is gebleken, dat de meeste proefpersonen na een korte instructie be
grijpen, wat van hen verwacht wordt. Een positieve stellingname was te con
stateren vooral wanneer de proefpersonen van te voren vernamen wat de 
test beoogde te onderzoeken : het vermogen om kleuren en vormen te onthouden. 

* Huize Padua te Boekei. 
·* In bijlage II is een overzicht gegeven van het aantal proefpersonen met vermelding van 

groepsindeling, leeftijd en eventuele diagnose. 
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2. Beschrijving van het materiaal 

Α. voor het kleurenonderzoek 

a. Kleurencirkel (zie bijlage IV).* Opeen vierhante wit-kartonnen plaat van 
28,5 χ 28,5 cm zijn in cirkelvorm vierentwintig kleuren gedrukt. De kleuren zijn 
uitgevoerd in verschillende nuances, die niet geleidelijk in elkaar overgaan, 
maar afzonderlijke rechthoekige vlakjes van 4 χ 2 cm vormen. Zij zijn zichtbaar 
van een cijfer voorzien. Op de kartonnen plaat is een draaibare cirkelvormige 
schijf gemonteerd, waarin een venster van 2 x 5 cm zodanig is uitgesneden, dat 
bij draaien van de schijf slechts één kleurenvlak volledig, of twee naast elkaar ge
legen kleuren gedeeltelijk kunnen worden waargenomen. De kleuren zijn op een 
nader te beschrijven wijze gerangschikt. Zij worden cirkelkleuren genoemd (CK.) 

b. Vierentwintig aan te bieden kleuren. De vierentwintig op losse kaartjes aan
gebrachte kleuren, aanbiedkleuren (A.K.) genoemd, zijn identiek aan de cirkel-
kleuren. De aanbiedkleuren zijn op de achterzijde gemerkt met een volgorde
letter en een cijfer, dat correspondeert met het nummer van de cirkelkleur. 

Bij het drukken werd gebruik gemaakt van de rasterdruktechniek om de 
reproductie mogelijk te maken. In hoeverre de psychologische kleurwaardering 
bij het gebruik van verschillende technieken verandert, is een open vraag en 
vereist een nader onderzoek. Wij gebruikten de rasterdruktechniek in verband 
met de geringe kwetsbaarheid daarvan, vergeleken met opgestreken monsters. 
De keuze van een eigen kleurenspectrum heeft ongetwijfeld nadelen. De Zeeuw 
heeft in zijn dissertatie „De kleurenvoorkeur in de psychodiagnostiek" u reeds 
aangeduid, dat gevonden overeenkomsten en verschillen bij kleuren-experimen-
ten met veel reserve gewaardeerd moeten worden, niet alleen op grond van ver
schil in toegepaste methoden, maar ook op grond van verscheidenheid in nuan
ces van de aangeboden kleurkategorieën. Onze aanvankelijke bedoeling om het 
experiment af te stemmen op een bestaande kleurenproef konden wij niet ver
wezenlijken. Ten eerste bevatten zowel de kleurentest van Lüscher12 als die 
van Pfister13 per kleurkategorie te weinig nuances, terwijl juist een groter aantal 
daarvan noodzakelijk is voor een niet op toeval berustende herkenningsproef; 
en vervolgens waren het druktechnische moeilijkheden, die het scheppen van 
een identieke vergelijkingsbasis met andere kleurentests moeilijk maakten. 

c. Registratie- en observatieformulieren. 

d. Ishihara-test14 voor een onderzoek naar kleurenblindheid. Bij iedere proef
persoon werd na afloop van de kleuren- en vormentest een onderzoek naar 
kleurenblindheid ingesteld, en wel met de test van Ishihara. 

* Om druktechnische redenen zijn de afmetingen van de kleurencirkel in de bijlage IV iets 
veranderd. 
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В. voor het vormenonderzoek 

a. Vormencirkel. De vormencirkel bestaat uit drie op elkaar gemonteerde 
schijven, waarvan de middelste, 2 cm groter dan de andere schijven, draaibaar 
is. In de bovenste schijf is een venster aangebracht, waarin de vormen, die even
als bij de kleurenproef cirkelgewijs gerangschikt zijn, stuk voor stuk zichtbaar 
worden, wanneer de middelste schijf wordt gedraaid. De vierentwintig onder
scheiden vormen van de middelste schijf zijn van één tot vierentwintig genum
merd en worden cirkelvormen (CV.) genoemd. 

b. Vierentwintig aan te bieden vormen. De vierentwintig op losse kaartjes ge
drukte vormen, aanbiedvormen (A.V.) genoemd, zijn, juist zoals dit bij de aan-
biedkleuren het geval is, op de achterzijde voorzien van een volgorde-letter en 
een cijfer dat met het nummer van de vorm op de cirkel correspondeert. De aan
bied vormen zijn identiek aan de cirkelvormen (C.V.). 

с hetzelfde als bij A, sub с 

3. Opmerkingen over het materiaal 

Om het kleurgeheugen op zijn eigen aard te kunnen aftasten was het, zoals 
gezegd, nodig naast kleur ook een ander medium in te schakelen: de vorm. Het 
is echter niet de bedoeling de kleurentest zonder meer met de vormentest te 
vergelijken, maar wel verschillen en overeenkomsten te onderzoeken, die men 
vanuit de relatie proefpersoon-kleur en de relatie proefpersoon-vorm kan con
stateren. Het komt ons voor, dat de kleurgeheugenfunctie en de vormgeheugen
functie afzonderlijke eenheden vormen, waaraan eigen wetmatigheden beant
woorden. 

Ofschoon zowel bij de kleurentest als bij de vormentest van cirkels gebruik 
gemaakt wordt, is er toch een verschil in constructie. Anders dan het venster van 
de kleurencirkel is dat van de vormentest niet draaibaar; dit met het oog op de 
identiteit van cirkelvorm en aanbiedvorm, waarbij een zelfde stand van vormen 
noodzakelijk is. Het zou mogelijk geweest zijn de proefopstellingen voor kleur 
en voor vorm aan elkaar gelijk te maken door ook bij de kleurencirkel een niet 
draaibare vensterschijf te gebruiken. Bij een draaibare vensterschijf echter kon 
de observatie van de gedragswijze beter plaatsvinden, een gegeven, dat ons 
vooral bij de kleurentest interesseerde. 

Analoog met de vier kategorieën op de kleurencirkel werden vier kategorieën 
bij de vormen samengesteld. Elke kategorie vormt een reeks van vijf enigszins 
op elkaar gelijkende figuren, aangevuld met één figuur, die duidelijk van de 
andere figuren is te onderscheiden. Wij deden dit om een gelegenheid te schep-
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pen waardoor binnen de kategorie grove fouten konden gemaakt worden. De 
kategorieën bevatten de volgende ordeningsprincipes : 

Kategorie 1 : van gesloten naar open (nrs. 1 t/m 5) + opvallende figuur 6. 
Kategorie 2: van abstract naar concreet (nrs. 7 t/m 11) + figuur 12. 
Kategorie 3: van ongeordend naar geordend (nrs. 13 t/m 17) + figuur 18. 
Kategorie 4: van asymmetrisch naar symmetrisch (nr. 20 t/m 24) + figuur 19. 

§ 5. Normen voor instructie en protocollering 

1. De testsituatie 

Voor ons basisonderzoek werd de testsituatie zo constant mogelijk gehouden. 
De test werd afgenomen onder daglichtomstandigheden, waarbij zo veel moge
lijk werd gelet op een constante belichting. Felle zon en schemering werden 
vermeden, terwijl voorwerpen met een sterk reflecterend vermogen uit de on
middellijke omgeving werden verwijderd. Het is bekend dat het gebruik van 
kunstlicht een duidelijke vertekening geeft van kleuren. (Een nader onderzoek 
om verschillen, verkregen met twee ongelijke lichtbronnen, na te gaan is nood
zakelijk). Een niet al te sterke wisseling van de lichtsituatie binnen één licht
bron kan op grond van de chromatische adaptatie van het oog15 worden ge
accepteerd. 

De proefpersoon zit tegenover de proefleider aan een tafel van normale 
hoogte. De cirkels worden (in horizontale stand) voor de proefpersoon neer
gelegd en wel zodanig, dat de proefpersoon in het draaien ervan niet wordt 
belemmerd. 

2. De instructie 

a. bij de kleurencirkel. „U ziet vóór U een plaat, waarop zich cirkelgewijs een 
aantal kleuren bevinden. De bedoeling is, dat U straks kleuren, die U op afzon
derlijke kaartjes krijgt aangeboden, op deze kleurencirkel terug gaat zoeken. 
Het gaat er om te weten hoe goed U kleuren kunt onthouden. U kunt eerst voor 
U zelf nagaan, welke kleuren de cirkel bevat". 

De proefleider demonstreert de werking van de schijf. „U krijgt een korte tijd 
om naar de aangeboden kleuren te kijken. Zodra het kaartje echter is weg
genomen, moet U proberen diezelfde kleur op de cirkel te zoeken; U mag er zo 
lang over doen als U wilt". 

De proefleider moet met de volgende punten rekening houden : 

1. De cirkel wordt zodanig voor de proefpersoon neergelegd, dat de kleur-
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kategorie rood (genummerd 1 t/m 6) linksboven (vanaf de proefpersoon ge
rekend) ligt. 

2. Bij de eerste aanbieding van het kaartje a wordt de cirkelschijf op kleur 8 in
gesteld. 

3. De aan te bieden kleur wordt rechtsboven tegen de plaat gelegd, waarna de 
proefpersoon niet meer dan 5" in de gelegenheden wordt gesteld de kleur in 
zich op te nemen. Een korte inprentingstijd is noodzakelijk om nabeeld-
werking van de contrastkleur te vermijden. 

4. De proefleider noteert de nummers van de door de proefpersoon aangegeven 
cirkelkleur op het protocolblad, en wel zodanig dat de proefpersoon geen 
gelegenheid heeft de notering te volgen of de codering op de achterzijde van 
de aanbiedkleuren te zien. 

b. bij de vormencirkel. „Bij de vorige test kreeg U als opdracht kleuren te ont
houden; nu moet U hetzelfde proberen met vormen. Het enige verschil is, dat 
nu de middelste schijf draaibaar is" (de proefleider demonstreert de werking van 
de schijf). Daarna kan de proefpersoon nagaan, welke vormen er zich op de 
schijf bevinden. De aanbiedvormen worden, evenals de aanbiedkleuren, links
boven tegen de plaat gedurende 5" geëxposeerd. Daarna kan de proefpersoon 
de vormen op de cirkel opzoeken. 

3. Protocollering van de kwantitatieve gegevens en registratie van de gedragswijze 

Op het protocolblad is de volgorde van de aanbiedkleuren aangegeven, waar
bij het nummer van de identieke cirkelkleur is vermeld. Slechts de foutieve 
weergave behoeft genoteerd te worden. 

Voor elke kleur is op het protocolblad bovendien een cirkeltje beschikbaar, 
waarin de draaibewegingen van de proefpersonen kunnen worden aangegeven. 
Hierbij zijn een aantal gedragspatronen te onderkennen: 
a. het draaien in één richting, waarbij de kleuren stuk voor stuk voor het venster 

verschijnen, totdat de cirkelkleur als identiek met de A.K. wordt herkend. 
b. het heen en weer bewegen van de schijf overeenkomend met „trial and 

error". 
c. de proefpersoon geeft de aanbiedkleur een naam en tracht aldus de identieke 

kleur op te sporen. 
d. de proefpersoon zoekt de kategorie van de aangeboden kleur op en tracht 

binnen de kategorie de oplossing te vinden. 
e. De proefpersoon draait de schijf, totdat hij de eerste nuance van de kategorie 

ontmoet en zet dan de schijf stil. 
ƒ. De proefpersoon is trefzeker en overtuigd van de juiste keuze. 
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g. De proefpersoon is onzeker en zoekt steeds weifelend naar de identieke kleur. 
h. De proefpersoon is snel in zijn draaibewegingen. 
/. De proefpersoon is langzaam, heeft veel tijd nodig om de volgens hem iden

tieke kleur te vinden. 
De proefleider tekent de bij de kleurentest voorkomende gedragspatronen 

aan op de daarvoor bestemde plaats op het protocolblad. Bij de vormentest wor
den de gedragspatronen niet aangegeven, alleen de resultaten worden vermeld. 

4. Verwerking van de gegevens* 

Op het protocolblad bevinden zich twee kwadraatschema's: één voor de 
kleurresultaten en één voor de vormresultaten. De nummers van de C.K. zijn 
diagonaalsgewijs van linksonder naar rechtsboven in het kwadraatschema in
geschreven. 

Heeft de herkenning van de kleur op de juiste wijze plaats gehad, is dus het 
cijfer van de A.K. gelijk aan het cijfer van de C.K., dan vallen beiden op de 
diagonaallijn samen. Het betreffende cijfer wordt dan met een cirkeltje omgeven. 
Indien de A.K. verschilt van de C.K., dan wordt een kruisje geplaatst verticaal 
boven of onder de betreffende A.K., horizontaal corresponderend met het aan
gegeven nummer. Het kruisje wordt dan met een cirkeltje omgeven. Op deze 
wijze tekenen de gemaakte fouten zich duidelijk af. De kategorieën rood (1 t/m 
6), geel (7 t/m 12), groen (13 t/m 18) en blauw (19 t/m 24) zijn in het kwadraat
schema door een gearceerde lijn aangegeven. Hierdoor is het mogelijk onmid
dellijk af te lezen of de gemaakte fout binnen de kleurkategorie of daarbuiten 
valt. Aan de hand hiervan is het gemakkelijk te zien of nuance-fouten ( = fouten 
binnen de kleurkategorie) of kleurfouten ( = verschuivingen van een kleur naar 
een andere kleur) gemaakt worden. Vervolgens worden de nuance-fouten per 
kategorie samengeteld en in de eerste kolom van de kleurtabel geschreven ; zo 
ook de kleurfouten onder het hoofd „verschuivingen". 

Op analoge wijze worden de vowiresultaten genoteerd. 

§ 6. Analyse van de test-verrichting 

De proefpersoon, die aan de beschreven test deelneemt, schijnt een vrij een
voudige taak voorgelegd te krijgen. Hij moet kleuren en vormen, die hem 
enkele seconden worden aangeboden, uit een aantal cirkelgewijs gerangschikte 
monsters terugzoeken. Het welslagen echter van deze opdracht hangt af van het 
vermogen de opgedane indruk zolang te conserveren, totdat de herkenning op 
grond van de ,.identiteit" plaats vindt. En dit is niet eenvoudig. Er heeft name-

* In hoofdstuk IV zijn enkele voorbeelden gegeven, die echter om druktechnische redenen 
van de hier vermelde instructie enigszins afwijken. 
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lijk een vergelijking plaats tussen één indruk uit het onmiddellijk verleden met 
een aantal indrukken, waarover de waarneming op dat moment kan be
schikken. 

Vanuit het object gezien immers kan de opdracht mislukken : 
a. doordat de eerste indruk te zwak was, zodat geen vergelijkingsbasis meer 

aanwezig is ; 
b. doordat het aantal aanwezige kleuren en vormen de oorspronkelijke indruk 

(aanbiedkleur of aanbiedvorm) zodanig aantast, dat de herkenning wordt 
bemoeilijkt (interferentie). 
Het subject kan zich, behalve door zich „te laten leiden" door kleur- of vorm-

indruk, ook op een bepaalde wijze organiserend ten opzichte van de gestelde 
taak instellen, waarbij evenwel de mogelijkheid aanwezig is, dat een onjuiste 
organisatie een goede herkenning belemmert. In de wijzen, waarop de proef
persoon het gestelde doel tracht te bereiken, laten zich twee soorten van werk
wijzen observatief duidelijk onderscheiden * en wel : 

A. De systematische gedragshouding: de proefpersoon gaat volgens plan te 
werk, volgt bij het bereiken van het doel een zeker schema. Deze houding komt 
enigszins overeen met het begrip „cognitief schema", zoals door van ParrerenI6 

werd beschreven. 

B. De pathische gedragshouding11: waarbij de proefpersoon zich meer laat 
leiden door de indruk. Het doel wordt bereikt door een afzoeken van de kleuren-
of vormen-cirkel, waarbij het „toevallig ontmoeten" uitgangspunt is voor de 
herkenning, zonder dat er sprake is van een vooropgezet plan. 

Zowel het eerste als het laatstgenoemde gedragspatroon kan tot een goed 
resultaat leiden. Binnen deze twee gedragspatronen zijn op grond van obser
vatie nog variaties te onderscheiden, als volgt : 

Ad A. binnen de systematische gedragshouding: 

a. Door de bovenste schijf in één richting te draaien kunnen alle aanwezige 
kleuren en vormen worden afgetast, waarna het venster wordt verschoven naar 
de vermeende identieke kleur. De proefpersoon wil hier eerst alle kleuren hebben 
gezien, voordat hij een beslissing neemt. 

b. De kleuren van de cirkel worden, door de schijf in één richting te draaien, af
getast tot het moment, dat de vermeende identieke kleur is gevonden. Hierbij wor
den derhalve niet alle kleuren van de cirkel afgetast, zoals bij het vorige patroon. 

* De gedragspatronen konden slechts voor de kleur uitgewerkt worden op grond van de 
constructie van het testinstrument (vgl. pg. 33). 
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c. Men neemt als uitgangspunt voor de herkenning de identieke kleurkatego-
rie. Het zoekveld wordt dan beperkt tot de zes nuances van die kategorie. 

d. Men geeft de aanbiedkleur een naam en gebruikt deze als hulpmiddel voor 
de herkenning. 

e. De helderheidsgraad van de kleur wordt als uitgangspunt genomen. 

AdB. binnen de pathische gedragshouding: 

a. De bovenste schijf wordt „zonder plan" naar links en rechts gedraaid, 
totdat de vermeende identieke kleur wordt aangegeven. Er is hier sprake van 
intuïtief treffen. 

b. De bovenste schijf wordt naar rechts en links gedraaid met een steeds 
kleiner wordende uitslag, totdat de identieke kleur wordt aangewezen. Dit ge
dragspatroon is een combinatie van systematisch en pathisch gedrag. De kleur
indruk is echter uitgangspunt geweest. Voor beiden geldt : ontdekking is primair. 

Naast de geschetste gedragshoudingen is de instelling, waarmede de proef
persoon de test ondergaat, het „zeker of onzeker" van zichzelf zijn, een aspect, 
dat empirisch kan worden vastgesteld. Een grote zekerheid demonstreert zich 
door de geringe inspanning, waarmede de vermeende identieke kleur wordt 
„getroffen" zonder de schijf meer te draaien dan strikt nodig is. Een gedemon
streerde trefzekerheid wil echter nog niet zeggen, dat het resultaat goed is. De 
onzekerheid drukt zich uit in een weifelend gedrag, dat tijdens het draaien van 
de schijf of bij het aangeven van de uiteindelijke beslissing tot uiting komt. 
Het onzeker gedrag behoeft een goed resultaat niet noodzakelijkerwijs in de 
weg te staan. Het is blijkbaar inherent aan de „moeilijkheid" van de test, dat 
evenzeer bij normale proefpersonen frequent een beperkte mate van onzeker
heid wordt aangetroffen. 

Ook het tempo is een factor, die in de test empirisch is na te gaan. Ofschoon 
men een snel of een rustig of een traag tempo zonder behulp van apparatuur 
kan aangeven, komt het ons voor, dat een meer verfijnde meting voor het be
palen van het tempo b.v. door mechanisatie, wenselijk zou zijn. 

De beschreven gedragspatronen zijn slechts zinvolle onderscheidingen, in 
zoverre zij nuttig zijn voor een inzicht in het gebeuren. Derhalve moet door ons 
onderzocht worden of de „behavior-patterns"18, hetzij voorde patho-psycholo-
gie, hetzij voor de normale psychologie van betekenis zijn. 

§ 7. Analyse van de fouten in de kleuren- en vormentest 

Reeds is (pg. 37) gewezen op het feit, dat de foutenbron van tweeërlei aard 
kan zijn. Wanneer de indruk van de aanbiedkleur of-vorm te zwak is, zal dit tot 
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gevolg hebben, dat ook de herkenning-na-enige-tijd moeilijker plaats vindtt 
maar even goed is het mogelijk, dat bij een goede indruk het mislukte resultaat 
van de herkenning moet worden toegeschreven aan een foutieve organisatie in 
de herkenningsprocedure. Ook' de instelling van de proefpersoon kan variabel 
zijn. De proefpersoon kan fouten maken, zonder dat hij twijfelt aan de juiste 
weergave, of hij kan zich bewust zijn van het feit, dat hij faalt. De proefpersoon 
staat in het laatste geval voor de keuze óf te erkennen, dat hij inderdaad de 
aangeboden kleur of vorm is vergeten, óf hij zal uit de vierentwintig cirkel-
kleuren of cirkelvormen er een aanwijzen die naar zijn mening het meest beant
woordt aan de oorspronkelijke kleur- of vormindruk. Het komt voor dat de 
proefpersoon, ondanks het feit dat hij in eerste instantie meent de aangeboden 
kleur of vorm te zijn vergeten, toch na aandrang tot keuze de juiste kleur of de 
juiste vorm weet aan te geven. Ook kan de proefpersoon zijn gedrag gedurende 
de test wijzigen. Het is bovendien mogelijk dat de proefpersoon, door met een 
zekere overtuiging een kleur of vorm aan te wijzen, een juiste herkenning sugge
reert, terwijl hij de kleur of vorm is vergeten. In dat geval is het resultaat meestal 
een grove fout. 

Grove fouten kunnen het karakter krijgen van een negatieve confabulane in 
de zin van Wernicke19. Deze „verlegenheidsconfabulatie" treedt op, wanneer de 
proefpersoon in verlegenheid wordt gebracht. Carp20 wijst er op, dat verlegen-
heidsconfabulaties de taak vervullen om de continuïteit der herinnering te her
stellen. Niet alle grove fouten in de test zijn confabulaties. Grove fouten kunnen 
tot stand komen, doordat de indruk van de aanbiedkleur te zwak was, maar ook 
door een onjuist gehanteerde organisatie van het herinneringsproces; zelfs 
emotionele factoren kunnen een rol spelen. Wij spreken dan ook slechts van 
een confabulatie, wanneer als „verlegenheidsreactie" een willekeurige kleur 
wordt aangegeven. 

De confabulatoire fout in kleur of vorm is niet uit de registratie van de fouten 
af te leiden, doch dit is wel het geval bij de perseveratie-fouten. Onder een perse-
veratie-fout in kleur of vorm verstaan wij de fout, waardoor eenzelfde kleur of 
vorm tweemaal of meer foutief wordt teruggegeven. De proefpersoon verwijlt 
dan nog bij een in het recent verleden opgedane kleur- of vorm-ervaring. In de 
patho-psychologie is de perseveratie een bekend verschijnsel. Burgemeister11 

rekent de perseveratie onder de „behavioral criteria of organicity". Men moet 
echter niet vergeten, dat het persevereren op zichzelf geen pathologisch ver
schijnsel is. Het doorwerken of het niet loskomen van iets, dat de geest bezig 
houdt, is een gebeuren dat ieder normaal mens kent. Het moet beschouwd 
worden als een functie, die de activiteit van de geest steunt. Bij het oplossen 
van een denkopgave kan de perseveratie gelegenheid bieden nogmaals bij het 
vraagstuk te vertoeven, en wel op een zodanige wijze, dat men van de oor-
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spronkelijke denkopgave vervuld blijft, ook wanneer men met iets anders bezig 
is. Dat niet alleen het denken, maar ook het gevoe/jleven de invloed van het 
persevereren ondergaat, moet als algemeen bekend verondersteld worden. 
Staat de perseveratie niet ten dienste van de normale psychische functie, maar 
tast zij door de optredende vertraging het denk- en gevoelsleven aan, dan krijgt 
zij een negatief accent. Wiersma22 meent, dat twee geestelijke toestanden dit in 
de hand werken : „in de eerste plaats de algemene bewustzijnsinzinking en in de 
tweede plaats een bepaalde bewustzijnsinstelling". Terwijl hij er op wijst dat in 
lichtere vorm het verschijnsel zich bij normalen voordoet in toestanden van suf
heid en vermoeidheid, constateert hij verder dat de ernstige vorm van perse
vereren, in de zin van blijven kleven, bij verschillende vormen van hersenlijden 
voorkomt, o.m. dementia senilis, dementia arteriosclerotica, dementia para
lytica, apathische toestanden, hersentumoren en andere. In zijn „Versuch einer 
anthropologischen Grundlegung der psychiatrischen Erfahrung", beschrijft 
Zutt23 het gedrag van de „Organiker" aldus: „Während er so fast alles gleich 
wieder vergisst, haftet er - scheinbar im Gegensatz dazu - perseverierend an 
manchen Gehalten des gelebten Lebens. In diesem Perseverieren, wie in manchen 
anderen „Symptomen", zeigt sich aber nur eine andere Folge der Unfähigkeit, 
herauszutreten in die Dimension des Geistes: nämlich das besondere Verfallensein 
an die gelebte Situation und ihre Gehalte. Wer die Fähigkeit mehr oder weniger 
eingebüsst hat, immerfort im schwebender Leichtigkeit aus der gelebten Situation 
auch herauszutreten, sich von deren Gehalten zu lösen, sich über sie zu erheben, 
die Situation reflektierend zu befragen, gerät in Gefahr, dem in der gelebten 
Situation Begegnenden in der Weise gelebten Begegnens zu verfallen und so an 
den Gehalten der gelebten Situation zu haften. Das nennen wir perseverieren". 
Dit soort persevereren moet dan ook beschouwd worden als een „onmacht", 
waardoor een soepel functioneren van het psychische belemmerd wordt. 

Ook experimenteel-psychologisch is aan het verschijnsel perseveratie volle 
aandacht besteed. In de ÄorscftacA-diagnostiek wordt de perseveratie, behalve 
als een van de voorkomende symptomen bij epilepsie, ook gezien als organisch 
teken voor andere ziektebeelden. Rorschach2* zelf geeft aan, dat „starke Perse
verationen ohne ausgesprochene Tier- und Körperteilstereotypie" voorkomt bij 
epileptische dementie, doch ook bij katatonie. Böhm25 verstaat onder „Perse
veration" „das Beharrungsvermögen der Vorstellungsinhalte, d.h. ihre Tendenz 
sich von selbst dem Bewusstsein wieder aufzudrängen. Sie ist eine unerlässliche 
Voraussetzung des Lernvorgangs. Im klinischen Sinne gebraucht man den Aus
druck aber gewöhnlich nur im Sinne eines erhöhten Beharrungsvermögens". 

Wij zijn iets uitvoeriger op het begrip perseveratie ingegaan, enerzijds omdat 
wij er de nadruk op willen leggen, dat de perseveratie geen pathognomisch teken 
is van één bepaald ziektebeeld, maar als veelvoorkomend verschijnsel vooral 
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bij meerdere vormen van organisch-cerebrale stoornissen wordt gevonden, 
anderzijds omdat wij de kleur- en vorm-perseveraties op hun differentieel-
diagnostische waarde willen toetsen. Zowel in de kleuren- als in de vormen-test 
is het voorkomen van perseveraties af te leiden uit de curve, terwijl de sterkte 
van de perseveratie zou te bepalen zijn aan de hand van het aantal malen dat 
men eenzelfde kleur of vorm teruggeeft. 

Reeds is gewezen op het feit, dat zowel de sterkte van de indruk, als de wijze 
waarop zich de proefpersoon ten opzichte van de taak al organiserend instelt, 
medebepalende factoren zijn bij het herkennen van kleuren en vormen. Men kan 
zich daarbij de vraag stellen of het enkel as waarnemingen zijn van de kleur en 
de vorm, die al interfererend een herkenning belemmeren. Op grond van het 
verband, dat tussen kleur en gevoelsleven wordt aangenomen, kan men zich 
afvragen, of ook de emoties, die met een bepaalde kleur in verband staan, mis
schien een interfererende invloed hebben. Het zal daarbij echter nodig zijn hier
voor duidelijke kriteria te vinden, wat zeker geen eenvoudige opdracht is. 

Overzien we nu de gegevens, dan kunnen wij vaststellen, dat de test, zoals 
deze wordt geïntroduceerd, een kleuren- en wimen-herkenningstest is, waarbij 
het subject zich actief zoekend ten opzichte van een bepaald aantal kleuren en 
vormen instelt. De herkenning heeft plaats op grond van een kortstondige 
kleur- resp. vormindruk, die bij niet-eidetici slechts een vage voorstelling vormt, 
en die een vergelijking met andere aanwezige monsters mogelijk maakt. De test 
gaat niet alleen na of de proefpersoon kleuren of vormen kan herkennen, en 
welke fouten hij maakt, maar ook hoe hij zich organiserend en emotioneel ten 
opzichte van de opdracht gedraagt. In dit opzicht kan de test beschouwd worden 
als een prestatie- en gedragstest met als medium kleur en vorm. De meeste 
proefpersonen ervaren de kleurentest als moeilijker dan de vormentest. 

Bij de analyse van de testverrichting (§6) is geconstateerd, dat zowel kwanti
tatieve als kwalitatieve aspecten van het onderzoek om aandacht vragen. Wan
neer wij ons afvragen waar bij ons onderzoek de grens ligt tussen het kwalita
tieve en het kwantitatieve, staan wij voor dezelfde problematiek als reeds door 
Sanders26 in zijn dissertatie „De rangeertest: proeve ener methode van kwanti
tatief en kwalitatief intelligentieonderzoek" is beschreven. Ook in ons onder
zoek is er n.l. sprake van meting van objectieve prestaties, waarbij voor iedere 
deelnemer een actueel prestatieplafond kan worden vastgesteld. Daarnaast 
hebben wij aandacht besteed aan de persoonlijke instelling, die zich enerzijds in 
het observeerbaar gedrag van de proefpersoon ten opzichte van de taak demon
streert, maar waarbij anderzijds toch ook de ontmoetingssituatie27 een belang
rijke factor is. „Voor een kwalitatieve analyse zijn observatie en ontmoeting 
van de proefpersoon essentiële voorwaarden", zegt Sanders (o.e., pg. 78). 
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DEEL II 
EMPIRISCH ONDERZOEK 



Inleiding 

In hoofdstuk II is het doel van het onderzoek en de beschrijving (§4) van de 
door ons gevolgde methode uitvoerig weergegeven. Wij hebben er op gewezen, 
dat wij zowel aandacht zullen besteden aan de kwantitatieve resultaten van de 
kleuren- en vormentest als aan de wijze waarop zich de proefpersoon in de her
kenningsprocedure gedraagt. 

In het nu volgende hoofdstuk III zullen de toetsresultaten van het eigen basis
onderzoek worden besproken, terwijl in het volgend hoofdstuk IV de gedrags
psychologische benadering aan de hand van een beschrijving van enkele gevallen 
nader zal worden toegelicht. Alvorens de toetsresultaten te beschrijven, gaan 
enkele opmerkingen vooraf die voor de statistische analyse* van de gegevens 
van belang zijn. 

* De statistische berekeningen werden o.l.v. Drs. Ph. v. Eiteren verricht door de mathe
matisch-statistische afdeling van het Instituut voor wiskundige dienstverlening van de katho
lieke universiteit te Nijmegen. 
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H O O F D S T U K III 

KWANTITATIEVE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

§ 1. Opmerkingen vooraf 

a. Volgorde van aanbieding 

(De beschrijving van de gevolgde methode is in hoofdstuk II, § 4 gegeven). 
Voor het onderzoek werden 24 kleuren en 24 vormen gebruikt. De aanbieding 
van de kleuren en vormen geschiedde steeds in de volgorde a tot en met x. De 
letters corresponderen met de kleurennummers van de schijf als volgt : 

a 
b 
с 

d 
e 

f 

- 1 
- 24 

- 15 

- 11 
- 3 

- 23 

g 
h 

i 

j 

к 
1 

- 4 
- 17 

- 9 
- 19 

- 7 
- 2 

m 
η 

о 

Ρ 

q 
г 

- 14 
- 20 

- 8 

- 18 

- 5 
- 22 

s 
t 

u 

ν 

w 

X 

- 12 

- 6 

- 13 

- 21 

- 10 

- 16 

Variaties in deze volgorde zijn overwogen (bij voorbeeld aselect). Hiervan is 

afgezien, omdat dan gemakkelijker vergissingen zouden worden gemaakt. Nu 

heeft men het voordeel dat de resultaten voor verschillende proefpersonen beter 

vergelijkbaar zijn. Een mogelijk nadeel is dat de volgorde mede de fouten-

frequentie voor bepaalde kleuren kan bepalen. Bij een aselecte volgorde zouden 

deze foutenfrequenties beter vergelijkbaar zijn. 

b. Proefschema 

Het basisonderzoek is opgezet volgens een van te voren opgesteld werkplan. 

In het totaal werden 32 proefpersonen van groep A, 31 van groep В en 34 van 
groep С onderzocht op 16 verschillende data. Met uitsluiting van de retest vond 
het onderzoek binnen een tijdsverloop van drie weken plaats. (De kriteria voor 
de selectie van de groepen А, В en С zijn in hoofdstuk II, § 3 vermeld). 

Er is naar gestreefd elke dag proefpersonen van zoveel mogelijk gelijke leef
tijd, maar behorende tot de drie verschillende hoofdgroepen van diagnoses aan 
het onderzoek te onderwerpen. Dit zou het mogelijk maken de resultaten per 
onderzoekdatum te vergelijken, als er significante verschillen tussen vergelijk-
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bare resultaten van verschillende dagen zouden bestaan. Dit streven werd door
kruist door : 
1. de verschillen tussen de leeftijdsverdelingen van de drie groepen; 
2. het niet beschikbaar zijn van de oorspronkelijk aangewezen proefpersonen. 

c. Onderzoek naar de daginvloed 

Om na te gaan of de resultaten voor de verschillende dagen van onderzoek 
vergelijkbaar waren, is een variantie-analyse (zie §8, sub 1) toegepast op de to
tale aantallen fouten in kleur, resp. vorm, gemaakt door de personen van groep 
С met een leeftijd minder dan vijftig jaar. Daarbij werd noch voor kleur noch 
voor vorm een significant verschil tussen de gemiddelde aantallen fouten per dag 
gevonden. (De overschrijdingskansen voor kleur en voor vorm zijn groter dan 
0,95). Een variantie-analyse werd tevens toegepast voor de totale aantallen 
fouten in kleur bij alle niet-kleurenblinde proefpersonen van de groepen A en В 
afzonderlijk. In geen van deze gevallen werd een significante daginvloed gevon
den. Het onderzoek werd voor de ernstige fouten toegepast wat betreft de kleur 
bij niet-kleurenblinde proefpersonen voor de groepen A en В en wat betreft de 
vorm bij alle proefpersonen van groep A. Ook hierbij werd geen significante dag
invloed gevonden. Bij de overige groepen waren de aantallen ernstige fouten in 
kleur en vorm onvoldoende om een dergelijk onderzoek toe te passen. 

Hoewel in de beschouwde situatie niet volledig is voldaan aan de voorwaarden 
voor toepassing van een variantie-analyse en de vermelde analyse dus slechts 
als globale toets kan worden beschouwd, is bij het onderzoek verder geen reke
ning gehouden met een mogelijke daginvloed. 

d. Gradatie in fouten 

De statistische verwerking van de gegevens is gebaseerd op de aangegeven 
fouten, die de proefpersoon in de kleuren- en vormentest maakte. Iedere on
juiste weergave werd als fout geregistreerd. Een onderscheid werd gemaakt 
tussen „fouten" in kleur, resp. vorm, en „ernstige fouten" in kleur, resp. vorm. 
Onder ernstige fouten wordt verstaan : alle overgangen van een kleur naar een 
andere kleur uit een andere kleurgroep (kleurkategorie) of van een vorm naar een 
andere vorm uit een andere vormgroep (vormkategorie). De kleurgroepenzijn: 
nrs 1 t/m 6; nrs. 7 t/m 12; nrs. 13 t/m 18; nrs. 19 t/m 24. De vormgroepen zijn: 
nrs. 1/6; nrs. 7/12; nrs. 13/18; nrs. 19/24. Wanneer derhalve van een rood-
variant (1-6) naar een geel-variant (7-12) of naar een groen- of blauw-variant 
wordt verwezen, wordt dit beschouwd als een ernstige fout. Een uitzondering 
moet worden gemaakt voor de overgang van de geelvariant nr. 11 naar de 
groenvariant nr. 13. Deze fout wordt door de personen van de controle-groep С 
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zeer vaak gemaakt. Als de betreffende kleuren naast elkaar worden gelegd, zijn 
ze minder gemakkelijk te onderscheiden dan bij andere kleuren van verschillende 
kleurgroepen het geval is. De overgangen van 11 naar een andere groenvariant 
dan 13, en van 13 naar een andere geelvariant dan 11, zijn als „ernstige fouten" 
geteld. 

e. Onderzoek naar de invloed van de leeftijd 

Nagegaan werd of er verband bestond tussen de leeftijd en het totale aantal 
fouten in kleur en vorm. Dit geschiedde met de rangcorrelatietoets van Kendall 
(zie §8, sub 2). 

Voor de controle-groep С was het resultaat als volgt : 

foutentype 

kleur 

vorm 

kategorie proefpersonen 

alle 
niet-kleurenblinde 

alle 

toetsresultaat 

+ 
n.s. 

(+) 

+ = positieve correlatie (significant bij 5 %) 
( + ) = aanwijzingen voor positieve correlatie (significant bij 10%) 
n.s. = niet significant. 

Het onderzoek is tevens verricht bij de subgroepen Al, A2a, A2b) BI en B2b, 
zowel voor kleur als vorm. Hierbij werden voor de totale aantallen fouten in 
vorm bij de groepen Al en A2a significante positieve correlaties gevonden met 
de leeftijd. Bij alle overige groepen werd geen significante correlatie met de 
leeftijd gevonden. Dit resultaat geldt zowel voor de totale aantallen fouten als 
voor de ernstige fouten in kleur en vorm. Derhalve wordt weinig verband ge
vonden tussen leeftijd en aantal fouten. Daar echter de gemiddelde leeftijden 
van bepaalde proefgroepen sterk afwijken van de andere, is toch bij bepaalde 
conclusies rekening te houden met een mogelijk positieve correlatie tussen leef
tijd en aantal fouten. 

ƒ. Onderzoek naar de invloed van kleurenblindheid 

Omdat in de door ons beschreven test aan de kleurherkenning een kleur-
waarneming voorafging, was het noodzakelijk bij alle proefpersonen een 
kleurenblindheidstest af te nemen. Wij gebruikten daarvoor de „tests for 
colour-blindness" van Ishihara. 

Dat nu in de hoofdgroepen A en В aanmerkelijk minder kleurenblinde proef
personen voorkomen dan in de hoofdgroep С is daardoor te verklaren dat bij 

47 



de samenstelling van de hoofdgroepen A en В reeds met kleurenblindheid 
rekening was gehouden. Immers in het door ons toegepaste algemeen-psycho
logisch onderzoek neemt de test voor kleurenblindheid een vaste plaats in de 
testbatterij in, zodat op grond daarvan een selectie van niet-kleurenblinde proef
personen vóór het basisonderzoek kon plaatsvinden. Een uitzondering hierop 
maakt in groep A proefpersoon nr. 6, en in groep В proefpersoon nr. 11. Bij 
deze personen was van te voren geen algemeen-psychologisch onderzoek afge
nomen. Het waren vervangers voor niet bereikbare proefpersonen. 

De controle-groep С daarentegen, die van te voren niet aan een kleuren-
blindheidstest was onderworpen, bevat een hoog percentage kleurenblinde proef
personen. Dit percentage van 29% ligt ver boven het verwachte. Volgens 
Bouma* zou ongeveer 8 % van de totale mannelijke bevolking kleurenblind zijn. 
Hierbij moet wellicht in aanmerking worden genomen dat door ons ook de 
zeer lichte gevallen van kleuranomalieën onder de kleurenblinden werden ge
rekend. Maar daarmede is het verschijnsel nog niet voldoende verklaard en een 
nader onderzoek is gewenst. In ieder geval is ons percentage significant hoger 
(P = 0,0002 volgens eenzijdige toetsing met de binomiale verdeling). 

De vergelijking kleurenblind/niet-kleurenblind is alleen toegepast binnen 
groep C. Volgens de toets van Wilcoxon (zie §8, sub 3) is het verschil voor de 
fouten in rood significant bij 5 %, bij de drie andere kleurgroepen significant bij 
10%. Steeds vertonen kleurenblinden meer fouten dan niet-kleurenblinden. 
Bij dit onderzoek kon geen splitsing naar leeftijd worden toegepast. Wel is 
achteraf nagegaan of de kleurenblinden van groep С een hogere leeftijd hadden 
dan de niet-kleurenblinden. De toets van Wilcoxon leverde hierbij geen significant 
resultaat op. Het gevonden effect van kleurenblindheid op het aantal fouten in 
kleur kan dus moeilijk aan leeftijdsverschillen worden toegeschreven. Bij de 
verdere toetsing is rekening gehouden met het afwijkend gedrag van de kleuren
blinde proefpersonen. Bij de toepassing van de test moet het verschijnsel van 
kleurenblindheid beschouwd worden als een storende factor ten aanzien van de 
herkenning voor kleur. 

g. Onderzoek naar de invloed van het intelligentiepeil 

Bij het onderzoek van de gegevens in tabel ЗА zijn wij tot de volgende resul
taten gekomen. 

1. Het totaal aantal fouten in de kleur is bij de niet-kleurenblinde proefpersonen 

van de groepen A en В significant negatief gecorreleerd met het intelligentiepeil. 

* BOUMA, P. J., Kleuren en kleurenindrukken, Eindhoven 1946, pg. 205. 
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Dit is onderzocht met behulp van de gegevens van tabel ЗА waarin de proef
personen naar het intelligentiepeil zijn ingedeeld in 4 klassen*, aangeduid met 
de romeinse cijfers : I, II, Til, IV welke klassen in de volgorde I t/m IV corres
ponderen met een afnemend intelligentiepeil. Van 13 personen van groep A 
en 1 persoon van groep В is het intelligentiepeil niet bepaald; deze werden bij 
de toetsing buiten beschouwing gelaten. In groep A kwam slechts één persoon 
voor van de klasse I, terwijl alle andere op intelligentiepeil onderzochte per
sonen tot de klasse III of IV behoorden. De correlatie tussen intelligentiepeil en 
aantal fouten is daarom bij groep A onderzocht door de aantallen fouten, ge
maakt door de personen van de groepen I en III, met behulp van de toets van 
Wilcoxon te vergelijken met de aantallen fouten gemaakt door de personen van 
klasse IV. Bij de groepen В en С is de rangcorrelatietoets van Kendall toegepast 
met correctie voor gelijke waarnemingen. De 2-zijdige overschrijdingskansen 
waren voor groep A: 0,023, voor groep B: 0,005 en voor groep C: 0,77. 

2. Het totaal aantal fouten in de vorm is voor de groepen В en С significant 
negatief gecorreleerd met het intelligentiepeil. Dit is op volkomen analoge wijze 
onderzocht als de correlatie genoemd onder 1. Uiteraard zijn hier de kleuren
blinde proefpersonen wèl in het onderzoek betrokken. De overschrijdings
kansen waren voor A: 0,50, В : 0,014, С : 0,008. 

3. Resumerend kan men dus stellen, dat personen met een hogere intelligen
tie de tests in het algemeen beter verrichten dan personen met een lagere intelli
gentie. 

§ 2. De kwantitatieve resultaten van het basisonderzoek 

a. Onderzoek naar de verschillen tussen de drie hoofdgroepen А, В en С op grond 
van het gemaakte aantal fouten 

De groepen А, В en С zijn twee aan twee vergeleken met de toets van 
Wilcoxon (zie §8, sub 3) op: 
het totaal aantal fouten in de kleur zonder kleurenblinden, 
het totaal aantal fouten in de vorm, 
het totaal aantal ernstige fouten in de kleur zonder kleurenblinden, 
het totaal aantal ernstige fouten in de vorm. 

Dit is gebeurd voor elke kleuren- en vormengroep afzonderlijk en voor al 
deze groepen tezamen. De resultaten zijn samengevat in tabel 1 van de statis
tische bijlage I. 

* Voor de groepen A en В zijn de intelligentieklassen gebaseerd op het totaal-I.Q. van de 
Wechsler-Bellevue schaal I. Voor groep С werd, indien geen intelligentie-test werd afge
nomen, de intelligentie geschat op basis van vooropleiding. 
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Uit de vergelijkingen blijkt derhalve groep A maakt over de gehele linie meer 
fouten dan de groepen В en C. Het verschil tussen de groepen В en С is aanmer
kelijk minder pregnant, en vooral wanneer de vergelijkingen plaatsvinden 
tussen kategoneen afzonderlijk, blijken de verschillen minder duidelijk Deze 
conclusie geldt zowel voor de kleurentest als voor de vormentest. 

Maar op grond van het feit, dat patiënten van hoofdgroep A (in het bijzonder 
van de subgroep Al) overwegend ouder zijn dan die van beide andere hoofd
groepen, zou men kunnen veronderstellen dat de proefpersonen van deze groep 
door hun hogere leeftijd meer fouten maken. Om hierin een duidelijk inzicht te 
verkrijgen werden de leeftijdsgroepen vergeleken zónder daarbij de oudste leef
tijdsgroep te betrekken Het aantal proefpersonen van oudere leeftijd was on
voldoende om hen adequaat te kunnen vergelijken, zodat slechts de volgende 
leeftijdsklassen voor een dergelijk onderzoek in aanmerking kwamen 

leeftijden t/m 29 jaar 
leeftijden van 30 t/m 39 jaar. 
leeftijden van 40 t/m 49 jaar. 

Binnen deze klassen waren voldoende proefpersonen van elk van de drie 
groepen А, В en С te vinden Het resultaat is weergegeven m tabel 2 van de 
statistische bijlage I Hieruit blijkt dat het verschil tussen de groepen A en В niet 
in alle leeftijdsgroepen even duidelijk is Dit is wellicht toe te schrijven aan het 
feit, dat de aantallen patiënten in de afzonderlijke leeftijdsgroepen vrij klein 
zijn. De nog aantoonbare verschillen wijzen echter op dezelfde tendens als uit 
tabel 1 van bijlage I bleek. 

In verband met de gevonden invloed van het intelligentiepeil op de resultaten 
van de tests kan men zich afvragen m hoeverre de verschillen m de foutenfre-
quentie in de groepen А, В en С aan een mogelijk verschil in intelligentiepeil 
tussen deze groepen kan worden toegeschreven. 

Daartoe is eerst onderzocht of verschillen in intelligentiepeil tussen deze 
groepen bestaan. Dit is volgens de toets van Kruskal-Walhs (zie §8 sub 4) in
derdaad het geval, zowel mèt als zónder kleurenblinden worden zeer kleine 
overschrijdingskansen gevonden, resp 0,0008 en 0,0003 

Daarom is het gewenst om na te gaan of de aantallen fouten per persoon, 
gemaakt door de groepen А, В en C, ook nog verschillen als de vergelijking 
wordt beperkt tot personen van hetzelfde intelligentie-niveau Dit is voor de 
3 groepen А, В en С slechts mogelijk voor de intelhgentieklasse IV en voor de 
klassen III en IV tezamen, daar personen van een hoger intelligentiepeil niet in 
elk der 3 groepen voldoende voorkomen. Bij toepassing van de toets van 
Kruskal- Wallis worden zowel voor de aantallen fouten m kleur (waarbij kleuren
blinde proefpersonen weer buiten beschouwing werden gelaten) als voor de 
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fouten in vorm significante verschillen gevonden tussen de groepen А, В en С 
waarbij het aantal fouten toeneemt van С naar A. De overschrijdingskansen 
waren voor kleur: klasse IV alleen: 0,002, klasse III en IV samen: 0,0001, voor 
vorm: klasse IV alleen: 0,016, klassen III en IV samen: 0,002. 

In de groepen В en С komen voldoende proefpersonen van elk der 4 intelli
gentieklassen voor om per intelligentieklasse een vergelijking te kunnen trekken. 
Dit is zowel voor het aantal fouten in de kleur als voor het aantal fouten in de 
vorm gedaan. Hierbij werden de volgende resultaten gevonden: 

Vergelijking van de groepen В en С per intellegentieklasse 

IQ m 

I 4 
II 13 
III 1 
IV 11 

kleur 

η 

7 
10 
4 
3 

gecombineerd : 

Ρ 

0,23 
0,31 
0,95 
0,02 

0,12 

m 

5 
13 

1 
11 

vorm 

π 

8 
13 
7 
6 

Ρ 

0,01 
0,70 
0,50 
0,02 

0,24 

In deze tabel is m het aantal personen van groep Β, η het aantal personen van 
groep C, dat in het onderzoek is betrokken, en Ρ de 2-zijdige overschrijdingskans 
van de toets van Wilcoxon. 

Hieruit blijkt, dat alleen in de intelligentieklasse IV een significant verschil 
bestaat tussen de aantallen fouten in de kleur gemaakt door de personen van de 
groepen В en C. Het aantal fouten gemaakt door de personen van groep В is 
inderdaad groter. Wat betreft het aantal fouten in de vorm bestaat er een sig
nificant verschil tussen В en С voor de intelligentieklasse I en IV. 

Combinatie van de toetsresultaten over de 4 intelligentieklassen leidt noch 
voor kleur noch voor vorm tot een significant resultaat. Hoewel er dus enig 
verschil in fouten frequentie blijft bestaan tussen de groepen В en C, in het bij
zonder voor de laagste intelligentieklasse, moet toch wel een belangrijk gedeelte 
van het oorspronkelijk gevonden verschil worden geweten aan het feit, dat het 
intelligentiepeil van groep С hoger is dan van groep B. 

b. Toetsing van de verschillen tussen de subgroepen van A en de subgroepen van В 

Met de toets van Kruskal- Wallis (zie § 8, sub 4) is nagegaan of er systematische 
verschillen bestaan tussen de aantallen fouten die gemaakt zijn door de patiënten 
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van de subgroepen Al, A2a, A2b. Ditzelfde is met de toets van Wilcoxon ge
daan voor de groepen BI en B2b. Subgroep B2a is buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze slechts drie patiënten bevatte. Wanneer tussen de subgroepen onder
ling significante verschillen zouden worden gevonden, dan zou dit betekenen 
dat hieraan differentiaal-diagnostische waarden zouden kunnen toegekend wor
den. Voor groep A zou dit inhouden dat de groep van oudere demente proef
personen zich in de test kwantitatief zou onderscheiden van de groep waarbij 
organisch-cerebrale stoornissen op jongere leeftijd waren verkregen. 

Welnu: bij vergelijkingen tussen de subgroepen Al, A2a en A2b worden in 
de kleurfouten significante verschillen gevonden (significant bij 5 %), doch niet 
in de vormfouten. Het verschil in het aantal fouten in kleur zou te wijten kunnen 
zijn aan de leeftijd, daar de patiënten van groep Al alle ouder waren dan 60 jaar 
en de overige op twee na jonger dan 50 jaar. Vergelijkt men nu de patiënten van 
groep Al echter uitsluitend met de twee patiënten van groep A2a, die ouder zijn 
dan 60 jaar, dan blijken de laatstgenoemde patiënten minder fouten gemaakt 
te hebben dan elk van de patiënten van groep Al. Dit resultaat is met de toets 
van Wilcoxon significant bij 5%. Dit is een argument om te veronderstellen, 
dat patiënten van groep Al systematisch meer fouten maken dan de andere 
patiënten van groep A van een vergelijkbare leeftijd. Omdat echter onder de 
jongere patiënten van groep A2a personen voorkomen die een groter aantal 
fouten in de kleur maken dan proefpersonen uit de groep Al, is het niet geheel 
juist aan voornoemd argument verstrekkende conclusies te verbinden. In feite 
bevat het materiaal onvoldoende aantallen patiënten van dezelfde leeftijd uit de 
groepen Al, A2a en A2b om te kunnen uitmaken of het geconstateerd verschil 
in hoofdzaak een leeftijdseffect is of niet. Terwijl nu in groep A voor kleurfouten 
significante verschillen werden gevonden, was dit niet het geval voor de vorm
fouten in dezelfde groep. Bij vergelijking der groepen BI en B2b was het verschil 
noch in vorm noch in kleur significant. 

Gezien nu de geschetste problematiek komt het ons onjuist voor op grond 
van de voorhanden zijnde gegevens aan de verschillen tussen de subgroepen 
diagnostische waarden te verbinden. Een duidelijk inzicht kan slechts door een 
nieuw onderzoek met een voldoend aantal proefpersonen van vergelijkbare 
leeftijd worden verkregen. 

§ 3. Het verschil tussen kleuren onderling en vormen onderling 

Om na te gaan of bepaalde kleuren of vormen aanleiding geven tot het maken 
van meer of minder fouten, werd de graad van moeilijkheid van kleur, resp. 
vorm aangegeven. Dit geschiedde zowel voor de ideutkategorieën en vorm-
kategorieën als voor iedere kleur en vorm afzonderlijk. 
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Voor iedere proefpersoon zijn de aantallen fouten in elk der kleur- en vorm-
kategorieën geteld. Een volledig overzicht van deze aantallen wordt gevonden 
in de tabellen 3a en 3b van de statistische bijlage I. 

Vervolgens zijn de kleur-, resp. vormkategorieën per proefpersoon gerang
schikt naar de aantallen daarin gemaakte fouten en is per groep proefpersonen 
(А, В en C) onderzocht of deze rangschikkingen (voor de methode zie §8, sub 5) 
een significante overeenstemming vertoonden. In dat geval kunnen n.l. de ver
schillen in de aantallen fouten niet alle door het toeval worden verklaard, 
hetgeen weer niet wil zeggen dat dan de aantallen fouten voor elk paar katego-
rieën significant verschillen. Het overzicht van de fouten die per kleurkategorie 
en per vormkategorie gemaakt zijn, is in tabel 4a en 4b van de statistische bijlage 
I gegeven. Het resultaat van de m-rangschikkingen geeft wat betreft de moei
lijkheidsgraad van de kategorieën het volgende beeld : 

Kleur: voor groep A blijkt dat in de vier kategorieën ongeveer evenveel fouten 
werden gemaakt, zodat niet kan gesproken worden van een duidelijke moeilijk
heidsgraad per onderscheiden groep. WOOT groep В werd een significant resultaat 
gevonden (P < 1 %). Gezien de rangnummer-totalen werden in de rood- en geel-
kleuren ongeveer evenveel fouten gemaakt, in de groen-kleuren werden meer 
fouten gemaakt, in de blauw-kleuren kwamen de meeste fouten voor. Voor 
groep С is een zwakke aanwijzing voor significantie gevonden die vermoedelijk 
te wijten is aan de kategorie rood, waarin minder fouten werden gemaakt. De 
drie andere kleurgroepen verschillen onderling weinig. 

Vorm: hetzelfde onderzoek als voor fouten in kleur is ook toegepast voor 
fouten in vorm, verdeeld in de vormkategorieën I, II, III en IV. In de onder
scheiden groepen konden zeer significante verschillen (P < 1 %) worden aan
getoond. In de vormen van kategorie II (dus: van meer concreet naar abstract) 
werd het kleinste aantal fouten gemaakt ; daarna volgden kategorie I (van geslo
ten naar open), kategorie III (van ongeordend naar geordend), en tenslotte 
kategorie IV (van asymmetrisch naar symmetrisch). Een uitzondering geeft 
slechts groep A te zien, waar de volgorde van kategorie III en IV is verwisseld, 
maar het verschil is niet groot. 

De totale rangorde van alle gebruikte kleuren en vormen is wel per hoofd
groep weergegeven, maar toetsing werd niet toegepast. De tabellen 5a en 5b van 
bijlage I, en de grafieken 5a en 5b die daarop betrekking hebben, geven een dui
delijk beeld van deze rangorde, die op basis van het aantal fouten per kleur en 
per vorm werd bepaald. Ten aanzien van de plaats in de aangegeven rangorde 
kan het volgende worden opgemerkt. Voor de groepen А, В en С blijken nr. 1, 
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19, 24 en 12 ongeveer de gemakkelijkste kleuren te zijn. In de betreffende kate-
gorieën zijn deze kleuren duidelijk te onderscheiden doordat zij uitspringen. 
De nummers 20 en 22 zijn vrijwel voor alle groepen even moeilijk. In groep A 
nemen enkele kleuren een duidelijk afwijkende positie in, wanneer men de 
groep vergelijkt met de groepen В en C. Kleur nr. 3 bezet in groep A de 20ste 
plaats, in В de 9de, 10de of 11de plaats, in groep С de 4de plaats. Kleur nr. 3 
is een weinig sprekende, moeilijk te determineren kleur, die desondanks in de 
roodkategorie vrij goed te onderscheiden is. Het geringe appèl-karakter en de 
moeilijke benoeming zijn mogelijk factoren, die een herkenning voor groep А 
bemoeilijkten. Een zelfde tendens wordt gevonden bij kleur nr. 11, die in groep 
A met 28 fouten de laatste plaats bezet in de rangorde, maar in groep В en С 
de 16de, resp. de 17de plaats bezet. Kleur nr. 11 is evenals kleur nr. 3 een weinig 
pregnante kleur. Afgezien van de bovengenoemde kleuren is de rangorde tussen 
de hoofdgroepen А, В en С niet opvallend verschillend. 

In de rangorde van de vormen is het onderscheid tussen de groepen А, В en 
С eveneens niet uitgesproken, met uitzondering van enkele vormen. De beide 
„concrete" vormen, nr. 11 en nr. 10, zijn voor alle drie groepen vrij gemakkelijk; 
nr. 4, nr. 20 en nr. 21 zijn, gezien de rangorde, voor alle groepen vrij moeilijk. 
Vorm nr. 16 neemt met 5 fouten vooi groep A de derde plaats in de rangorde in, 
terwijl voor groep В dezelfde vorm de 12de plaats met 6 fouten inneemt. In het 
algemeen echter zeggen de rangorde-verschillen voor vorm tussen de drie groe
pen А, В en С niet veel. 

§ 4. Het verband tussen de aantallen fouten in kleur en die in vorm 

Bijna iedere proefpersoon maakt meer fouten in de kleur dan in de vorm. Bij 
toepassing van de tekentoets (zie §8, sub 6) zijn de verschillen voor elk van de 
groepen А, В en С zeer significant (P < 0,01 %), ook indien de kleurenblinde 
proefpersonen buiten beschouwing worden gelaten. In de groepen A en В be
staat een positieve correlatie tussen de aantallen fouten in de kleur en in de 
vorm. Dit is het duidelijkste in groep B. De rangcorrelatie-coëfficiënt van 
Kendall (§8, sub 2) is daar 0,47 en significant bij 1 % (P = Ю - 4). Voor groep A 
is de coëfficiënt 0,28, dit is significant bij 5% (P = 0.014). Voor groep С wordt 
een coëfficiënt van 0.22 gevonden, dit is niet significant (P = 0,12). De gevon
den correlaties zijn overigens niet zo sterk, dat er een nauwkeurige wiskundige 
betrekking tussen het aantal fouten in de kleur en het aantal fouten in de vorm 
kan worden opgesteld. Om hiervan een indruk te geven is voor het duidelijkste 
geval (groep B) de correlatie-tabel bijgevoegd (zie tabel 6 van de statistische bij
lage I). 

Het feit dat bijna iedere proefpersoon meer fouten maakt in de kleur dan in 

54 



de vorm, wordt ook subjectief door de proefpersoon als zodanig ervaren. Bijna 
iedere proefpersoon was van mening, dat de kleurentest moeilijker was dan de 
vormentest. 

§ 5. Beoordeling van de fouten op hun kwaliteit 

Niet alleen de frequentie van het aantal fouten, maar ook de aard van de ver
schuiving moet worden beschouwd als bijdragend tot het inzicht hoe kleuren 
herkend worden. De verschuivingen worden beoordeeld op de tendens om naar 
een lichtere of meer donkere tint uit te wijken èn op de tendens zich te oriënteren 
op de kortere of langere golflengte, telkens vanuit de aangeboden kleur gezien. 
Als helderheidsnormen werden helderheidsprocenten van de kleurmeting geno
men, terwijl voor iedere kategorie een lange-golf- en een korte-golfpool, op 
grond van de dominante golflengte, werden vastgesteld (zie tabellen 1 en 2 van 
bijlage III voor de kleurmetrische gegevens). 

0. Oriëntatie van de fouten-in-kleur naar helderheid 

De betreffende gegevens zijn samengevat in tabel 7 van bijlage I. Daarin zijn 
de proefpersonen onderscheiden in drie fouten-kategorieën : 
D -» L : deze bevat de proefpersonen die meer fouten maken in de richting van 
een lichtere kleur dan in de richting van een meer donkere kleur. 
D = L: deze bevat de proefpersonen die evenveel fouten maken in beide ge
noemde richtingen. 

L -» D : deze bevat de proefpersonen die meer fouten maken in de richting van 
een meer donkere kleur dan in de richting van een lichtere kleur. 

Proefpersonen die in het geheel geen fouten maken zijn buiten beschouwing 
gelaten. In de tabel zijn de aantallen personen opgegeven per groep (А, В of С), per 
fouten-kategorie (D -> L enz.) en per kleurgroep (rood, geel, groen of blauw). 
De aantallen zonder kleurenblinde proefpersonen zijn afzonderlijk vermeld. 

Uit tabel 7 van de statistische bijlage I blijkt: 
1. Het aantal proefpersonen van de kategorieën D -» L en L -> D is ongeveer 
even groot als het gaat om de fouten in „rood" «- -of „geel"-kleuren, doch bij de 
„groen-" en „blauw"-kleuren bevat de kategorie D ->• L vaak significant meer 
personen dan de kategorie L -• D. Dit verschijnsel is significant met de teken
toets : bij de groepen А, В en С (met kleurenblinden) voor groen, en bij groep В 
(met of zonder kleurenblinden) voor blauw. Bij groen en blauw bestaat er dus 
een neiging tot fouten naar de lichtere tinten. 

2. Om na te gaan of de groepen А, В en С wellicht verschillende neigingen had
den tot fouten in de richting van lichtere (of meer donkere) tinten, is de toets 
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van Kruskal-Wallis (zie § 8, sub 4) op elk van de acht onderdelen van tabel 2 
toegepast. De overschrijdingskansen zijn onder de tabellen opgegeven en blijken 
steeds groter te zijn. Er is dus geen enkele reden om op dit punt een systematisch 
verschil tussen de groepen А, В en С te veronderstellen. 

b. Oriëntatie van de fouten met betrekking tot de golflengte van de kleur. 

De betreffende getallen zijn aangegeven in tabel 8 van bijlage I. In dit onder
zoek zijn uitsluitend ernstige fouten opgenomen volgens het kriterium in §1 
beschreven. Hierbij is een indeling gemaakt, analoog aan die sub a. voor helder
heid: 

К -> L : deze kategorie bestaat uit de proefpersonen die vaker een fout maken 
in de richting van een langere golflengte ; dus b.v. geel -»· rood. 
К = L: bevat de proefpersonen die even vaak een fout maken in de richting 
van een langere als in de richting van een kortere golflengte. 
L -» К : bestaat uit de proefpersonen die vaker een fout maken in de richting 
van een kortere golflengte, b.v. groen -> blauw. 

Uit de resultaten blijkt nergens een duidelijke voorkeur voor kleuren in een 
van beide richtingen. Bij toepassing van de toets van Kruskal- Wallis kon verder 
geen systematisch verschil in de oriëntatie van de fouten tussen de groepen A, 
В en С worden aangetoond, zoals mag blijken uit de overschrijdingskansen, die 
onder de tabel zijn vermeld. 

с Perseveraties (tabel 9 van de statistische bijlage I) 

Zoals reeds gezegd is (pg. 40), meenden wij dat de perseveratie een bruik
baar kriterium zou kunnen zijn voor een diagnostische differentiatie. Uit de 
statistische verwerking van de perseveraties kan echter geen duidelijk beeld 
worden gevormd, zodat perseveratie niet als een differentiaal teken kan worden 
beschouwd. In tabel 9 van bijlage I hebben wij een overzicht gegeven van het 
aantal perseveraties per kleur, resp. per vorm voor de groepen А, В en C. Indien 
een proefpersoon tijdens de test к maal dezelfde kleur kiest, wordt dit door ons 
een perseveratie van de lengte к genoemd, mits к minstens 3 is. In de tabel zijn 
de perseveraties voor elke groep van proefpersonen per kleur, resp. per vorm 
opgegeven. De aantallen perseveraties in kleur van kleurenblinde proefpersonen 
zijn omcirkeld. Voor de groep C, zonder kleurenblinde proefpersonen, zijn de 
perseveraties in kleur afzonderlijk opgegeven. Het totaal aantal perseveraties in 
kleur is in groep A aanzienlijk groter dan in groep B, maar in de groepen В 
en С ongeveer gelijk, als men degenen die kleurenblind zijn meetelt. Zonder deze 
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personen vertoont groep С weer minder perseveraties. Ook de gemiddelde lengte 
van de perseveraties neemt van A naar В duidelijk af. 

Het aantal perseveraties in vorm is aanzienlijk minder dan die in kleur en 
neemt ook duidelijk af van A naar C. Dit behoeft geen verbazing te wekken, 
omdat de gemaakte fouten dezelfde tendens vertonen en verwacht mag worden, 
dat de kans op een perseveratie kleiner wordt, naarmate het aantal fouten af
neemt. 

§ 6. Test-retest-onderzoek 

Om na te gaan of de proefpersonen na een bepaald tijdsverloop tot dezelfde 
bevindingen zouden komen, werd het onderzoek bij een aantal van hen na een 
periode van vijf maanden herhaald. Daarbij werd getracht om het her-onderzoek 
zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als het eerste 
onderzoek te doen plaatsvinden. Maar één restrictie moet vermeld worden: 
het materiaal van de vormtest onderging enige verandering. De kartonnen schijf, 
die bij het eerste onderzoek naar de vorm werd gebruikt, werd namelijk ver
vangen door een houten exemplaar. Het draaien van de schijf verliep daardoor 
niet alleen minder stroef, maar ook werd de hanteerbaarheid van het instrument 
vergemakkelijkt. Het totaal aantal personen, dat aan de retest werd onderwor
pen, bedroeg 31. 

De retest-gegevens zijn samengevat in tabel 10 van de bijlage 1, waarin is ver
meld: 
a. het aantal personen, waarbij een retest is afgenomen; 
b. de correlatiecoëfficiënt tussen het aantal fouten bij de eerste en bij de tweede 

test; 
с 95 % betrouwbaarheidsgrenzen voor het gemiddeld verschil tussen het aantal 

fouten gemaakt bij de eerste en bij de tweede test. Deze grenzen sluiten, als 
het totaal aantal fouten verdeeld zou zijn, met een kans van 95 % het gemid
deld verschil in voor de populatie van alle personen die vergelijkbaar zijn met 
de tweemaal geteste personen. 

De resultaten in kleur én vorm zijn opgegeven voor elk van de groepen А, В 
en C, en bovendien in kleur alleen voor groep С zonder de kleurenblinden. 
De kleurenblinde proefpersonen van groep A en В zijn niet aan een retest onder
worpen. 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden : 
1. In het algemeen is er een duidelijk aanwijsbare, zij het niet zeer sterke, corre

latie tussen test- en retestgegevens. Personen, die de eerste keer veel fouten 
hebben gemaakt, deden dit in het algemeen de tweede keer ook. Een uitzon
dering moet gemaakt worden voor het aantal fouten in de vorm bij groep C. 
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Daarbij werd geen correlatie van betekenis gevonden ; de verandering in het 
testinstrument, dat niet voor de kleur, doch wel voor de vorm een wijziging 
onderging, is daar waarschijnlijk de oorzaak van. 

2. De betrouwbaarheidsgrenzen sluiten alle de waarde 0 in. Bij toetsing zou de 
hypothese, dat het aantal fouten bij retesting gelijk blijft, niet kunnen worden 
verworpen. Men kan dus geen systematisch verschil aantonen tussen het 
aantal fouten bij test en retest. 

§ 7. Vijf conclusies op grond van de kwantitatieve gegevens 

1ste conclusie: 

Groep A, de groep van patiënten, waarbij een organisch-cerebraal lijden 
duidelijk kon worden aangetoond, maakt in de kleurentest en in de vormentest 
aanzienlijk méér fouten dan patiënten, waarbij niet duidelijk een organisch-
cerebraal lijden kon worden aangetoond. Groep В maakt aanmerkelijk meer 
fouten dan de controlegroep C. Met grote waarschijnlijkheid berusten de ge
vonden verschillen niet op toeval. Het verschil tussen groep В en groep С is niet 
overal even duidelijk. Groep В komt in de resultaten meer overeen met de C-
groep, dan met de A-groep. 

Opmerking: Het blijft echter mogelijk, dat de leeftijdsfactor toch nog invloed 
heeft gehad op het aantal fouten in groep A, waarin een aantal oudere proef
personen zijn opgenomen, die niet met eenzelfde leeftijdsgroep van В en С te 
vergelijken zijn; verder is verschil tussen В en С wellicht geheel of gedeeltelijk 
toe te schrijven aan een verschil in intelligentiepeil. Een nader onderzoek blijft 
gewenst. 

2de conclusie: 

Het is op grond van het statistisch materiaal niet mogelijk met zekerheid vast 
te stellen, of de onderscheiden subgroepen werkelijk van elkaar verschillen. Een 
differentiaaldiagnose op basis van het aantal gemaakte fouten in kleuren- en 
vormentest is vooralsnog niet mogelijk. 

3de conclusie: 

Uit de gegevens betreffende vorm en kleur blijkt, dat de kleur- en vorm-
kategorieën als aparte eenheden beschouwd niet in alle hoofdgroepen eenzelfde 
graad van moeilijkheid vertonen. 

In groep A is namelijk voor de kleur geen graad van moeilijkheid te onder
scheiden. In groep В en groep С is in kleur een zekere rangorde per kategorie 
op te merken. Voor groep С is rood de gemakkelijkste kleur en blauw de moei-
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lijkste. In de vormentest is voor de kategorieën wel sprake van een moeilijk
heidsgraad voor de groepen А, В en C. 

De kategoriale rangorde geeft weliswaar enig inzicht in de lading van iedere 
kategorie, maar van meer praktisch belang is toch wel de totale rangorde van 
kleuren en vormen, omdat daardoor het appèlkarakter van iedere kleur en 
vorm duidelijker wordt belicht. In het algemeen is er bij de totale rangorde van 
alle kleurnuances en vormen sprake van een zekere parallel lopende moeilijk
heidsgraad in de groepen А, В en C, waarbij В en Celkaar beter volgen dan A en 
В en dan A en C. In A is er sprake van enkele afwijkingen in bepaalde kleur-
nuances, vooral in rood. De totale rangorde in de vormentcst is voor de groepen 
A en В en С vrijwel gelijk. 

Op grond van het uit de gegevens betreffende vorm en kleur geblekene mag nu 
worden afgeleid : 
a. de gebruikte kleuren en vormen verschillen in moeilijkheid; 
b. een nuance van een kleurkategorie wordt des te beter herkend naarmate zij 

ín de kategorie duidelijker te onderscheiden valt; 
с de „oerkleuren" (of primaire kleuren) worden in het algemeen niet beter 

herkend dan de mengkleuren; 
d. kleurnuance nr. 3 en vorm nr. 2 wijken voor groep A in moeilijkheidsgraad af 

t.o.v. groep В en C; 
e. het feit dat, met uitzondering van énkele kleuren en vormen, de totale rang

orde voor de groepen А, В en С ongeveer parallel loopt, wijst er op dat de 
kleur- en vorm-herkenning voor de groepen А, В en С op dezelfde wijze ver
loopt; 

f. de variabiliteit van de resultaten wijst op individuele verschillen tussen de 
proefpersonen bij het herkennen van kleuren en vormen. 

4de conclusie: 

Wat betreft de verschuivingstendens, die bij een foutieve herkenning van een 
kleur plaats vindt, kan slechts van groen en blauw gezegd worden, dat de 
p.p. de neiging hebben naar lichtere tinten uit te wijken bij een foutieve 
reproductie. 

Geen voorkeur voor het maken van fouten naar de kortere of langere golf
lengte van het spectrum kan worden gevonden. 

5de conclusie: 

De test-retest-gegevens wijzen op een voldoende „reliability", welke niet veel 
verschilt van de door Burnham en Clark gevonden reliability-coefficient (0.64) 
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voor kleur. In ons onderzoek werd gevonden voor groep С bij niet-kleuren-
blinde proefpersonen 0.69. 

§ 8. Literatuurverwijzing voor de gebruikte statistische toetsen 

Verwezen wordt naar de volgende 2 handboeken: 

A. Q. Mc NEMAR, Psychological statistics, 2. ed. (1959), Wiley, New York. 

B. S. SIEGEL, Non parametric statistics for the behavioral sciences, (1956), Mc 
Graw-Hill, New York, Toronto, London. 

Hierin zijn de volgende toetsen opgenomen, die op ons experiment werden 
toegepast: 

1. Enkelvoudige variantieanalyse, zie A pg. 256. 
2. Rangcorrelatietoets van KENDALL, zie В pg. 213. 

3. Toets van WILCOXON voor 2 steekproeven (U-toets van MANN en WHITNEY), 

zie A pg. 359 en В pg. 116. 

4. De toets van KRUSKAL-WALLIS voor steekproeven, zie В pg. 184. 
5. Methode van m rangschikkingen (KENDALL'S toets voor overeenstemming of 

toets van FRIEDMAN), zie В pg. 235. 

6. Tekentoets, zie A pg. 357 of В pg. 68. 
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HOOFDSTUK IV 

BESCHRIJVING VAN DE 
GEDRAGSPSYCHOLOGISCHE GEGEVENS 

Aan de hand van een beperkte casuïstiek zal de wijze van verwerking en inter
pretatie van de gedragspsychologische gegevens van de kleuren- en vormen-
herkenningstest geïllustreerd worden. Gekozen werden hiervoor enkele casus uit 
de groepen А, В en C. Aan de kwantitatieve resultaten werden de volgende kwali-
fikaties toegekend, die gebaseerd zijn op een voorlopige indeling in foutenklassen : 

aantal fouten (kleur) 

0-5 
6-10 

11-15 
16- en meer 

aantal p.p. 

А 

0 
2 
5 

24 

31 

В 

5 
15 
7 
3 

30 

с 

7 
17 
0 
0 

24 

kwalifikatie 

zeer goed 
matig goed 
matig slecht 
zeer slecht 

(dit zijn de p.p. exclusief 
de kleurenblinde p.p.) 

aantal fouten (vorm) 

0-2 
3-7 
8-12 

13-en meer 

aantal p.p. 

А 

3 
4 
8 

17 

32 

В 

10 
11 
7 
3 

31 

С 

16 
12 
6 
0 

34 

kwalifikatie 

zeer goed 
matig goed 
matig slecht 
zeer slecht 

§ 1. Casuïstiek* 

Patiënt А 
Man, leeftijd 85 j . ; gehuwd geweest; beroep: gepensioneerd magazijnmeester. 

Reden van opname 
Patiënt was wegens aanpassingsmoeilijkheden niet meer in een rusthuis te 

handhaven. 
Anamnese 

Over de ontwikkeling in de kinderjaren zijn geen gegevens bekend. 

* Literatuur betreffende de gebruikte tests werd niet aangegeven. 
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Patiënt was de oudste zoon uit een gezin van 4 kinderen. Zijn vader was 
fabrieksarbeider. Na de lagere school werkte patiënt als los arbeider op een 
fabriek, maar na enige jaren werd hij tewerkgesteld als magazijnbediende. 
Omdat hij zijn werk goed deed en men blijkbaar iets in hem zag, mocht hij een 
administratieve cursus volgen. Hij werd assistent-magazijnmeester en na enkele 
jaren, hij was toen 28, volgde de aanstelling tot magazijnmeester. Tot zijn pen
sionering is hij op dezelfde fabriek gebleven, waar men hem een gewaardeerde 
kracht vond. Van zichzelf zegt hij dat hij vroeger goed kon leren. Zijn belang
stelling ging vooral uit naar lezen, toneel en muziek. Hij is gehuwd geweest. 
Zijn vrouw overleed op zestigjarige leeftijd. Hij verbleef na de dood van zijn 
vrouw om beurten bij een van zijn vijf kinderen, maar kon zich moeilijk aan 
het gezinsleven van anderen aanpassen. Op zes-en-zestigjarige leeftijd werd hij 
opgenomen in een rusthuis, waar hij het aanvankelijk best naar zijn zin had. 

De moeilijkheden zijn na zijn twee-en-zeventigstejaar begonnen. Volgens de 
hetero-anamnestische gegevens zou patiënt in zijn leven een man zijn geweest 
met een wat driftige natuur; hij was streng, maar rechtvaardig ten opzichte van 
zijn kinderen. De laatste jaren werd hij opmerkelijk onrustig, achterdochtig en 
bij tijden aggressief ten opzichte van zijn verzorgsters. Tenslotte was hij niet 
meer in het rusthuis te handhaven, waarna opname volgde. 

Samenvatting van medische gegevens 
Vitale, voor zijn leeftijd jong uitziende, 85-jarige man in goede voedings

toestand met een congestief uiterlijk. Hij loopt met een naar voren uitgestoken 
buik, waarbij de linkerarm zonder beweging naast het lichaam gehouden wordt, 
terwijl de rechterarm normaal meebeweegt. Bij intern onderzoek werd gevonden : 
een totaal irregulaire hartactie bij een normale bloeddruk (140/90) en ontbreken 
van decompensatie-verschijnselen. Behoudens een lichte perifere artériosclé
rose waren er overigens geen pathologische bevindingen. Bloed- en urineonder-
zoek vertoonde geen afwijkingen. E.C.G. : Myodegeneratio cordis op basis van 
coronair-sclerose. Bij neurologisch onderzoek vertoonden de coördinatie-proeven 
(diadochokinese, top-neusproef, hiel-knieproef) links een matige stoornis. 
E.E.G. : In het pariëto-tempero-occipitale gebied werd een merkwaardige 
asymmetrie gevonden, waarschijnlijk wijzend op een aandoening rechts, moge
lijk van vasculaire aard. Diagnose: arteriosclerosis cerebri; op de voorgrond 
tredende geheugenstoornissen en confabulaties. 
Psychologisch onderzoek 

Vraagstelling: welke psychische functies zijn bij deze patiënt gereduceerd? 
Zijn loop is bewust „schrijdend". Hij ziet er verzorgd uit. Zijn bewegingen zijn 
traag, maar niet stuntelig; er zijn geen tremoren. Na een wat moeilijk verlopende 
kennismaking, waarbij hij stuurs keek en weinig bereidheid tot een psycholo
gisch onderzoek toonde, veranderde zijn houding geleidelijk aan. Zijn stemming 
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werd wat euphoor en hij zou wel eens laten zien, wat hij nog kon. Ofschoon het 
onderzoek vrij veel tijd in beslag nam, deden er zich geen duidelijke vermoeid-
heidsverschijnselen voor. Hij antwoordde rustig, nam er de tijd voor. Met de 
Wechsler-Bellevue behaalde hij verbaal een I.Q. van 106, performance 76, 
totaalscore 93. Hij beschikte nog over een vrij goede kennis in de sector van de 
algemene ontwikkeling. Ook vragen betreffende inzicht in levenssituaties wist 
hij uitstekend te beantwoorden en gaf daarbij blijk hoofdzaken van bijzaken te 
kunnen onderscheiden. Bij de beantwoording van vragen is hij geneigd tot 
confabulatoire grapjes. Patiënt kan vijf cijfers vooruit reproduceren en vier in 
omgekeerde volgorde. Eenvoudige rekenopgaven weet hij op te lossen, samen
gestelde opgaven niet, dan raakt hij de draad kwijt. Aanmerkelijk slechter is het 
performance-gedeelte. Hij benoemt weliswaar de delen van de hem voorgelegde 
plaatjes, maar kan er geen eenheid in brengen. Met veel genoegen werkt hij aan 
het blokpatroon, waarvan hij de eenvoudige opdrachten met een zekere trots 
op zijn prestaties weet te vervullen. Bij moeilijke opgaven verontschuldigt hij 
zich: „Daarvoor moet ik eigenlijk een andere bril hebben". In de subtest leg
kaart weet hij met de afzonderlijke delen geen raad. Tussen het verbale en het 
performance-gedeelte is een grote discrepantie. Hij beschikt nog goed over ver
bale geestelijke activiteit, maar hij faalt wanneer er een beroep wordt gedaan 
op het praktisch toepassen van zijn vermogens. Hierbij valt op een zeer gebrek
kige „Gestaltungs"-kracht en een defect voorstellingsvermogen naast tempo
vertraging. Tijdens het handelen vallen gedragsautomatismen weg. Telkens is hij 
zijn bril kwijt, terwijl hij deze op heeft; wil schrijven met de verkeerde kant van 
het potlood. Als een opdracht mislukt, heeft hij altijd een excuus bij de hand: 
„Ik denk, dat ik een andere bril moet hebben" of „Dit heb ik nooit op de lagere 
school geleerd". Of hij maakt niet ter zake doende grapjes. In de drie-bomen-
test tekent hij drie vrij grote bomen, die nog amper de kenmerken van een 
boomschema bezitten. De takken zijn óf enkelvoudige strepen óf open brede 
tweelijnige takken, die in zeer slechte verhouding staan met de stam. De lijn-
voering is onderbroken. Hij voldoet niet aan de gedifferentieerde opdracht een 
vruchtenboom, een fantasieboom en een droomboom te tekenen. De Rorschach
test weigert hij. Het zijn gewoon platen en hij zal nog wel eens terug komen, als 
hij een betere bril heeft. De Bourdon- Wiersma-ttst, die hij met een zeker genoe
gen verricht, geeft een zeer slecht resultaat. De totaalduur is 23 minuten en 
50 seconden; er zijn 125 weglatingen en 7 foutieve doorstrepingen. Tijdschom-
melingscurve en dispersiecurve zijn zeer afwijkend. 

In de verschijningsvorm is patiënt nog een kras oudje, met wie verbaal een 
goed contact mogelijk is en die nog vrij adequaat op de test-situatie reageert. 
Over kennis in het verleden opgedaan weet hij nog vrij goed te beschikken, ter-
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wijl er aanwijzingen zijn, dat hij vroeger een goed intellect heeft gehad. Onge
twijfeld is het voorstellingsvermogen defect, terwijl ook het vermogen tot „Ge
stalten" ernstig heeft geleden. Terwijl patiënt blijk geeft verbaal nog wel iets te 
kunnen presteren, verloopt de aanpassing inde concrete situatie moeilijk. Ook 
gedurende het test-onderzoek gaf hij blijk van oriëntatie-stoornissen in tijd en 
plaats. Gedurende het testonderzoek was de stemming positief en euphoor ge
tint, maar met een bereidheid om te veranderen, wanneer men niet met hem mee 
sprak. Er waren geen aanwijzingen voor wanen of hallucinaties. De inprenting 
van cijfers was niet opvallend slecht, maar wel was het geheugen voor recente 
gebeurtenissen zeer zwak. Zijn leefwereld was zeer beperkt, en wel tot eigen 
directe situatie. Hij bezit ongetwijfeld nog energie, die hij niet of nauwelijks in 
handelingsprestaties kan omzetten, ofschoon hij zelf meent dat hij nog tot heel 
wat in staat is. Hij tracht zijn onkunde en mislukkingen handig en al confabu-
lerend te verbloemen. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 16 (zeer slecht) 
Aantal fouten in vorm: 13 (zeer slecht) 
Patiënt begrijpt de opdracht na demonstratie. Kleur nr. 1 weet hij goed aan te 

geven; hij draait de schijf langzaam en voorzichtig. Kleur nr. 24 (lichtblauw) kan 
hij niet terugvinden, hij laat een aantal kleuren passeren en wijst dan met overtui
ging rood nr. 5 aan. Hij vindt de opdracht niet moeilijk en meent dat hij niet 
veel fouten maakt. Er is geen duidelijk systematisch patroon in het draaien op 
te merken. Hij laat zich leiden door de kleur-indruk, benoemt de kleuren niet. 
Hij vindt de gele kleuren het gemakkelijkst, maar maakt daarin de meeste 
fouten. 

Kleur: De werkwijze is voornamelijk een intuïtief treffen door de schijf naar 
links en rechts te draaien, soms afgewisseld met een langzaam naar één richting 
bewegen tot patiënt de kleur meent herkend te hebben. Hij aarzelt niet bij de 
beslissing. Er is geen sprake van overweging van de keuze. Hij laat zich blijkbaar 
voornamelijk leiden door de oorspronkelijke kleurindruk en gebruikt geen 
„organiserende" hulpmiddelen. Hij is zeer overtuigd van het goede resultaat. 
Het aantal fouten is hoog; hij maakt vijf grove fouten. Op kleur nr. 24, die ook 
voor groep A een gemakkelijke kleur is, geeft hij rood 5 terug. 

Conclusie: De curve geeft een sterk afwijkend beeld te zien. Patiënt beschikt 
in de test over een zeer gebrekkige kleurherkenning, die vooral gebaseerd is op 
de kleurindruk, waarbij hij geen andere „organiserende" middelen te hulp kan 
roepen. 

Vorm: De werkwijze in het vormenexperiment is ongeveer als reeds voor de 
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Patiënt-A 
voor kleur 

Patiënt-A 
voor vorm 
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kleur is beschreven. Hij laat zich vooral leiden door de indruk van de vorm, en 
maakt veel fouten, waarbij het niet duidelijk is of hij confabuleert of werkelijk 
meent de goede vorm te hebben herkend. De kategorie van concreet naar ab
stract is voor hem de gemakkelijkste kategorie. 

In de kleuren- en vormentest demonstreert zich ook wat in het psychologisch 
onderzoek naar voren kwam: een gebrek aan innerlijke organisatie, een zich 
laten leiden door de eerste indruk, een gebrekkige voorstelling en een zeer ge
brekkig inzicht in eigen onvermogen met een grote dosis zelfoverschatting. Zijn 
zeer besliste mis-identificatie kwam duidelijk tot uiting tijdens de test. Patiënt 
behoort in ons basis-onderzoek tot groep A l . 

Patiënt В 

Man; leeftijd 62}.; gehuwd; beroep: kantoorbediende. 
Reden van opname 

Na een encephalitis post-vaccinalis op 28-jarige leeftijd is bij patiënt geleide
lijk aan een psychopathisering en dementering opgetreden, die op zijn 45ste jaar 
leidde tot opname in een psychiatrische inrichting. 
Anamnese 

Over de ontwikkeling in de eerste levensjaren is weinig bekend. Patiënt is het 
jongste kind uit een gezin met drie kinderen. De vader was referendaris van een 
gemeente, en overleed op vier-en-zeventigjarige leeftijd. De moeder overleed, 
toen zij twee-en-zeventig jaar oud was. Na de lagere school bezocht patiënt de 
mulo, volgde een cursus gemeenteadministratie, behaalde tal van diploma's. 
Patiënt kon zeer goed leren. Op 20-jarige leeftijd kreeg hij een betrekking op 
een administratiekantoor, waar hem geleidelijk aan verantwoordelijk werk 
werd opgedragen. Men beschrijft zijn karakter vóór opname als: wat stil en 
teruggetrokken, ijverig en zeer nauwkeurig. Ernstige levensmoeilijkheden zijn 
er vóór zijn ziekte niet geweest. Na de encephalitis traden duidelijke karakter
veranderingen op. Patiënt werd zeer labiel, had ontstemmingstoestanden, ver
loor zijn betrekking. Kon het nergens langer uithouden dan enkele weken. Hij 
leed in ernstige mate aan geheugenverhes. 
Samenvatting van medische gegevens 

Lichamelijk, inclusief neurologisch, onderzoek: geen duidelijke afwijkingen. 
E.E.G. is licht gestoord. Een afwijking in de linker hemisfeer vooral in het 
achterste tempero-basale gebied is niet onmogelijk. Patiënt persevereert sterk, 
vertoont periodiek lichte ontstemmingsbuien, heeft ernstige mnestische stoor
nissen. Diagnose : postencephalitische dementie met karakterverandering en op 
de voorgrond tredende geheugenstoornissen. 
Psychologisch onderzoek 
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Vraagstelling: onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur. Is hier sprake 
van een voortgezette dementering? 

Patiënt is een grote lange man met weinig, wit haar en wat waterige flets-
blauwe ogen. Hij is keurig gekleed en ziet er zeer verzorgd uit. Hij hanteert met 
een zekere distinctie zijn twee brillen, daarnaast heeft hij nog talrijke „manier
tjes", die zijn status moeten onderstrepen. Hij beschouwt zich als een man van 
hoog intellectueel niveau; spreekt gaarne over politiek, geschiedenis, en zegt, 
behalve de westerse talen, ook russisch en hebreeuws te hebben geleerd. Zijn 
kennis hieromtrent blijkt echter erg mager te zijn. Hij spreekt op een klagerige 
toon, is zeer uitvoerig in zijn gesprekken, doch blijft aan één grondthema han
gen. Hij camoufleert geheugenhiaten met confabulaties. Zijn ziekte-inzicht be
perkt zich tot het toegeven van geheugenstoornissen, maar zijn „gezond" verstand 
zou uitstekend zijn volgens eigen zeggen. Hij is er zich in het geheel niet van 
bewust dat hij zich niet kan aanpassen aan de situatie. Hij onderwerpt zich zeer 
bereidwillig aan de test en doet bijzonder goed zijn best. De lest-situatie heeft 
voor hem kennelijk de betekenis van een te leveren bewijs. Falen in een opdracht 
of een minder goed resultaat deprimeren hem erg. Aanvankelijk praat hij voort
durend tussen de opgaven door, heeft de neiging op zich zelf terug te vallen, 
lispelt voor zich heen. Hij maakt zich zelf op een kritiekloze manier afhankelijk 
van de proefleider, dankt hem herhaaldelijk en nadrukkelijk voor zijn zorg en 
toewijding. Soms is hij afwezig en vergeet de opdracht, waarna zijn gedrag nog 
klageriger en kleveriger wordt. Hij is bijzonder op zich zelf ingesteld ; hij heeft 
geen enkele belangstelling voor zijn medepatiënt; hij gaat uit van het devies 
„ieder moet voor zich zelf zorgen". 

Bij het experimenteel-psychologisch onderzoek verricht in 1962 behaalde hij 
met de Wechsler-Bellevue een verbaal I.Q. van 107, performance 97, totaal
score 104. Bij vergelijking met het onderzoek in 1960 afgenomen blijkt sprake 
te zijn van een duidelijke achteruitgang: toen behaalde hij verbaal een I.Q. van 
121, performance 98, totaalscore 113. Derhalve is het verbale gedeelte veertien 
punten gedaald. Het teruglopen van dit verbaal I.Q. werd vooral veroorzaakt 
door slechtere resultaten in de subtest algemene ontwikkeling, inzicht in levens
situaties en in de subtest inprenting. De woordenschat is vrijwel gelijk gebleven. 
De ffecAi/er-memory-scale gaf een memory-quotiënt aan van 89. Bij het eerste 
onderzoek werd deze test niet toegepast. Patiënt vertoonde in de Bourdon-
Wiersma een opvallend rustig gedrag. Hij werkt wel traag, maar is zeer precies. 
Tijdschommelingsbreedte 15". Gemiddelde tijd per regel 20". Pathologische 
dispersiecurve. Ook in de Grassi valt een laag tempo op; de score, ІЗ1/*, 
is een zeer slecht resultaat. Bij het tekenen van bomen (volgens v. Lennep) 
weet hij aanvankelijk niet te voldoen aan een gedifferentieerde opdracht. 
Tenslotte vraagt hij of hij in plaats van een fantasieboom een tulp mag 
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tekenen. De tekeningen kenmerken zich zowel naar inhoud als verwerking door 
primitiviteit. De positie links op het blad wordt door van Lennep geduid als een 
op zich zelf teruggeworpen zijn of een „er naast staan". Uit de T.A.T. 
en Rorschach blijkt hoe moeilijk het voor patiënt is een concrete situatie te 
transcenderen. In de T.A.T. komt hij amper tot een verhaal. Hij geeft een 
„objectief" verslag van een tenniswedstrijd, dat geschreven is in hoogdravende 
taal, terwijl hij foutieve vaktermen gebruikt. Met de overige drie platen weet hij 
geen weg. Hij kan geen verbanden vinden. In de Rorschach geeft hij slechts acht 
antwoorden. Hij faalt op plaat II, III en VII. Het kost hem grote moeite in de 
platen voorstellingen te ontdekken. Hij raakt in paniek nog vóórdat hij een 
volgende plaat gezien heeft. De antwoorden die hij geeft zijn zeer perseveratief. 
Vlinders en vogels zijn het thema. Eerder dan op een emotionele remming of 
verdringing wijst het gehele protocol op een onvermogen tot symbolisatie. Voor
zover het dubieuze keuzepatroon van de Lüscher-test het toelaat, zou gesproken 
kunnen worden van een labiele emotionaliteit (rood-violet-voorkeur), en een 
ver van de buitenwereld verwijderd staan (afkeer van geel). Hij zou gebukt gaan 
onder het gevoel dat het leven hem onrecht heeft aangedaan. Dominant in dit 
onderzoek zijn: de theoretische intelligentie is in de afgelopen jaren beduidend 
verarmd. De inprenting zowel visueel als auditief is steeds meer verzwakt. Het 
tempo is traag. Perseveratief en confabulatoir denken staan op de voorgrond. 
De gevoelsreacties zijn vooral emotioneel bepaald; het gedrag is opvallend door 
een zeer kinderlijk pogen om relaties te leggen en te onderhouden. Hij is zeer 
gebonden aan de concrete situatie, terwijl hij uitermate moeilijk tot symbolisatie 
komt. De zogenaamde organische batterij : de negatieve discrepantie in Wechs-
ler-Bellevue, de lage Grassi-scors, de vreemde dispersie-curve in de Bourdon-
Wiersma en het concreet gedrag, zou wijzen op een stoornis in de psychische 
equivalenten van het organisch-cerebraal functioneren. De conclusie is gerecht
vaardigd dat hier sprake is van een progressieve dementering. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 14 (matig slecht) 
Aantal fouten in vorm: 12 (matig slecht) 
Patiënt ondergaat het onderzoek met grote bereidwilligheid, begrijpt on

middellijk wat van hem verwacht wordt. Zegt, dat hij altijd veel interesse voor 
kleuren heeft gehad, vindt kleuren „altijd mooi". Schildert zelf niet, maar heeft 
wel interesse in kunst. In het begin van het onderzoek benoemt hij de kleuren: 
„Dit is een duidelijk rood, dit is lichtblauw". Draait de schijf langzaam in één 
richting tot hij de vermeende kleur ontmoet. Bij kleur nr. 3 aarzelt hij, maar zegt 
dan met grote beslistheid: „Het is dit mooie rood" (geeft kleur nr. 6 terug). 
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voor kleur 
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Bij aanbieding van kleur nr. 19 (paars) zegt hij : „Paars is ook een mooie kleur". 
Bij het terugzoeken ontmoet hij het donkerrood nr. 1, aarzelt en zegt: „Het was 
rood, maar zeker weet ik het niet, neen, deze is het" (rood nr. 2). Kleur nr. 20 
(blauw) is hij duidelijk vergeten. Hij draait de schijf herhaaldelijk volledig rond. 
Wijst dan zeer beslist nr. 2 (rood) aan. „Deze kleur was het, hoe kan ik die nu 
vergeten, het gaat allemaal goed hè". Patiënt tracht wel steun te vinden door 
vaak binnen de kleurkategorie te zoeken, waarbinnen de fouten dan ook niet zo 
groot zijn. Er traden twee duidelijke confabulaties op, en wel bij kleur nr. 7 en 
kleur nr. 20. Patiënt heeft ook de neiging tot persevereren. Kleuren nr. 2,10 en 
15 worden herhaaldelijk foutief teruggegeven. 
Analyse : 

Bij de herkenning van de kleuren is er zeker sprake van een min of meer 
systematisch-organiserend patroon, waarbij hij de kleuren benoemt, systema
tisch in één richting draaiend, óf de kleurkategorie aftast. Desondanks is het 
resultaat pover, waarbij hij echter al confa bulerend een juist resultaat suggereren 
wil. In de kategorie groen maakt hij de meeste fouten, in rood de minste, maar 
valt wel tweemaal foutief op rood terug. De vorme/itest geeft hetzelfde beeld. 
Immers bij het onderzoek maakt hij in de kleuren 14 fouten, in de vormen 12: 
beide matig slecht. Het confabulerende en perseveratieve gedrag, dat zowel in 
zijn dagelijkse doen als in verschillende psychologische onderzoekingsmethoden 
kon worden opgemerkt, openbaarde zich ook in de kleuren- en vormentest. 
Patiënt behoort tot groep A2a van ons basisonderzoek. 

Patiënt С 

Man; leeftijd 40 j . ; ongehuwd; beroep: calculator. 
Reden van opname 

Psychiatrisch onderzoek in verband met paedofilie. 
Anamnese 

Patiënt is de vierde zoon uit een gezin van acht kinderen. De psychofunctio-
nele ontwikkeling in de eerste kinderjaren is normaal geweest. Hij doorliep de 
lagere school zeer vlot en volgde daarna mulo-onderwijs. Tot aan zijn puberteit 
was hij een gemakkelijk kind, zacht van aard, een weinig eenzelvig, geen sport-
jongen. Op 1 l-jarige leeftijd werd hij door een oudere man sexueel geattaqueerd. 
Na de mulo bezocht hij de kweekschool en werd onderwijzer. Hij kon zich 
moeilijk aanpassen, er waren veel conflicten met collega's. Tenslotte werd hem 
geadviseerd het onderwijs te verlaten. Met zijn vader kon hij zeer slecht over
weg, evenals met zijn oudere broers. Hij voelde zich ten opzichte van hen min
derwaardig. Verliet met 22 jaar het ouderlijk huis en ging in een pension wonen. 
Voelde zich eenzaam. Vanaf die periode ging het steeds moeilijker. Kwam her-
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haaldelijk in aanraking met de politie vanwege paedofilie. Heeft op 19-jarige 
leeftijd verkering gehad, maar verbrak deze op aandringen van zijn familie, 
omdat het meisje beneden zijn stand was. Patiënt heeft een breed interesseveld, 
heeft veel activiteiten ontplooid, maar voelde zich steeds „eenling". 
Samenvatting van medische gegevens: 

Karakterneurose met op de voorgrond tredende narcistische trekken. Opge
nomen wegens paedofile handelingen en op de voorgrond tredende aanpassings
stoornissen mede door narcisme bepaald. Hij vertoonde aanpassingsstoornissen, 
zodat gesproken kan worden van een psychopathiform gedragspatroon. Het 
somatisch en neurologisch onderzoek vertoonde geen afwijkingen. Diagnose: 
karakterneurose bij psychopathische persoonlijkheid. 
Psychologisch onderzoek 

Vraagstelling: algemeen diagnostisch onderzoek. 
Hij onderwerpt zich bereidwillig aan het psychologisch onderzoek. Hij heeft 

in zijn vrije tijd „psychologie" gestudeerd, heeft zelf ook wel eens groepstesten 
afgenomen (Luning-Prak), toen hij assisteerde bij de bedrijfsselectie. Hij kent 
enkele populair-wetenschappelijke werken over psychologie; gebruikt gaarne 
psychologische termen. Heeft bezwaar tegen de Rorschach-test „omdat het zijn 
innerlijk te veel weergeeft". Met de Wechsler-Bellevue behaalde hij een verbaal 
I.Q. van 120; performance 121. Het geheugenquotiënt is 120, vocabularium-
quotiënt 116. De intelligentie wordt gestuwd door een grote mate van ijver om 
tot goede prestaties te komen. Het bewustzijn is zeer helder. Hij heeft een regi
strerende instelling, die soms wel wat gespannen aandoet en waardoor men de 
indruk krijgt dat hij enigszins behoedzaam is. Patiënt is zeker niet het type van 
de „fijnzinnige intellectueel". Hij heeft een „leer en weef'-instelling; is trots op 
behaalde diploma's; stelt er ook prijs op om veel diploma's te bezitten, maar is 
niet in staat om de kennis, die hij heeft opgedaan, in zich zelf te integreren. Zijn 
verstandelijk niveau mag ongetwijfeld als zeer behoorlijk worden gekwalificeerd, 
maar wat men bij hem mist, is een warme affectieve doortrokkenheid van zijn 
intellect. Hij blijft als het ware koud bij zijn verstandelijke acten. Zijn verstande
lijke vermogens stelt hij onmiddellijk ten dienste van het praktisch gebruik. 
Hij is een aktief en praktisch mens. De fantasie, vooral de creatieve, is bij hem 
beperkt. Zelf klaagt hij ook over een gebrek aan fantasie. De door patiënt ge
tekende bomen zijn kenmerkend voor hem. Hij tekent drie grote bomen, die het 
gehele protocolblad beslaan. Patiënt is geheel van zichzelf vervuld. In zijn psy
chische wereld is weinig plaats voor de ander of het andere. Het aanrakingsvlak 
met de „Mitwelt" is onbepaald gebleven. Op zijn leeftijd (40 jaar) is patiënt nog 
niet „af" als persoonlijkheid. Dit zou kunnen wijzen op onzelfstandigheid, ook 
op impulsiviteit, die zich daarenboven nog toespitst. Er is hier sprake van een 
met zichzelf en met de ander in conflict komen. De struktuur van zijn persoon-
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lijkheid is ongedifferentieerd; hij is uiterlijk weinig gevoelsmatig. De gevoelig
heid is echter wel aanwezig, maar ligt verborgen, is verschoven en komt door 
zijn neiging tot extravertie niet aan bod. Als men een beroep doet op zijn fanta
sie-leven, stoot men wel op de meer aanspreekbare persoonlijkheidsfacetten van 
patiënt. Als droomboom tekent patiënt een starre denneboom met scherpe 
punten als takken. Zeker is er ook in zijn persoonlijkheidsstructuur sprake van 
verstarring. Lüscher-test: patiënt is van nature een actieve doorzetter. Naar bui
ten toe gaat een behoedzaam optreden aan zijn impulsieve aanspraken vooraf. 
Hij is in zekere zin diplomatiek; dit blijkt o.m. uit het feit dat hij een net van 
psychologische oorzaken en verklaringen, die zijn werkelijke toestand camoufle
ren, om zich heen legt; in zekere zin is hij „berekenend". Hij is een persoon die 
als eenling zijn eigen leven leidt en weinig affectieve banden met zijn „Mitwelt" 
heeft. De grondstruktuur is heterocentrisch extravert met het accent op daden
drang. Als zodanig kan men bij hem spreken van een kinderlijke instelling, om
dat hij niet in staat is affectieve nuances te onderscheiden. Met betrekking tot de 
reacties op situaties is er enerzijds sprake van neiging tot verdringen, waarbij 
aggressie wordt ontweken, en van neiging tot bagatelliseren, anderzijds zeker ook 
van openlijk gebruik van aggressie. Testpsychologisch komt nergens een uitgespro
ken homosexuele instelling voor, wel is er sprake van sexproblematiek. Karak
terologisch is patiënt extravert-actief en als zodanig met grote dadendrang en 
initiatiefneming begiftigd. Dit reageren is echter kinderlijk gekleurd. Doorzetter 
zonder rekening te houden met de ander. Diagnostisch lijkt ons een ontwikke-
lingspsychopathie waarschijnlijker dan een psychopathic. Patiënt is psycho
pathisch gaan reageren. 
Bewegingsonderzoek 

De bewegingsanamnese geeft een normale motorische ontwikkeling. Er is van 
geen stoornis of vertraging sprake. De handelingsmotoriek is niet altijd doel
gericht, wat hieronder bij het spel besproken wordt; de expressiemotoriek is 
intact. Patiënt beschikt over een geringe coördinatie en een slecht bewegings
inzicht. Patiënt speelt graag mee. Vol overgave stort hij zich in de spelsituatie. 
In het begin gedraagt hij zich als een heer, speelt het spel zoals dat in het alge
meen verwacht mag worden. Naarmate de tijd voortschrijdt, begint het spel on
beheerster te worden. Het lijkt alsof patiënt zich van zijn pantser ontdoet en 
zich dan volkomen laat gaan. Contact tijdens het spel is zeer gering. Hij speelt 
zijn eigen spel, waarbij zijn persoonlijke resultaten van belang zijn. Het moto
rische percentage van 98 duidt op een aangepaste handelingsmotoriek. Als 
speciaal kenmerk zou genoemd kunnen worden een sterk ontremd bewegen, 
dat dikwijls gezien wordt bij psychopathie. 

72 



Patiënt-C 
voor kleur 

Patiënt-C 
voor vorm 

73 



Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 9 (goed) 
Aantal fouten in vorm : 2 (zeer goed) 
Patiënt is geïnteresseerd in kleur. Hij zou veel belangstelling hebben gehad 

voor de toepassing van kleur bij binnenhuisarchitectuur. Hij is niet kleurenblind. 
Begrijpt de opdracht onmiddellijk. Hij begint met de aanbiedkleuren te benoe
men, draait langzaam de schijf, tot hij de betreffende kleuren-kategorie bereikt 
heeft en wijst met grote zekerheid de kleuren aan. Opmerkelijk is dat hij deze 
zekerheid mist in de blauwnuances. Bij de blauwnuances draait hij de schijf her
haaldelijk op en neer en kan moeilijk tot een keuze komen, heeft geruime tijd 
nodig. Kiest dan meestal foutief. Patiënt meent, bij navraag, dat hij weinig 
fouten gemaakt heeft; hij vindt de opgave eenvoudig. In de vormentest is hij erg 
zeker van zichzelf en de herkenning kost hem weinig moeite. 
Analyse : 

De instelling ten opzichte van de kleuren is vooral rationeel: hij toont een 
systematisch gedragspatroon, waarbij hij gebruik maakt van naamgeving en het 
zoekveld beperkt tot de identieke kategorie. De gedemonstreerde zekerheid in 
de kleuren rood, geel en groen, waarbij hij tezamen 5 fouten maakt, steekt af 
bij de onzekerheid in de blauwkategorie. Bij zijn onzekere instelling nemen de 
fouten toe. Wel vindt hij de kleurentest moeilijker dan de vormentest, maar hij 
meent dat hij zeer weinig fouten heeft gemaakt. Conclusie : in de test uit zich een 
zekere bravour-houding vooral t.o.v. prestaties in de kleuren. De fouten, die hij 
maakt, zijn alle nuance-afwijkingen. Waarschijnlijk zijn de fouten in kleur 
vooral aan de organisatie van het herkenningsproces te wijten en niet op de eerste 
plaats aan de kleur-indruk. Patiënt behoort tot groep BI van ons basis-onder
zoek. 

Patiënt D 

Man; leeftijd 35 j . ; gehuwd; beroep: handelaar. 
Reden van opname 

Patiënt werd (voor de derde maal) opgenomen wegens paedofilie. 
Anamnese 

Patiënt is drie maal opgenomen (in 1952, in 1960 en in 1962). Patiënt komt uit 
een groot arbeidersgezin, waarin hij het vierde kind is. Vanaf de geboorte is het 
een moeilijk kind geweest; werd, ofschoon hij een goede leerling was, herhaal
delijk van school verwijderd, spijbelde veel. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij 
wegens diefstal in aanraking met de politie, verbleef in verschillende observatie
tehuizen. Hij stond bekend als sexueel onbetrouwbaar. In zijn puberteit had 
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hij verschillende baantjes, waarbij het kenmerkend was dat hij steeds in het begin 
een zeer goede indruk maakte door zijn ijver en initiatief en dan plotseling vol
ledig mislukte. Huwde op 25-jarige leeftijd; aanvankelijk ging alles goed, hij 
maakte echter enorme schulden en kwam wegens sexueel wangedrag met de 
politie in aanraking. Gedurende de perioden van opname gedroeg hij zich rede
lijk goed, maar na ontslag verviel hij weer in oude fouten. 
Samenvatting van medische gegevens 

Neurotisch-psychopathische Dual-Union; verder ook maatschappelijke aan
passingsstoornissen; hysterische karaktertrekken. Lichamelijk en neurologisch 
onderzoek: enigszins feminine habitus, lichte adipositas. Het E.E.G. bevat ver
spreid optredende langzame activiteit, welke verdwijnt bij het openen van de 
ogen. Tijdens hyperventilatie werden, vooral occipitaal, serie's theta-activiteit 
gezien. Waarschijnlijk moeten deze golven gedeeltelijk als alpha-variant-activi-
teit beschouwd worden, anderzijds kunnen de serie's langzame activiteit de 
uiting zijn van een meer centraal gelegen regulatie-stoornis. Diagnose: psycho
pathic met hysterische trekken, egoïstische wilszwakke instelling, emotioneel 
labiel. 
Psychologisch onderzoek 

Patiënt is een normaal gebouwde, net geklede man, die zonder meer bereid is 
tot het ondergaan van een psychologisch onderzoek. Bijzonder vlot is patiënt in 
zijn gesprek, spontaan en bijna ongeremd vertelt hij ongevraagd zijn wederwaar
digheden. In het testonderzoek is hij zeer coöperatief. Met de Wechsler behaalde 
hij een verbaal I.Q. van 101 (100 in 1954) en performance 117. Er is een normale 
discrepantie, zoals men die vindt bij verstandelijk normaal begaafden, die prak
tisch beter zijn ingesteld dan theoretisch. Hij beantwoordt de test-vragen vlot, 
zonder aarzelen, zonder dieper op de vraag in te gaan. Test-gedrag is adequaat, 
hij dwaalt niet af ondanks zijn enorme bereidheid tot gesprek. Verstandelijk moet 
patiënt tot de normale middelmaat gerekend worden; zijn denken is luchtig en 
hij is alleen dan gespitst, wanneer vraagstukken ergens een ekonomisch raakvlak 
hebben en dat is bij hem nog al vaak. Patiënt tekent drie bomen van een vrij 
normale grootte. De vruchtenboom is op het bovenste deel van het blad ge
tekend. De droomboom is het grootste. De wisselende arcering van de stam zou 
op een periodiek wisselende aanpassingsbereidheid en contactbehoefte wijzen. 
De fantasieboom is een cirkelkroon, die wijst op een open egocentrische hou
ding, d.w.z. hij is bereid om datgene, wat uit de buitenwereld komt, voor eigen 
diensten aan te wenden. De bomentest verschilt in feite niet veel van de in 1954 
afgenomene. Rorschach: Patiënt gaf in de Rorschach 13 antwoorden (in 1954: 
15). De beide protocollen komen in inhoud ongeveer overeen. De interpretatie 
levert bijzondere moeilijkheden op. Het aantal antwoorden is relatief gering. 
De sterke B-neiging, die ook in de vroegere onderzoekingen naar voren kwam 
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en daarnaast het falen op de kleurenplaten en shocks zouden wijzen op een 
verdringing. De introvertie in de Rorschach is noch in de anamnese duidelijk 
noch verklaarbaar aan de hand van andere test-gegevens. Test-diagnostisch 
wijst de Rorschach op hysterisch neurotische constitutie met psychopathische 
kenmerken (Hd + neiging). De vraag is echter: wat is „verdrongen" bij deze 
man, die in zijn uitingen blijkbaar niets verdringt? Lüscher-tcst: Patiënt kiest 
paars en rood positief. Dit zou wijzen op een instabiele houding ten opzichte 
van de emotionele (erotische) geladenheid. Negatief: blauw-zwart. Ontwijkt 
een bindende overgave; ongedurige bedrijvigheid en losse betrekkingen met de 
omgeving. Algemene levenshouding: „deelname zonder zich te binden". De 
grondstructuur is hetero-centrisch met een onvermogen tot zelfhandhaving. 
Emotionele geladenheid, die niet voldoende wordt gekanaliseerd. Zijn emotio
naliteit zet zich onmiddellijk op datgene, wat het meest nabij is, vast. In de 
projectie-tests symboliseert patiënt bijzonder weinig. Patiënt geeft in zijn levens
geschiedenis, in zijn beroepsontwikkeling het beeld van een psychopaat. In een 
gebonden beroepssituatie mislukt hij telkens en in een vrije beroepssituatie mis
lukt hij eveneens, omdat hij te weinig rekening houdt met omstandigheden; 
hij draaft door zonder omzien. Weliswaar is de homo-sexualiteit aanleiding tot 
opname geweest, maar in feite kan zijn houding hierin als symptoom worden 
opgevat van een diepgestoorde karakterstructuur, waarbij de partiële driften 
naast elkaar voorkomen. Dominerend is het gebrek aan werkelijk affectief con
tact. Op reëel niveau vindt hij echter nergens bindingen. Deze affectieve koud
heid manifesteert zich in het afwezig zijn van werkelijke schuldgevoelens en 
test-psychologisch in een zeker verminderd vermogen tot symbolisatie. Dit 
laatste kan ontstaan zijn door een voortdurend op zijn hoede zijn, waardoor hij 
ondanks zijn open gesprek zich zelf niet bloot geeft. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 5 (zeer goed) 
Aantal fouten in vorm: 4 (matig goed). 
Patiënt ondergaat deze test met dezelfde instelling als waarmede hij het gehele 

test-psychologisch onderzoek onderging. Hij is bereid zonder dat het hem veel 
interesseert. Op de vraag of hij zich wel eens met kleuren heeft bezig gehouden 
zegt hij : „Als u nu vraagt met geld (rode ruggen), zou ik zeggen ja". Kunst in
teresseert hem in het geheel niet. Patiënt heeft slechts een zeer korte aanbiedtijd 
voor kleuren nodig. Hij draait de schijf snel en weet met een opmerkelijke tref
zekerheid de kleuren te herkennen. Hij aarzelt geen enkel ogenblik. Onzeker 
gedrag komt bij geen enkele kleur voor. Zijn houding bij de vomiewtest is gelijk 
aan die bij de kleurentest. Hij behoeft niet terug te vallen op enig hulpmiddel. 
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Patiënt-D 
voor kleur 

Patiënt-D 
voor vorm 
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De indrukken blijven blijkbaar voor hem paraat. Terwijl de waarneming scherp 
is, zoals uit de Rorschach blijkt (F f % — 100), is de inprenting voor cijfers niet 
bijzonder goed. Patiënt kan vijf cijfers vooruit produceren en drie terug. Patiënt 
zegt dat hij een uitstekend geheugen heeft, vooral voor getallen. 

Het meest opvallend gedurende de kleuren- en vormentest is de grote mate 
van zekerheid, waarmede hij zonder enige aarzeling de kleuren weet te treffen, 
terwijl bij normale volwassenen zich een zekere twijfel bij de beslissing demon
streert. Hij maakt geen enkele ernstige fout. Overwegingen spelen bij hem geen 
rol, hetgeen kenmerkend is voor zijn levenshouding. 

Patiënt E 

Man; leeftijd 32 j . ; ongehuwd; beroep: assistent-accountant. 
Reden van opname. 

Vijfde opname wegens schizofrenie Schub (eerste desintegratie in 1953). Heeft 
suicide neigingen. 
Anamnese 

Van de eerste levensjaren zijn weinig gegevens bekend. Het is altijd een stille 
teruggetrokken jongen geweest; maakte moeilijk vrienden. Was op school een 
uitstekende leerling, volgde gymnasium A, wilde priester worden. De twee 
jaren filosofie en een jaar theologie waren volgens eigen zeggen de beste 
jaren van zijn leven. Omdat hij bijzonder traag was en overdreven precies, werd 
hem verdere priesteropleiding ontraden. Hij volgde een kantooropleiding, maar 
had liever wiskunde willen studeren. 
Samenvatting van medische gegevens 

Polymorf schizofreen beeld met incohaerentie en waandenkbeelden. Wisse
lende contactname, bij tijden zeer hautain, ontwijkend en negativistisch. 
Euneuchoïde lichaamsbouw met ontbreken van testes en rudimentaire penis; 
thoracale kyphose. Patiënt heeft steeds verder endocrinologisch onderzoek ge
weigerd. Diagnose: schizofrenie met dwangneurotische karakterstructuur, en 
hormonale afwijkingen. 
Psychologisch onderzoek 

Vraagstelling: inzicht in de persoonlijkheidsstructuur met het accent op 
intelligentie en karakter. Zijn er bij hem waanideeën? 

Patiënt heeft zich volledig teruggetrokken uit zijn werk. Zit dagen alleen op 
zijn kamer. Spreekt niet, heeft suicide neigingen. Patiënt is een jongeman met 
een leptosome habitus. Hij zit wat hoog in de schouders. Motoriek is zeer weinig 
soepel, houterig en stijf. Hij heeft een typisch zachte huid zonder beharing in zijn 
gezicht, zijn gelaat doet wat perkamentachtig aan, er is weinig mimiek. Tegen
over het stuntelig bewegen valt op dat hij zeer rusteloos is met zijn handen, hij 
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maakt voortdurend verfijnde bewegingen met zijn vingers die soms sierlijk aan
doen. In 1957 behaalde patiënt met de Terman een I.Q. van 135; nu gaf de totaal
score in de Wechsler-Bellevue een I.Q. van 135; verbaal 125, performance 126. 
Er is derhalve geen discrepantie en er is in vergelijking met de Terman geen 
sprake van vermindering van de intellectieve vermogens. Patiënt beschikt over 
een opvallend goede inprenting, maar ook zijn ruimtelijk inzicht is bijzonder 
goed. Wij kunnen bij hem spreken van een superieure intelligentie. Toch doet de 
wijze waarop de resultaten tot stand komen wat „dor" aan. Nergens bespeurt 
men een speels- en affectief-gedragen houding, zoals men deze vooral vindt bij 
normale hoogbegaafden. Hij geeft reacties op de vragen, goede reacties, maar 
daar blijft het dan ook bij. Er was kennelijk ook sprake van een verminderde 
interesse voor het intelligentieonderzoek. Bomen: patiënt schetst met grote 
snelheid drie grote bomen. De vruchtenboom overschrijdt aan drie zijden de 
voorgetekende lijnen. De bomen blijven schetsachtig, behalve de droomboom, 
die wat meer vorm heeft. De kroon zakt links en rechts langs de stam. Dit zou 
een teken kunnen zijn dat hij niet in staat is zijn intelligentie affectief te dragen. 
De dunne stam wijst op een weinig krachtige levensbasis. Lüscher-test: piekert, 
ziet zichzelf in een doodlopende straat. Zou graag met vrede gelaten willen 
worden, schuwt invloeden van buiten af. Verwacht met zachtheid omgeven te 
worden. Patiënt is een persoon met een week karakter, die voor dieren, bloemen 
en hulpbehoevenden begrip wil tonen. Hij ondergaat een situatie lijdend. Zijn 
initiatiefis verlamd, zijn doorzettingskracht is zwak, in het contact naar buiten 
is hij schuw. Zou zich graag van de verlammende druk willen bevrijden, maar 
houdt hieraan op masochistische wijze vast. Heeft geen enkele binding en voelt 
zich vereenzaamd. Patiënt is in de bewuste sfeer zeer gespannen. Er is een sterke 
ambivalentie in de gevoelssfeer, evenals in de sfeer van de zelfhandhaving. De 
emotionaliteit berust op een zwakke vitaliteitskern en in zijn houding ten op
zichte van de buitenwereld is hij ernstig gefrustreerd. Rorschach-tesl: patiënt 
geeft 17 antwoorden. De vele G-antwoorden en een relatief hoog F + % wijzen 
op een goed abstractievermogen. Overziet gemakkelijk gehelen, die hij een 
scherpe vorm weet te geven. Hij geeft drie B-antwoorden en onverwacht enkele 
FbF-duidingen. Er is ongetwijfeld sprake van een neiging tot innerlijk verwer
ken, waarbij plotseling affectieve explosies kunnen voorkomen. Eenmaal 
emotioneel geraakt verliest hij de controle over de realiteit, waarna hij onbe
stemd angstig wordt en in paniek raakt. Dan volgen anatomische antwoorden. 
Na enkele Hd-antwoorden op plaat IV wilde hij niet meer verder gaan. Bij plaat 
VIII komt hij weer tot rust en volgen er weer F + - antwoorden. De Rorschach
test had hem veel inspanning gekost, hij transpireerde daarbij hevig. 

Patiënt is een zeer intelligent persoon. Bij hem is geen sprake van intellectieve 
achteruitgang, zoals blijkt uit de intelligentie-onderzoeken, die zich over meer-
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dere jaren uitstrekken. Affectief en in zijn leefhouding, zowel ten opzichte van 
zijn eigen wereld als ten opzichte van de buitenwereld, is patiënt ernstig ge
stoord. Deze stoornis drukt zich uit in zijn infantiel gebleven houding en spraak, 
maar eveneens in zijn weinig sociale houding ten opzichte van zijn medemens. 
Het is een persoon met een fijngevoelig, week, asthenisch patroon, die mede ook 
door zijn intelligentie lijdt onder het feit dat hij het leven niet aan kan. Hij voelt 
zich psychisch verlamd; tracht zich hiertegen te verzetten, maar slaagt hier niet 
in. Er is bij hem sprake van een existentiële levenskrisis op basis van het anders 
zijn dan anderen. Test-psychologisch zijn er geen aanwijzingen voor waan
ideeën. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 9 (matig, geen ernstige fouten) 
Aantal fouten in vorm: 5 (matig, één ernstige fout) 
Voor kleuren heeft hij geen uitgesproken interesse; hij houdt wel van kunst, 

vooral kunst uit de Middeleeuwen. Patiënt begrijpt de opdracht onmiddellijk. 
Hij wil steeds de aangeboden kleuren „bestuderen". Draait zeer langzaam, be
noemt de kleuren niet hardop, maar zoekt steeds de betreffende kleurkategorie 
op. Komt zeer moeilijk tot een keuze; vergelijkt de ene nuance met de andere, 
dan nog een keer en nog eens. Het keuze-patroon is zeer onzeker. Draait de 
schijf boven de vermeende kleur heen en weer, komt zeer moeilijk tot een beslis
sing. In de vormentest reageert hij duidelijk anders. Hij is wel langzaam en kiest 
voorzichtig, maar met veel minder aarzeling. Vorm nr. 13 was hij vergeten; 
bij aandringen gaf hij, ofschoon onwillig, 24 terug: „Deze was zeker fout", zegt 
hij. De kleurherkenning werd gekenmerkt door een cognitieve houding, waarbij 
hij een systematische weg volgde. De uiteindelijke beslissing kwam onder grote 
spanning tot stand. Herhaaldelijk wees hij bij de uiteindelijke beslissing een 
kleur foutief aan, die hij aanvankelijk goed „getroffen" had. Fouten ontstonden 
vooral door zijn onzekere houding. Het waren „nuance-fouten". De dwang
neurotische instelling wordt in de kleuren- en vormentest bevestigd. Patiënt 
behoort tot de groep B2 van ons basis-onderzoek. 



Paiiem-E 
voor kleur 

Paüent-E 
voor vorm 
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Van groep С worden hier twee proefpersonen genomen, waarvan de eerste 
over een middelmatige en de tweede over een goede intelligentie beschikt. 
Van beide proefpersonen was een psychologisch onderzoek aanwezig. 

Proefpersoon nr. 1: man; leeftijd 26 j . ; ongehuwd; beroep: verpleger. 

Proefpersoon behaalde bij het intelligentie-onderzoek met de Wechsler een 
I.Q. van 104 verbaal, performance 112. Zijn denken kenmerkt zich door een 
doelgerichte instelling. Vooral het gezond verstand in praktische situaties over
heerst. De theoretische belangstelling is niet zo groot, evenmin als de algemene 
ontwikkeling, die niet boven het niveau van de lagere school uitkomt. In het 
persoonlijk sociaal contact is hij spontaan, maar in de groep neemt hij een af
wachtende houding aan. De inprenting voor cijfers was vrij zwak. Hij kon vijf 
cijfers met moeite vooruit reproduceren en 4 terug. Eenvoudige analogieën wist 
hij zonder enige moeite op te lossen; in de hogere abstractie faalde hij. Over het 
tekenen van bomen doet hij geruime tijd; zijn producten doen wat gedrongen 
aan. Zowel in de Rorschach- als in de Lüscher-test overheerst het extraverte type. 
Als verpleger voldoet hij uitstekend ; hij is actief, hulpvaardig en altijd opgewekt. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 5 (zeer goed) 
Aantal fouten in vorm: 3 (matig goed) 
Heeft geen uitgesproken belangstelling voor kleuren; weinig interesse in kunst. 

Begrijpt de opdracht onmiddellijk. Neemt de aangeboden kleur slechts even op 
en wil onmiddellijk beginnen. Hij draait snel totdat hij, overigens met grote 
trefzekerheid, de vermeende kleur gevonden heeft. Voordat hij echter tot een 
beslissing komt, vergelijkt hij andere nuances. Draait aanvankelijk in één rich
ting totdat hij de kleur getroffen heeft, benut dan de kategorieën. Opvallend is 
de geringe moeite, die het hem kost om een kleur op te sporen. Zijn keuze is 
zeker en snel met gebruikmaking van de kategorieën. Dezelfde houding vindt 
men terug bij de vormentest. 

De proefpersoon meende zelf, dat hij nogal wat fouten had gemaakt. Het 
herkenningsproces verliep zeer soepel, waarbij de indruk van de kleur vast bleek 
te zijn en hij de kleurkategorie als efficiënt hulpmiddel wist te gebruiken. Proef
persoon was niet kleurenblind. 

Proefpersoon nr. 2: man; leeftijd 24 j . ; gehuwd; beroep: verpleger. 

Met de Wechsler-Bellevue behaalde hij een verbaal I.Q. van 121, performance 
129, totaalscore 125. Proefpersoon heeft een ruime algemene ontwikkeling. 

82 



16 

/ 2 2 

π ha 

1.0 

14 

à w 
Proefpersoon 1 
voor kleur 

Proefpersoon 1 
voor vorm 

83 



Ρ 
20 

2lC 

19 
ИЙ 

16 

12 

[7 

m 
11 

m 
14 

15 

І ^ 

Proefpersoon 2 

voor kleur 

[Τ 
2 

or 

Proefpersoon 2 

voor vorm 

84 



maar hij is vooral ingesteld op weetjes. Hij heeft een brede belangstellingssfeer 
zonder zich in één facet bijzonder te verdiepen. Hij reageert soepel op de test-
vragen, heeft onmiddellijk een antwoord klaar. Inprenting voor cijfers is echter 
merkwaardig slecht. Hij kan slechts vier cijfers reproduceren. Hij zegt altijd 
nogal veel moeite te hebben gehad met onthouden van iets, vooral namen kon 
hij slecht onthouden. In het performance-gedeelte viel de score van het blokken-
patroon zeer hoog uit. Hij werkte snel en zeker, hanteerde met grote soepelheid 
het materiaal. Tegenover de zeer goede intelligentie, waarbij zowel inzicht als 
parate kennis zeer behoorlijk waren, stond een complexe Rorschach. Hij produ
ceerde 22 antwoorden; gaf een duidelijke shock op plaat II en III, waarna 
Dzw-antwoorden. Op plaat IX en X wist hij met grote moeite één duiding te 
geven. Als hij emotioneel wordt aangesproken, reageert hij onzeker en kramp
achtig. Proefpersoon toont in het contact met anderen een rustig en zelfverze
kerd gedrag, maar wordt nerveus in een voor hem onverwachte situatie, wordt 
dan onzeker. In de verpleging is hij een zeer gewaardeerde kracht met grote 
belangstelling voor de patiënt en voor de theoretische achtergronden van zijn 
werk. 

Kleuren- en vormentest 

Aantal fouten in kleur: 7 (matig goed; geen grove fouten) 
Aantal fouten in vorm : 0 (zeer goed) 
Hij heeft geen uitgesproken belangstelling voor kleuren, leest wel eens over 

kunst. Aanvankelijk draait hij snel de schijf in één richting en treft, zeker van 
zichzelf, de vermeende identieke kleur. Geleidelijk aan neemt het tempo af en 
hij begint zeer zorgvuldig de kleuren afte zoeken. Hij gaat de kleuren benoemen 
en kiest dan tussen twee nuances. Zucht herhaaldelijk. „Het is moeilijker dan ik 
dacht". Geen „uitgesproken" gedragspatroon. Normale houding met schema-
tisch-cognitief èn pathisch gedrag. 

In de vormentest is het gedragspatroon duidelijk anders. Hierbij is hij tref
zeker, snel, doeltreffend in zijn beslissing. Hij vindt de kleurentest aanmerkelijk 
moeilijker dan de vormentest. De kleurherkennings-test geeft bij hem duidelijk 
een ander gedragspatroon te zien; daarbij moet echter in aanmerking worden 
genomen dat, ondanks de gespannen houding waarmede hij de kleurentest 
onderging, de resultaten redelijk goed waren. Proefpersoon was niet kleuren
blind. 

§ 2. Constructie van gedragspatronen 

Op grond van de wijze, waarop de proefpersonen de kleurentest ondergaan, 
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zijn een aantal „voorlopige" gedragspatronen op te stellen, die op hun betrouw
baarheid in de praktijk zullen moeten worden getoetst. 

a. De normale gedragshouding 

De instructie wordt onmiddellijk begrepen. De houding ten opzichte van de 
kleuren kan zowel systematisch als pathisch zijn. Of de proefpersonen zich meer 
laten leiden door de kleurenindruk of dat zij zich meer „organiserend" instel
len, is uit het gedrag tijdens de test afte leiden. In aanmerking moet worden ge
nomen, dat het blijkbaar tot het normale gedragspatroon behoort, dat de be
slissing ten opzichte van de klcurherkenning gepaard gaat met een beperkte 
mate van onzekerheid, die zich openbaart in het heen en weer bewegen van de 
draaibare schijf of het uitspreken van twijfel over de juiste keuze. 

De vormentest wordt in het algemeen als veel gemakkelijker ervaren. De tref
zekerheid is duidelijker. 

Binnen het normale gedragspatroon zijn een aantal variaties te registreren, 
die samenhangen met de individuele aard van de proefpersoon. Het aantal 
fouten is variabel, maar mag voor de kleur niet meer bedragen dan 10 en voor 
de vorm niet meer dan 8. 

b. De zelfverzekerde gedragshouding 

Bij normale proefpersonen kwam een zelfverzekerde gedragshouding, waarbij 
de kleur met grote trefzekerheid zonder enige aarzeling of weifeling werd aan
gewezen, vrijwel niet voor. Het ontbreken van enige twijfel en onzekerheid bij 
het aangeven van de vermeende, identieke kleur vonden we vooral bij proef
personen, die gekenmerkt waren door aanpassingsstoornissen en waarbij sprake 
was van een psychopathisch gedrag. Kuipers* merkt in het hoofdstuk psycho
pathic op, dat psychopathen in situaties, waarin ieder gewoon mens zich angstig 
zou voelen, geen angst ervaren. Mutatis mutandis geldt dit naar onze mening 
ook voor onzekerheid die gedurende een test ontbreekt. Naar verhouding vin
den wij bij psychopathen met het beschreven gedragspatroon veelvuldig goede 
resultaten zowel in de kleuren- als in de vormentest. Het komt evenwel voor, 
dat proefpersonen, die in de kleuren- en vormentest een zeer zelfverzekerd ge
drag vertonen, met grote soepelheid de test hanteren en zeer tevreden zijn over 
de vermeende resultaten, maar toch veel fouten maken. Het vermoeden mag 
dus worden uitgesproken, dat behalve een zelfverzekerde instelling ook een 
zekere mate van zelfoverschatting aanwezig is. 

* Kuipers, P. C, in : Prick, J. J. G. es., Nederlands Handboek der Psychiatrie, dl. II, 
Arnhem 1953, pag. 462. 
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De zelfverzekerde gedragshouding kenmerkt zich door een nonchalante 
„gemakkelijke" houding ten opzichte van de opdracht, waarbij een grote tref
zekerheid en vaak grote snelheid worden geconstateerd en waarbij weinig gebruik 
wordt gemaakt van duidelijke organisatie-elementen van het herkenningsproces. 

c. De neurotische gedragshouding 

De neurotische gedragshouding kenmerkt zich door een in het algemeen on
zekere instelling ten opzichte van de opdracht in haar geheel en ten opzichte van 
de kleuren in het bijzonder. Deze onzekerheid uit zich zowel in het „nerveus" 
heen en weer draaien van de schijf als in de weifelende houding bij de uiteinde
lijke beslissing. Er kan sprake zijn van een langdurig verwijlen bij de keuze tus
sen twee kleur-nuances, waarbij zelfs in ernstige gevallen géén beslissing tot 
stand komt. 

Bij een onzekere houding kan het resultaat echter toch goed zijn, waarbij het 
vermoeden kan worden uitgesproken, dat het normale patroon wordt benaderd. 
Een onzekere houding, die tot slechtere resultaten leidt, komt evenwel ook voor, 
en wij vonden die vooral bij proefpersonen met een duidelijke neurotische in
slag. Kenmerkend hiervoor zijn vele „kleine" fouten. Wanneer bij het neuro
tisch gedrag een ernstige fout of enkele ernstige fouten worden gemaakt, zou 
men kunnen denken, dat de bepaalde kleur een voor de proefpersoon specifieke 
emotionele geladenheid bezit, op grond waarvan een juiste beslissing wordt 
belemmerd. Wij hebben hiervoor nog geen voldoende argumenten kunnen 
vinden. Een retrospectief verslag van de proefpersoon en een correlatie met 
buiten de kleuren- en vormentest gelegen vaste kriteria zijn voor een inzicht 
hierin noodzakelijk. 

d. De defectueuze gedragshouding (ten opzichte van kleur) 

Een hoog aantal fouten in de kleurentest behoeft op zichzelf niet te wijzen op 
een defectueuze instelling ten opzichte van kleur. Wanneer we in dit verband 
kleurenblinde proefpersonen buiten beschouwing laten, die op grond van de 
kleurwaarneming een relatief hoog aantal fouten maken, valt het toch op, dat 
sommige proefpersonen ondanks een relatief groot aantal fouten blijkbaar geen 
defectueuze instelling ten opzichte van kleur hebben, hetgeen blijkt uit de op
vatting en verwerking van het materiaal. De foutenbron is dan de testsituatie 
zelf, waardoor de intentionaliteit ten opzichte van de objecten wordt aangetast. 
Immers, wanneer proefpersonen een gebrek aan interesse of gebrek aan bereid
willigheid tonen of wanneer zij een algemene afkeer voor kleuren hebben, dan 
ontbreekt de goede instelling, die kan leiden tot het maken van vele fouten. 
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Terwijl de houding van de proefpersonen ten opzichte van een test bij ieder 
testonderzoek al een belangrijke factor is, geldt dit in het bijzonder voor de 
kleurentest vanwege de grote gevoeligheid van de test. De goede instelling ten 
opzichte van de kleurentest is echter observatief gemakkelijk na te gaan. De 
defectueuze gedragshouding kenmerkt zich nu door een meer dan gemiddeld 
aantal fouten in kleur, waaronder ook „ernstige fouten", welke het gevolg 
kunnen zijn van een zwakke indruk of een onjuiste „organisatie". Uit het ge
drag van de proefpersonen kan veelal worden afgeleid dát er sprake is van een 
defectueuze instellingen ten opzichte van kleur. Dit defectueus gedrag manifes
teert zich dan in een moeizaam tot stand komen van de resultaten, in de wijze 
van hanteren van het materiaal, in een gebrekkige zelfkritiek, in de kwaliteit van 
de fouten. Wij vonden een defectueuze gedragshouding vooral bij patiënten bij 
wie een organisch-cerebraal lijden was aangetoond. 

Overzien wij de gegevens van de kwalitatieve analyse dan mag het duidelijk 
zijn, dat naast de kwantitatieve gegevens (zoals die worden uitgedrukt in het 
aantal fouten) de wijze waarop de proefpersoon de test ondergaat, de totale 
intentionele houding derhalve, een belangrijk aspect van de methode vertegen
woordigt. Uit de resultaten van ons basis-onderzoek blijkt dat het aannemelijk 
mag worden geacht, dat de test, zoals die door ons ontwikkeld is, fenomeno
logisch operationeel is gemaakt. Met klem willen wij er echter op wijzen dat de 
hier onderscheiden gedragspatronen als voorlopig moeten worden beschouwd, 
en door de ervaring verrijkt en genuanceerd dienen te worden. 
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HOOFDSTUK V 

BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE RESULTATEN 

§ 1. Kleurherkenning als facet van de intentionaliteit 

In de voorgaande hoofdstukken werd meermalen gesproken van het geheugen 
voor kleur (of kleurgeheugen), van kleurherkenning en kleurintentionaliteit, 
zonder dat daarbij het begrip kleurgeheugen nauwkeurig werd omschreven. 
Alvorens nu de opvattingen uiteen te zetten, die zich aan de hand van het eigen 
empirisch onderzoek aangaande de herkenning van kleur hebben ontwikkeld, 
willen wij eerst nog even de aandacht vestigen op de begripsbepalingen, zoals 
die in de literatuur over het geheugen voor kleur worden gebruikt. 

Waar het experimentele onderzoekingen betreft, is noch in de amerikaanse 
noch in de duitse literatuur een scherp onderscheid gemaakt tussen kleur
geheugen, kleurherkenning en kleurherinnering. Burnham en Clark1 b.v. spre
ken van hun experiment als „a test of hue memory", terwijl het in feite „a test 
of hue recognition" is. In de duitse literatuur wijst alleen Hellmig2 er op, dat er 
verschil is tussen „Farbengedächtnis" en „Farberinnerungsvermögen". Hij 
beschouwt de „Wiedererinnering" als de „eigentlicher Akt der Farberinnerung". 

Indien wij het geheugen in de ruimere zin van het woord willen beschouwen 
als de schakel tussen heden, verleden en toekomst, dan moeten wij ons afvragen 
of dit óók het geval is, wanneer het slechts gaat om dát facet van het geheugen, 
waarbij de mens met een zekere bedoeling op de kleur is gericht. Geheugen in 
de ruimere zin van het woord heeft betrekking op iedere levensuiting, voor zover 
zich daarin de psychische samenhang met het verleden manifesteert. Geheugen 
is dan ook de tegenwoordigstelling van het verleden3. Dat het hierbij gaat om 
een zeer belangrijke menselijke betrokkenheid, moge geïllustreerd worden door 
de beschrijving van Lersch4 en van Woodworth5 wanneer zij de zin van de 
geheugenfunctie uiteenzetten. Lersch schrijft: „Het behoort tot het wezen van het 
psychische, dat al hetgeen telkens beleefd wordt, niet spoorloos verdwijnt en ver
vliegt als wolken, die over een water heen drijven en zich in het oppervlak spiegelen. 
Veeleer vloeit al hetgeen beleefd wordt uit het belevingsmoment naar een donkere 
achtergrond. Het gaat niet voor de ziel verloren, maar blijft op een bepaalde diepte 
als levende macht inwerken op het actuele leven. Wij plegen dit oer-fenomeen van 
het zieleleven met de term „geheugen" te omschrijven". En ook Woodworth geeft 
de volgende lyrische uitdrukking aan zijn gedachten erover : „ Wanneer de dichter 
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de vreugden, ook wel eens de verschrikkingen van de herinnering bezingt, schildert 
hij ons een menselijk vermogen af, dat wel zeer merkwaardig is. Tot op zekere 
hoogte, zij het nooit volkomen, zijn wij in staat onze vroegere ervaringen te doen 
herleven, ze opnieuw te doorleven en ervan te genieten, of bij de gedachte eraan te 
huiveren voor de tweede maal, zelfs voor de honderdste maal". Door het geheugen 
als totaal-functie weet de mens zich van een concrete existentie los te maken. 
Hij begeeft zich in het verleden, het verleden richt zich tot hem en zo ontstaat 
een ervaringswereld, die dienstbaar is aan het toekomstige. 

Terwijl dus de functie van het geheugen in haar algemeenheid beschouwd, 
fundamenteel is voor het menselijk bestaan, kan zij afzonderlijk worden bestu
deerd in iedere relatie tussen mens en object, mits er een samenhang is tussen 
het heden en het verleden, ledere modus, waarin de geheugenfunctie verschijnt, 
heefteen eigen specificiteit, die enerzijds bepaald wordt door de instelling en het 
doel (herinnering, herkenning, inprenting), anderzijds door de aard van het 
object, de kwaliteit van het materiaal en het eigen verleden. Het subject is het 
centrale punt, dat het zich aan hem presenterend verleden aanvaardt, verwerkt, 
terugdringt of verdringt, zich bewust tot het verre of nabije verleden richt, daar
bij zich al dan niet confronterend met het uiteindelijk resultaat. Hoe specifiek 
het object van de geheugenfunctie ook mag zijn, het subject is er totaal bij be
trokken; of het subject zich nu cognitief of meer conatief instelt, in de wijze, 
waarop zich de functie voltrekt, openbaart zich de individualiteit van de persoon 
in zijn relatie tot het object. 

Zo kan men derhalve de geheugenfunctie vanuit een tweevoudig standpunt 
beschouwen, al naargelang men n.l. de functie beschouwt: „vanuit het object, 
dat voor het kennend en strevend subject „op deze wijze" bestaat, of vanuit het 
kennend en strevend subject zelf dat in zijn kennen en streven juist op dat object 
gericht is"6. Wanneer men het zich-herinneren wil beschouwen als een onder
scheiden intentionaliteit van het cognitief en conatief in betrekking staan tot de 
wereld, dan kan men dit mutatis mutandis voor ieder onderdeel van het zich-
herinneren laten gelden, in casu voor het geheugen voor kleur, dat wij dus evenzo 
als een intentionaliteit beschouwen. Het is juist te spreken over geheugen voor 
kleur als een „inhoudelijk aspect" van de algemene geheugenfunctie. Zo kan 
men spreken van kleurgeheugen, geheugen voor vorm, geheugen voor getallen, 
geheugen voor muziek, enz. Maar het inzicht in de functie van dit kleurgeheugen 
zal men moeten verkrijgen uit de wijze waarop de functie verloopt. Het geheugen 
voor kleur als functie voltrekt zich in het visueel tracé van de waarneming met 
als uitgangspunt de ooit waargenomen kleur. Wij kunnen slechts van geheugen 
spreken, wanneer aan de definitie wordt voldaan die inhoudt dat vroegere er
varingen dienstbaar worden gemaakt aan het actueel gedrag7. Welnu, wanneer 
wij vroeger een kleur hebben waargenomen en deze vroegere waarneming wordt 
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spontaan of niet spontaan geactualiseerd, dan mogen wij spreken van een ge
heugenwerking met als inhoudelijk object de kleur. Dit object nu gedraagt zich 
op een bijzondere wijze : wanneer ik mij een schilderij, dat ik vroeger eens gezien 
heb, weer voor de geest tracht te halen, is het mogelijk, dat ik het werkelijk goed 
kan beschrijven, wellicht zelfs alle voorkomende kleuren weet te benoemen; 
maar zodra ik mij afvraag welk blauw in het schilderij voorkwam, raak ik in 
verlegenheid; ik zal mogelijk gebruik maken van aanwezige kleuren uit de on
middellijke omgeving, om dan op grond van de bekendheidskwaliteit te beslui
ten, dat het ongeveer die nuance blauw is, die de grootste overeenkomst heeft 
met het blauw van het schilderij. Een eenmaal waargenomen kleur laat geen 
scherp en helder beeld na, terwij 1 een vowi-waarneming dit wel doet. Men weet dat 
de oorspronkelijke indruk „blauwachtig" was, maar men heeft een present blauw 
ter vergelijking nodig om te bevestigen dat het „die" kleur was, die men vroeger 
gezien heeft. Wat zich hier voltrekt moet worden aangeduid als een vorm van 
herkennen. Van herkennen spreken wij, wanneer wij bij het present hebben van 
een indruk ons realiseren, dat wij die indruk vroeger reeds present hebben ge
had. Herkennen is een bevestiging van het eigen verleden. In mijn verleden nu 
heb ik „betekenis" gegeven aan het waargenomene. In deze „betekenis" is opge
nomen, de vorm, de grootte, de kleur en andere aspecten. Door middel van de 
voorstelling kan ik het herinneringsbeeld her-ontleden en ik merk daarbij dat 
vrij veel verschijnt, de vorm, de plaats, mogelijk zelfs met de oorspronkelijke 
waarneming gepaard gaande emotie, maar niet de kwaliteit van de kleur. Wil ik 
de kwaliteit van de kleur „bevestigd" zien, dan moet ik door vergelijking met 
een optisch aanwezige kleur de vroeger waargenomen kleur toetsen. Ofschoon 
wij nu individuele verschillen mogen aannemen, is het zeker, dat de kleur slechts 
in beperkte mate als optisch verschijnsel objectiveerbaar is in tegenstelling tot de 
vorm, waarvan de voorstelling scherp en objectiverend te bepalen valt. Het her
kennen van vorm is primair een objectiverende act en derhalve meer rationeel van 
aard, terwijl wij het herkennen van kleur meer moeten beschouwen als een act, 
die zich zowel subjectiverend als objectiverend voltrekt. Deze ortderscheiding 
in de voltrekking van de act moet echter niet beschouwd worden als een werke
lijke scheiding, maar als een instelling die door de mens op eigen wijze kan wor
den gehanteerd en georganiseerd. 

De herkenning van kleur is, als psychologisch gegeven, het zich realiseren dat de 
presente kleur als identiek en vertrouwd wordt beschouwd ten aanzien van de 
vroegere presente kleur zonder van een duidelijke voorstelling vergezeld te zijn. 

Het herkennen van vorm is, als psychologisch gegeven, het zich realiseren dat de 
presente vorm als identiek en vertrouwd wordt beschouwd ten aanzien van de 
vroegere presente vorm, maar vergezeld gaande van een duidelijk en scherp voor
stellingsbeeld. 
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De wijze waarop de functie van kleurherkennen en vormherkennen zich vol
trekt is vanzelfsprekend geen zuiver psychologische aangelegenheid. Wij sluiten 
ons aan bij de visie van Prick8, die als bruikbare gradatie in het proces de vol
gende stadia onderscheidt: 

Ie. Het niveau van bemerken, dat wil zeggen een merk toekennen aan een 
optische indruk zonder dat er sprake is van bewust ervaren van... Bemerken is 
volgens Prick een aspect van de „Befindlichkeit". Deze is intentionaliteitsloos en 
intentie-loos. Het is een wijze van zijn, in de modaliteit van „gestemd" zijn; is 
intra-organisch en intra-subjectief. Dit bemerken vereist activiteiten van de 
subcorticale organisatie van het zenuwstelsel. Het voltrekt zich buiten het 
telencephalon om in eerste instantie op hypothalamisch niveau. 

2e. Het niveau van onpersoonlijk zin verlenen. Het lichaam en in eerste in
stantie het zenuwstelsel heeft een onpersoonlijke kennis van de situatieve om
standigheden ter zijner beschikking. Kleur benoemen betekent zin verlenen, be
tekenis geven aan... Deze vorm van onnadenkend zin verlenen voltrekt zich op 
rhinencephaal niveau. Het is het onpersoonlijk zinnelijk geheugen wat hier geor
ganiseerd wordt. 

3e. Als derde niveau noemt Prick de objectiverende attitude, het bewust ge
waarworden, waarnemen, vergelijken van kleuren en vormen. Dit wordt op 
neocorticaal niveau gerealiseerd. 

Deze drie niveau's zijn normaliter integraal verbonden. Bij het niet voldoende 
functioneren van de activiteiten, aan deze niveau's verbonden, zullen stoor
nissen in het geheugen voor kleur en voor vorm optreden. 

Het blijft voor ons een open vraag hoe zich de oorspronkelijke kleurenindruk 
handhaaft op grond waarvan de herkenning kan plaatsvinden. Noch het begrip 
„nabeeld" van Jaensch9, noch het door Meumann10 ingevoerd begrip „unmittel
bares Gedächtnis", dat door Stern11 nader werd uiteengezet, kunnen het be
houden blijven van de kleurindruk voldoende verklaren. Wel zien wij de kleur-
herkenning als een relatief zelfstandige en met specifieke middelen te benaderen 
functie, maar niet in de zin van „ein unmittelbares Gedächtnis" zoals het door 
Weinschenk12 als volgt werd omschreven: „Für das unmittelbare Behalten ist die 
Hauptbedingung eine einmalige, höchst intensive Konzentration der Aufmerksam 
keit mit möglichst vollständiger Hemmung aller störenden Eindrücke und Vorstel
lungen" (accentuering van ons). De herkenningsfunctie kan beschouwd worden 
als te behoren tot de reproductie, waarbij inprenting en behouden het proces 
mede bepalen. Wij hebben getracht de kleuren- en vormenherkenning in een 
daarvoor geschikte test operationeel te maken, en wanneer wij de vroeger (Hfdst. 
II, § 5) beschreven testsituatie nog eens nagaan, zien wij dat een kleur, resp. vorm 
in onze test niet meer dan vijf seconden wordt getoond. Van een bewust inprenten 
is hier derhalve geen sprake en de tijd is te kort om een „nabeeld" te kunnen op-
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roepen. Een „verleden" is echter gecreëerd en uit een aantal presente kleuren of 
vormen moet de bekendheid met het verleden via identiteit worden bewezen. 
Slechts in deze zin kan worden gesproken van een herbezetten, herstellen of 
re-produceren van de oorspronkelijke toestand. Ten opzichte van dit gebeuren 
bepaalt het subject zijn eigen houding. Theoretisch is een werkelijk „eidetische 
houding", waarbij de kleur- of vormindruk in volle kwaliteit present blijft, niet 
uit te sluiten. Wij hebben echter bij geen enkele van onze proefpersonen deze 
houding kunnen opmerken. Wel konden wij de volgende gedragshoudingen 
constateren : 1. De proefpersoon benoemt de kleur of vorm, tracht de plaats op 
de cirkel te onthouden, of tracht met andere hulpmiddelen een goede „herken
ning" tot stand te brengen ; 2. De proefpersoon laat de kleur of vorm op hem 
inwerken, hij ontvangt de indruk; 3. Een combinatie van 1 en 2. 

De gegevens betreffende de begripsbepaling samenvattend kunnen wij zeggen, 
dat het Wewz-geheugen als een vorm van intentionaliteit kan worden beschouwd, 
dat het juist is te spreken van kleurgeheugen als inhoudelijk aspect van het ge
heugen, af te grenzen van vormgeheugen; dat het onderwerp van onze studie 
de klemherkenning en \OTmherkenning is, maar niet het absoluut geheugen voor 
kleur of vorm. Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat niet de herkenning 
van kleur of vorm op zich, maar de situatie waarin de herkenning plaats vond, 
werd bestudeerd. 

§ 2. De kleurherkennlng in het menselijk bestaan 

Kleurperceptie is een voor de kleurherkenning essentiële voorwaarde. Alge
meen bekend mag nu worden verondersteld dat kleur als optisch waargenomen 
verschijnsel uit verschillende gezichtspunten benaderd kan worden. Fysische 
(of fysisch-chemische), fysiologische, aesthetische en individueel-psychologische 
factoren (waarover nader in §3) zijn immers mede bepalend in de kennis, die wij 
omtrent het fenomeen kleur bezitten. 

Hier willen wij ons nu afvragen wat de betekenis is van kleur voor de mens in 
zijn totale relatie tot de hem omringende wereld. De chromatische kleuren, die de 
wereld der dingen onderstrepen, zijn niet essentieel voor het menselijk bestaan. 
Ook de blinde en de mens met een volledige kleur-anomalie kunnen zich vol
doende, zij het op eigen wijze, in de waarnemingssituatie handhaven. Omdat 
kleur echter onderscheidend is in de figuur-achtergrond-relatie, draagt zij bij 
tot een snel en efficiënt verloop van het waarnemingsproces, terwijl zij als pa
thisch gegeven appelleert aan de belevingswereld en de onbewuste krachten 
van het individu. 

Met de kleurrijke wereld rondom hen is de mens vertrouwd; zij is voor hem 
zó vanzelfsprekend dat een hoge graad van bewustzijn nodig is om hem op kleur 
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als verschijnsel te attenderen. Daarbij is het tweeledig aspect van het waar-
nemingsgebeuren als intentionaliteit in deze relatie mens-kleur zeer duidelijk. 
Enerzijds is er een „zich richten tot" mogelijk, en wel in een gevarieerde vorm, 
waarbij het subject zich onderkennend, onderscheidend of aesthetisch waar
derend13 ten opzichte van de kleur instelt; anderzijds kan er sprake zijn van 
een gegrepen of getroffen worden door een kleur, waarbij het mogelijk is dat 
het subject de invloed van de kleur niet bemerkt, zoals in veel experimenten kan 
worden aangetoond. Ofschoon nu in het dagelijks leven de kleurwaarneming 
voor een goed deel prae-reflexief verloopt, worden de indrukken niet zonder 
meer opgenomen; zij bezetten zo nodig een plaats in de individuele historiciteit 
en vormen dan een verbindende schakel tussen verleden, heden en toekomst. 
Weliswaar geldt dit voor iedere zintuigelij ke waarneming, maar men kan het 
specifieke karakter van de kleurherkenning aanwijzen. B.v. : ik zoek een boek in 
mijn bibliotheek. In mijn geest heb ik een voorstelling van dat boek; ik weet het 
formaat, de titel en de schrijver; ik weet, dat het boek blauw van kleur is. Ik ga 
de rijen langs, ontmoet verscheidene blauwe boeken, totdat ik het boek op 
grond van de bekendheidskwaliteit herken. De herkenningsprocedure verloopt 
mogelijk zo prae-reflexief dat ik, wanneer ik in de opdracht slaag, mij ternauwer
nood van bewust ben geweest dat ik bij het zoeken wellicht het accent heb ge
legd op de kwaliteit kleur. Slechts wanneer er ik niet in slaag het boek terug te 
vinden, omdat mij de kleur is ontschoten, of wanneer blijkt, dat de vermeende 
blauwe kleur een heel andere is, wordt ik met het verschijnsel kleurherkenning 
bewust geconfronteerd. Een bewuste confrontatie met het fenomeen kan ook 
gebeuren in een daartoe juist geëigende situatie van het dagelijks leven. B.v.: 
wanneer ik mij als opdracht stel een lap stof te kopen, die dezelfde kleur heeft 
als mijn overgordijnen en ik heb de bepaalde kleur niet present, dan moet ik een 
beroep doen op het onthouden van de kleur, opdat herkenning aan de hand van 
de in de winkel aanwezig zijnde kleuren kan plaatsvinden. Het zal mij daarbij 
blijken hoe moeilijk het is met een kleur terug te komen die aan de kleur van 
mijn overgordijnen identiek is. Ook kunnen wij ons specifieke beroepssituaties 
voorstellen, waarin kleurherkenning een belangrijk deel van de werkzaamheden 
inneemt, zoals b.v. in de verfindustrie14, in de fotografie15, in de industriële 
vormgevingltì, of in bepaalde beeldende kunsten. Hierbij is behalve de graad van 
individuele betrouwbaarheid van de kleurherkenning ook de oefenbaarheid van 
de kleurherkenning een probleem. Over dit laatste zijn, gezien de literatuur
gegevens, de meningen niet eensluidend. Rood (ziepg. 13) stelde dat door oefe
ning het geheugen voor kleur kon worden gescherpt, von Kries en Schottelius 
(zie pg. 13) meenden dit te moeten ontkennen. Gewezen werd echter reeds op 
de moeilijkheid dat de door de geciteerde auteurs gebruikte methoden verschil
lend van aard zijn, waardoor ook de conclusies verschillend kunnen zijn. 
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Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat kleurherkenning een complex 
gegeven is. Wanneer nu, zoals gezegd, de kteüTwaarneming en kleurherkenning 
het waarnemingsproces efficiënter doen verlopen, kunnen wij ons nu afvragen, 
hoe men zich de houding van de mens ten opzichte van de hem omringende 
kleurrijke wereld moet voorstellen, wanneer bij hem sprake is van een werkelijk 
deficiënt geheugen voor kleur. 

Het komt ons voor, dat bij personen, die in ernstige mate in het geheugen voor 
kleur zijn gestoord, met uitsluiting van degenen voor wie deze specifieke leefwijze 
tot gewoonte is geworden (zoals kleurenblinden), het bekendheidskarakter en 
vertrouwdheidskarakter van de dingen afneemt. Dit afnemen is gebaseerd op een 
vermindering van psychische spankracht, waardoor de organiserende functie van 
het geheugen wordt belemmerd. 

§ 3. Factoren die de kleurwaarneming mede bepalen 

Reeds is terloops in het begin van §2 van dit hoofdstuk gesproken over de 
onderscheiden aspecten, waaronder men het verschijnsel kleur kan benaderen: 
het fysisch aspect, het fysiologisch aspect, het psychologisch aspect en het aes-
thetisch aspect. Daarop willen wij hier nader ingaan. 

1. Het fysisch aspect 

Wanneer men in de fysica spreekt over kleur, legt men vooral de nadruk op 
de voorwaarden en omstandigheden, waaronder kleur als licht-element verschijnt. 
Strikt genomen is het zelfs onjuist te spreken van een kleur als exact-objectief ge
geven, óók wanneer men het accent legt op de meetbaarheid. Wat men exact 
meet bij kleurmetingen of bepaalt bij de chemische samenstelling van kleuren, 
zijn slechts de voorwaarden, die bijdragen tot het tot stand komen van de kleur
waarneming in de relatie mens en het verschijnsel. Het is in dit bestek niet nodig, 
en het zou gezien de zeer uitgebreide literatuur ook niet mogelijk zijn, dit fysisch 
of fysisch-chemisch aspect van de kleurwaarneming uitvoerig in onze studie te 
betrekken. Het is echter van praktisch belang dat aan de fysische voorwaarden 
en omstandigheden, waaronder de door ons geïntroduceerde test wordt afgeno
men, enige aandacht wordt besteed. Dit geldt overigens niet enkel voor onze 
kleurentest, maar voor iedere test waarbij kleur wordt betrokken. In een voor
onderzoek 17, waarbij proefpersonen op een formulier een aantal eigenschappen 
moesten rangschikken volgens acht optisch aanwezige kleuren, werd na toe
passing van de Chi-kwadraat-test een significant verschil gevonden tussen for
mulieren ingevuld bij daglicht en formulieren ingevuld bij kunstlicht. Ofschoon 
tegen de gevolgde methode bezwaren zijn in te brengen, kan de hypothese niet 
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worden afgewezen, dat de psychologische betekenis van een kleur zich wijzigt, 
wanneer de lichtomstandigheden ingrijpend veranderd worden. Daar ons basis
onderzoek, dat in deze studie wordt beschreven, onder daglichtomstandigheden 
plaats vond, gelden de gegeven resultaten slechts voor de aangegeven situatie. 
De verschillen binnen deze daglicht-omstandigheden immers kunnen op grond 
van de chromatische aanpassing van het oog als minder belangrijk worden be
schouwd. 

2. Het fysiologisch aspect 

Het ingewikkeld proces van het kleuren zien, waarvan de problematiek18 tot 
op heden niet voldoende is opgelost19, moeten wij hier buiten beschouwing 
laten, mede in verband met de zeer uitgebreide literatuur over het onderwerp. 
Terloops slechts wijzen wij op de „Lehre von den Gegenfarben"20 van Hering 
(1834-1918) en de „drie-kegeltjes-theorie" van Young - Helmholtz21, waarvan 
de laatste auteur wel de grootste bekendheid heeft gekregen en de meeste aan
hangers telt. Over de genoemde theorieën, die slechts als hypothesen kunnen 
gelden, is het laatste woord nog niet gezegd. Zeeman22 wijst de drie-kegeltjes
theorie ten stelligste af. De praktijk van de kleurweergave maakt echter nog wel 
degelijk gebruik van deze drie-componenten-theorie. Hiervan zegt Bauman23: 
„Onze huidige procédé's vankleur-weergave, televisiej'otografie, dia's of afdrukjes, 
dat is om het even, berusten alle op het drie-kleuren-mechanisme: drie kleur
stoffen, een rode, een groene en een blauwe veelal, registreren elk voor zich het 
beeld zoals het er in „hun" kleur uitziet. De oneindig gecompliceerde werkelijk
heid wordt dus vereenvoudigd tot een „drie-kanaals-informatie". Dit kan onge
straft geschieden, omdat ons oog volgens de opvatting van Young en Helmholtz 
toch ook maar over drie kleurstoffen beschikt, zodat we eigenlijk onze kleur-
informatie alleen maar in een wat vroeger stadium reduceren en kanaliseren. 
Volgens Land zou de drie-componenten-theorie zijn achterhaald, omdat in zijn 
eigen experimenten, waarbij hij slechts twee kleurcomponenten gebruikt, een 
redelijke kleurweergave te bereiken valt. Bauman wijst er terecht op, dat on
danks de opzienbarende resultaten van Land aan de drie-componenten-theorie 
geen afbreuk wordt gedaan; in wezen onderstrepen die resultaten zelfs de 
drie-componenten-theorie. De schijnbare tegenstelling tussen Land en Young-
Helmholtz kan namelijk begrepen worden uit het verschil in vraagstelling. Bij 
Young en Helmholtz gaat het in feite om een identieke reproductie van een ge
geven kleur, waarvoor drie beschikbare standaardkleuren aanwezig moeten 
zijn. Land stelt zich tevreden met een „gelijkenis". De gereproduceerde kleur 
behoeft bij hem niet aan de werkelijkheid gelijk te zijn; slechts een gelijksoor
tige indruk is voldoende. 
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Met het bovenstaande willen wij hier volstaan om te laten zien dat de proble
matiek van de kleuren-fysiologie nog steeds als actueel moet worden beschouwd. 
Dit geldt niet alleen voor de fysiologie van het visueel apparaat, maar ook voor 
de functie ervan die zich via bepaalde hersenprocessen voltrekt. Over de locali-
satie van de processen, die zich bij het kleuren zien in de hersenen afspelen en 
waarbij, naar men meent, onder meer de corpora geniculata een belangrijke rol 
spelen, zijn hypothesen opgesteld. Naar onze opvatting liggen deze processen 
primair in het vlak van de neuro-fysiologie. Op grond daarvan worden zij door 
ons buiten beschouwing gelaten. 

Bij ons onderzoek zijn genoemde fysiologische theorieën betreffende het 
kleuren zien slechts in zoverre van belang als daarin aandacht wordt gevestigd 
op het verschijnsel van de kleurenblindheid™, dat voor de kleurherkenning als 
een storende factor moet worden beschouwd. Gezien het feit, dat ongeveer 4% 
van de mannelijke bevolking en 0,4% van de vrouwen aangeboren kleurenblind 
is en een lichte vermindering van de kleurenzin bij 7 à 8 % van de mannelijke en 
bij 1 % van de vrouwelijke bevolking voorkomt, is het duidelijk, dat een onder
zoek op kleurenblindheid bij onze test als een noodzakelijke voorwaarde moet 
worden beschouwd. Het inzicht in de kleurherkenning kan worden verrijkt door 
een onderzoek, waarbij alléén kleurenblinden zijn betrokken. Om praktische 
redenen hebben wij hier voorlopig van afgezien. Ten aanzien van het fysiologisch 
gebeuren in de hersenen menen wij slechts te mogen opmerken, dat in geval zich 
stoornissen hetzij in het proces zelf, hetzij in de functie van het kleurwaarne-
mingsgebeuren voordoen, deze stoornissen zich waarschijnlijk eveneens zullen 
uiten in een slecht of moeizaam verlopende kteurherkenning. Ook hier blijft 
voortgezet onderzoek gewenst. 

3. Het psychologisch aspect 

a. De relatie van het subject ten opzichte van de kleur 
De relatie van het subject ten opzichte van de kleur is er een van bijzondere 

aard. Calon25 heeft er op gewezen dat de gezichtsindruk het meest van alle 
zintuigelijke indrukken objectief op de wereld betrokken is. Terwijl de mens op 
voorwetenschappelijk niveau de kleur die hij waarneemt beschouwt als een 
buiten hem bestaande kwaliteit van de dingwereld (als „Oberflachenfarbe") -
hij spreekt dan van: „Dat daar is een rode kleur" - , zal het hem in de meeste 
gevallen ontgaan, dat hij zelf op innige wijze is betrokken bij deze verhouding. 
Deze verhouding is meer dan een samensmelten van waarnemings- en gewaar-
wordingsgebeuren ; altijd, nu eens in mindere, dan weer in meerdere mate, 
neemt de affectieve betrokkenheid van de mens op de kleur aan deze relatie deel. 
Zelfs wanneer het subject zich cognitief instelt, wanneer hij kleuren enkel be-
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noemt, onderscheidt, mengt, is er sprake van een emotionele geladenheid, die 
door het subject echter niet als zodanig expliciet behoeft te worden beleefd. 
Wanneer iemand het rode verkeers-stoplicht waarneemt, is het voor hem 
cognitief een teken om niet door te rijden, en hij doet er verstandig aan om aan 
het signaal gehoor te geven, maar terzelfdertijd verwijst de kleur rood naar de 
affectieve geladenheid, of beter gezegd, in de kleur zelf ligt de affectieve geladen
heid opgesloten. Sommige depressieve patiënten beschrijven hun depressie als 
een situatie, waarin de hen omringende wereld koud en hard is geworden, waar
bij ook de kleuren hun emotioneel appèl hebben verloren, en het is juist het 
gevoelloze, neutrale, kille, dat zij als het meest verontrustende van de depressie 
aangeven. 

Kleur kan men beschouwen, zoals gezegd, als een aspect van de visuele per
ceptie, waardoor het waarnemingsleven efficiënter en luxueuzei verloopt, 
maar terzelfdertijd bevat de kleur een spectrum van emotionele gegevenheden, 
waarvan het naar voren treden afhankelijk is van de situatie en de instelling van 
de kleurwaarnemende persoon. Terecht kan men kleur een psychologisch 
moeilijk grijpbaar en complex verschijnsel noemen, waardoor een zuiver inzicht 
in de werkelijke betekenis van kleur voor de mens niet eenvoudig is. Immers 
bij kleur moet men ook nog denken aan de werking die er van de kleur uitgaat 
op de sensibiliteit, waarop Goethe26 in het deel „Sinnlich sittliche Wirkung der 
Farbe" van zijn „Farbenlehre" reeds de aandacht heeft gevestigd. Dit aspect is 
door Zeylmans van Emmichhoven11 nader uitgewerkt. Er is een onmiskenbare 
band tussen kleur en gevoelsleven, die ook in het verre verleden is opgemerkt. 
Deze gevoelsbetekenis van de kleur voor de mens is niet enkel een individueel-
psychologisch gegeven, doch vertegenwoordigt ook een cultuur-psychologsche 
waarde. Zelfs is in het menselijk bestaan kleur niet slechts een waarnemings-
gegeven gebleven, maar ook „cultureel geïntegreerd"; en wat betreft het ver
leden van het mensdom zou men kleur een, overigens weinig onderzocht, cul-
tuur-historisch element kunnen noemen. Zo kon Portal28 zeggen: „La couleur 
est le fil d'Ariane qui nous guide dans la labyrinthe des anciennes religions". De 
strijd van Goethe contra Newton is een wezen niet een strijd om de verklarings
mogelijkheden voor het ontstaan van kleur, maar van de kant van Goethe een 
verdediging van zijn levenbeschouwing met als grondslag de ondeelbaarheid 
van de natuurharmonie. „Das ganze Sein verkündet sich in den Erscheinungen. 
Daher konnte Goethe nicht zustimmen, dass die Farben nur dem Licht und nicht 
auch der Dunkelheit and damit dem Gleichgewicht der Kräfte angehören jo//ie«" 
(Heimendahl29). Men behoeft slechts aan Steiner30 en zijn navolgers te denken, 
die de ideeën van Goethe betreffende kleur nog het meest consequent hebben 
overgenomen en toegepast in hun levenbeschouwing, om aan te tonen dat het 
mogelijk is het verschijnsel kleur als meer omvattend te zien dan als een optisch 
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verschijnsel zonder meer; nog afgezien van het kosmologisch werk van IVert-
müller. Der Weltprozess und die Farben31, dat wij vanwege zijn moeilijke door
zichtigheid buiten beschouwing moeten laten. 

b. De invloed van de kleurensymboliek 
Wanneer men de betekenissen van de kleuren rangschikt onder het verzamel

begrip kleurensymboliek, moet men er zich wel rekenschap van geven, dat de 
neiging bestaat te spreken van kleurensymboliek, waar in feite slechts sprake is 
van allegorie of van verwaterde beeldspraak. In de eigenlijke kleurensymboliek 
wordt het individueel complexe op een aanschouwelijke wijze tegenwoordig 
gesteld, waarbij men terug kan grijpen op een scala van karakteristieken, die 
voor iedere kleur specifiek is. Daarbij heeft men rekening te houden met een 
vaste kern karakteristieken, die inherent is aan de kleur32. Zo wordt rood nooit 
als somber en zwart nooit als vitaal beweeglijk beschouwd. Maar daarnaast 
ondergaat de kleurensymboliek de invloed van de cultuur, zodat het spectrum 
van karakteristieken veranderingen en wijzigingen kan ondergaan. 

Over het ontstaan van de kleurensymboliek tast men nog in het duister. 
Waarschijnlijk is dat factoren van verschillende aard aan de ontwikkeling van 
de kleurensymboliek hebben medegewerkt. Met name dient men te denken aan 
de locale situatie, het voorhanden zijn van de kleurstoffen en het cultuurniveau 
van de betrokken volkeren33. Dat het hier niet gaat om vaststaande polariteiten, 
zoals de wit-zwart-tegenstelling, waarbij het wit het „alles", het goede, het meer 
vreugdevol aspect, en het zwart het „niets", het slechte, het meer sombere be
staan van de mens representeert, moge duidelijk worden in de zwart-rood-
polariteit, die in de egyptische cultuur34 een grote rol speelt en waarbij de locale 
en klimatologische omstandigheden tot de vorming van de symbolische be
tekenis hebben bijgedragen. Beneden-Egypte immers wordt in de Oudheid „het 
zwarte land" genoemd. Dank zij het smelten van de sneeuw en de neerslag in 
het hooggebergte van Abessinië stijgt de Nijl in het najaar en treedt buiten zijn 
oevers. Het slib, door het water meegevoerd, schenkt Beneden-Egypte zijn 
vruchtbaarheid. Het zwarte land is tevens het goede land, in tegenstelling tot 
Boven-Egypte, waar de klimatologische omstandigheden aanmerkelijk ongun
stiger zijn. Wanneer de zon op de rode granietrotsen schijnt, maakt het 
land de indruk van „rood" te zijn, Hitte, storm, wilde dieren kwamen uit „het 
rode land" en accentueerden de tegenstelling zwart-rood als een polariteit goed-
slecht. Ontstaan uit de ervaring van het dagelijks leven (een ervaring die emotio
neel was doortrokken) ging het zwart als het goede en het rood als het slechte, 
los van de situatie, een symbolische waarde vertegenwoordigen. 

Tussen de individuele ervaringen in de situatie opgedaan en het min of meer 
zelfstandig bestaan van de symboliek van de kleur, staan in de oude egyptische 
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culturen mogelijk de goden, aan wie eveneens kleurkarakteristieken van de
zelfde oorsprong kunnen worden toegekend. De altijd goede en wijze, in het 
zwart gekleed gaande god Osiris en de slechte, verderfelijke en gevaarlijke 
„rode" god Sett kunnen als personificaties worden beschouwd van de oorspron
kelijke situatie. Overigens is de kleurensymboliek van de Oudheid geenszins 
overzichtelijk. Een grondig cultuur-historisch onderzoek, waarbij de vele ver
spreide gegevens op betrouwbaarheid dienen te worden onderzocht, zou nadere 
opheldering kunnen brengen. 

Cultuurinvloeden hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de betekenissen, die 
heden ten dage aan de kleur worden toegekend. Met name zijn de Middeleeu
wen vruchtbaar gebleken voor een ruime kennis van de kleureniaa/ wat de 
westerse cultuur betreft. Hierbij zijn te onderscheiden de kleurensymboliek in 
de liturgie van de R.K. Kerk35 en de profane kleurensymboliek. Waarschijnlijk 
is de in die tijd steeds meer doordringende profane geladenheid van de kleur de 
reden geweest, dat in de twaalfde eeuw de liturgische kleuren in een kleuren-
canon vastgelegd werden. Huizinga36 heeft er op gewezen, dat in de Middel
eeuwen van de symboliek ten volle gebruik werd gemaakt, maar dat hierin een 
verschuiving plaats vond van de echte symboliek naar allegorie en tekentaal. 
Wat hij zegt van de symboliek in het algemeen, geldt voor de kleurensymboliek 
in het bijzonder. „Van oudsher heeft het symbolisme de neiging bezeten om 
zuiver mechanisch te worden. Eenmaal als beginsel gegeven, ontspruit het niet 
alleen uit de dichterlijke verbeelding en vervoering, maar het hecht zich als een 
woekerplant aan het denken en ontaardt louter tot een ziekte van gedachten". 
Terwijl nu in de vroege Middeleeuwen de felle bewogenheid van het leven in die 
tijd een symbolische expressie zoekt in „primaire" kleuren, waarin het affect-
leven in al zijn bontheid kan worden gepresenteerd, vinden wij ook in het pro
fane leven van de latere Middeleeuwen een steeds toenemende mate van gebon
denheid aan regels. Rond 1400 verschijnt er een handleiding voor de kleuren
symboliek van de heraut Sedile „Les blasons des couleurs". Zoals men heden 
ten dage wordt geacht de verkeerstekens te kennen, zo moest men in de Middel
eeuwen de kleurentaal beheersen. De echte symboliek wordt hierbij gekristalli
seerd tot een „teken"-taal zonder meer, een verschijnsel dat zich in vele gele
dingen van het maatschappelijk leven toen openbaarde. Bekend is in dit verband 
de kleurentaal van de kleding. Deschamps31 zegt over geliefden: „De een kleedt 
zich voor haar in het groen (hoop), de ander in het blauw (trouw), de ander in het 
wit (zuiverheid), ook kleedt hij zich in het rood (hartstocht); die haar zo vurig be
geert, kleedt zich in het zwart uit grote rouw." Wat de functie van de kleurensym
boliek in de Middeleeuwen betreft, heeft men verder te bedenken, dat deze niet 
enkel was een expressie van gevoelens, maar ook een hulpmiddel voor het on
geletterde deel van de bevolking dat de taal van het geschreven woord niet 
kon verstaan. 
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Het bezwaar dat men kan maken ten opzichte van een te beperkt genomen 
kleurensymboliek, is dat men aan de kleur een te eenzijdige betekenis geeft, 
hetgeen in tegenspraak is met het meerledige betekeniskarakter dat inherent aan 
de kleur verbonden is (Goethe26, Kandinsky3*, van Ginneken39, Kouwer32). 
„ledere kleur", zegt Kouwer32, „heeft een eigen (samengesteld) karakter en 
roept een bepaald affect en effect op". Wanneer men met Kouwer o.e. wil aan
vaarden, dat de uiteindelijke betekenis van de kleuren is gelegen in de biolo
gische structuur van de mens, waarbij, op grond van de aanpassing van het 
levende wezen aan zijn milieu en de assimilatie van de omgeving door het orga
nisme, kan worden vastgesteld, waarom een kleur een bepaald effect in ons 
teweeg brengt, dan geldt dit slechts voor de ¿erwbetekenissen van de kleur. 
Betekenissen, die op grond van de traditie of afspraken worden toegekend aan de 
kleur, bezitten deze biologische verwantschap niet of slechts in beperkte mate. 

с Kleur-historiciteit 
Als men kleur in de relatie tot het subject beschouwt als de ob/ectpool van 

deze verhouding, dan kan men zeggen, dat deze object-pool een eigen historici
teit bezit. Onder de objectieve historiciteit verstaan wij dan het geheel van 
geladenheden, zoals deze vanuit het verleden onder de vorm van werkelijke 
kleurensymboliek of onder de vorm van traditie of afspraken tot ons zijn ge
komen. 

Maar ook ieder individu bezit een eigen kleurhistoriciteit, die uit eigen er
varingen in het persoonlijk verleden is ingegroeid en al dan niet beïnvloed is 
door milieu-, opvoedings- en beroepsomstandigheden en geleid door de indivi
duele ontvankelijkheid. Het is de verdienste van Lüscher40 geweest, dat hij aan
dacht heeft besteed aan het verband, dat er bestaat tussen het subject, dat zich 
ten opzichte van de kleur instelt, en de kleur als object, waaraan hij een scala 
van objectieve betekenissen toekent. In de preferentie van kleur komt een har
monie tot stand tussen de geaardheid van de persoon en dezelfde geaardheid, 
die hij in de kleur meent te kunnen vinden. „Dit is mijn kleur, omdat daarin mijn 
eigenschappen verborgen liggen; dit is mijn kleur niet, omdat daarin mijn eigen
schappen zich niet bevinden". Het komt ons echter voor, dat Lüscher te weinig 
rekening houdt met de meerledige samenstelling van de objectieve kleurhistori
citeit én te weinig met de meerledigheid van subjectieve kleurhistoriciteit. Wan
neer „mijn" kleur is bepaald door de traditie en ik mij dan in harmonie voel met 
de karakteristieken, die de traditie heeft opgelegd, dan is wel mijn keuze echt, 
maar mijn instelling ten opzichte van de „objectieve betekenissen" van de kleur 
onjuist. Deze keuze mag dan weliswaar karakteristiek zijn voor mijn gesteld
heid, maar uit het resultaat van mijn keuze blijkt niet, dat zij door de traditio
nele betekenis werd geleid. 
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Wanneer men de hier gewonnen inzichten toepast op onze methode, zou men 
zich kunnen afvragen, wat de invloed is van de beschreven objectieve en sub
jectieve kleurhistoriciteit op de kleurherkenning. Het zou toch, gezien de affec
tieve geladenheid, die aan de kleur wordt toegekend, heel goed mogelijk kunnen 
zijn, dat fouten in de herkenning op emotionele gronden ontstaan. Dit komt in 
de nu volgende paragraaf ter sprake. 

§ 4. De invloed van de emotie op het geheugen voor kleur 

Het probleem van de invloed van de emotionaliteit op het geheugen heeft 
blijkens de bestaande literatuur herhaaldelijk de aandacht getrokken. Van de 
talrijke studies over dit onderwerp vermelden wij slechts het recente werk van 
Rapaport41. Het was deze auteur opgevallen dat pyschologen en psychiaters het 
frequent voorkomend „vergeten" van in feite belangrijke informaties uit de 
levensgeschiedenis van patiënten meenden te kunnen wijten aan emotionele 
factoren. Rapaport stelde zich nu ten doel deze hypothese nader te toetsen. Uit 
de literatuur bleek hem dat er wel een rijkdom van experimentele gegevens aan
wezig was, maar dat de problematiek rondom de invloed van emoties op het 
geheugen nog niet was opgelost. Een van de redenen hiervoor meende Rapaport 
te kunnen vinden in de vage omschrijving van het begrip emotie: „This in
vestigation led us to the problem of how to define emotions. For in the literature 
we found, that such expressions as „emotion", „emotional", „affect", „affective" 
were used in so many diversified contexts, that it was difficult to see what - if any -
meaning is common to these concepts. Initially we believed that the use of these 
terms was careless and rendered the concept „emotion" a scientifically useless 
generality". Een andere moeilijkheid evenwel, samenhangend met de begrips
bepaling, deed zich voor, wanneer men emotie enkel zou beschrijven in fysio
logische termen: „peripheral changes" en „hypothalamic localization", terwijl 
men daarentegen gewoon was het geheugen in psychologische termen zoals 
„recognition" en „reproduction" te beschrijven. „Our survey would be of value 
only if we are able to discuss both memory and emotions in one or the other ter
minology". Ook de psychologische opvattingen over het geheugen, zoals deze 
waren ontwikkeld door de school van Ebbinghaus en de Gestaltpsychologie 
achtte Rapaport onvolledig. De geheugenexperimenten van Ebbinghaus beperk
ten zich tot specifieke gevallen {„minimal organization") terwijl de experimenten 
van de Gestaltpsychologie zich goeddeels binnen de sfeer van het bewustzijn 
voltrokken. Tegenover deze opvattingen stelde Rapaport de theorie van de 
„emotional organization": a. That the emotions are expressions or discharge 
processes of energies, but not energies in themselves; b. That the underlying field 
dynamics, of which emotions are discharge processes, are inconscious; с That 
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inherent to the conditions characteristic of the genesis of emotions are conflicting 
instinctual strivings; d. That the discharge process may be one of many processes. 
De conclusie, die hieruit getrokken kon worden, was dat niet de emotie zelf, 
maar de aan de emotie ten grondslag liggende processen de geheugenfunctie 
aantastten. 

Welnu, toegepast op ons onderzoek, zou dit betekenen dat een fout in de 
kleurherkenning te wijten zou kunnen zijn aan konflikten of spanningen, die in 
de kleur, als zijnde affect-ontvankelijk, aanschouwelijk zouden zijn tegenwoor
dig gesteld. Een aangeboden kleur blauw wordt „teruggegeven" als rood, omdat 
daarin het subject zodanig affectief wordt getroffen, dat fixatie plaats vindt. We 
hebben dit gegeven te weinig in ons onderzoek betrokken en dit kan beschouwd 
worden als een hiaat. We hebben echter vooralsnog geen geschikte methode 
gevonden om de invloed van de emotionele situatie als storende factor in het 
herkenningsproces te kunnen nagaan. Weliswaar beschikt het experimenteel-
diagnostisch onderzoek over een aantal kleurentests, doch die leveren ons in
ziens te weinig vaste kriteria op om het beschreven verschijnsel te kunnen corre
leren. 

§ 5. De plaats van de kleuren- en vormentest binnen het kader van het pluridimen-
sioneel onderzoek 

Alhoewel onze studie getiteld is: „Een onderzoek naar de kleur-intentionali-
teit als Ar/zVi/ic/i-psychologische methode", hoeft dit niet in te houden, dat de 
kleuren- en vormentest, indien de praktische waarde bewezen kan worden, ook 
op den duur niet als onderzoekmiddel kan gelden voor de normale psychologie. 
Wij hebben echter de methode vanuit de /c/wi/icA-psychologische ervaring ont
wikkeld en willen haar dan ook op de eerste plaats vanuit de klinische psycho
logie beschouwen. 

Van de Loo42 wijst bij de taakomschrijving van de klinische psychologie op 
twee facetten van fundamenteel verschillend karakter: de psycho-diagnostiek en 
de psycho-therapie. Vooreerst nu moge het duidelijk zijn, dat de door ons ont
wikkelde methode een plaats inneemt in de psycho-diagnostiek. Onder psycho
diagnostiek verstaat Drenth43 die tak van toegepaste psychologie, waar men 
inzicht tracht te krijgen in de individuele mens door het bestuderen van voor 
hem (of haar) typerend gedrag en het aldus verkregen inzicht tracht vast te leg
gen in wetenschappelijk verantwoorde formuleringen. Tot het psycho-diagnos-
tisch instrumentarium rekent Drenth, en ook v. d. Loo, de observatie in de levens
echte situatie, het interview, waaronder ook de anamnese, en de testmethode. 
Calon in Prick's handboek3 onderscheidt binnen de testmethode: 1. de capaci
teitentests, waaronder vallen de intelligentie-schalen, de aandachtstests en de 
motoriektests; 2. de projectietests; 3. de keuzetests. 
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De kleuren- en vormentest nu valt in eerste instantie onder de capaciteiten
tests en kan, gezien de „meetbare" resultaten, beschouwd worden als een kwan
tificeerbare test. Maar wij hebben er reeds de nadruk op gelegd, dat men de test 
altijd moet zien onder het aspect van observeerbaar gedrag. Dit laatste is belang
rijk, omdat wij vooral in de wijze, waarop zich de patiënt in de test gedraagt, 
differentieel-diagnostische mogelijkheden menen te zien, zoals deze zich open
baren in de gedragspatronen. 

In de huidige ontwikkeling van de klinisch-psychologische methodiek is een 
opmerkelijke tendens waar te nemen. Verwachtte men in het verleden van de 
psycholoog een bijdrage tot de diagnostiek van nosologische eenheden en wel 
via zijn eigen technieken, geleidelijk aan heeft de vraagstelling, waarmede men 
zich tot de psycholoog richt, een gedifferentieerd karakter gekregen. Naast een 
inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de patiënt, waarvan de psychiatrische 
diagnose reeds is gesteld, kan men de psycholoog de vraag voorleggen of de 
betreffende patiënt organische kenmerken vertoont. Deze term, een letterlijke 
vertaling van „organic signs", kan gemakkelijk tot misverstand leiden. „Use of 
psychological techniques in the diagnosis of central-nervous-system disorders 
assumes a demonstrable relationship between neuro-anatomical function and psy
chological expression", zegt Burgemeister*4, maar zij voegt hier aan toe: 
„Solutions to neuropsychological problems have been sought in many areas, but 
despite considerable progress, many questions remain unanswered". Ofschoon het 
in principe mogelijk is vrijwel alle psychologische tests af te stemmen op het 
onderzoek naar „organic signs" (en daar verstaan wij dan onder kenmerken 
die, ten gevolge van een organisch cerebraal gestoord zijn, van welke aard dan 
ook, in het gedrag, in casu het testgedrag, zijn op te merken), zijn er een aantal 
tests, die pretenderen op het onderzoek van de psychologische equivalentie van 
organisch-cerebrale afwijkingen te zijn afgestemd. Over onderzoekingen, waar
bij van tests gebruik werd gemaakt om psychologische veranderingen te bestu
deren die gepaard gaan met veranderingen in het centrale zenuwstelsel, bestaat 
een uitgebreide literatuur. Ook het aantal tests die pretenderen „organic signs" 
te kunnen opsporen neemt hand over hand toe. Zonder volledig te willen zijn 
noemen wij ter illustratie enkele van deze specifieke tests: de Bender visual 
motor Gestalt test45, de Graham-Kendall memory for design test46, de 
Grassi block substitution test for measuring organic brain pathology47, de 
visual retention test48, de Bourdon-Wiersmal49; afgezien nog van het feit, dat 
de Wechsler-Bellevue-scale50 en de Rorschach-tcstSi voor de beschreven doel
stelling kunnen worden gebruikt. 

Het komt ons voor dat bij de huidige stand van zaken geen enkele psycholo
gische test met absolute zekerheid een organisch-cerebrale afwijking kan con
stateren, waarbij zoals Boeke52 opmerkt „veelal vergeten wordt, dat ont-
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breken van organic signs nimmer impliceert, dat een organisch-cerebrale afwijking 
ook ontbreekt". Het is niet het doel van het psychologisch onderzoek een or-
ganisch-cerebrale diagnose te stellen; wij zien slechts als primaire taak, op basis 
van een zo gedifferentieerd mogelijk onderzoek te komen tot beredeneerde ver
moedens, dat organisch-cerebrale stoornissen het gedrag van de patiënt mede 
bepalen. Hierbij moet het mogelijk worden geacht dat een verfijnd psycholo
gisch onderzoek aanwijzingen verstrekt voor het aanwezig zijn van organisch-
cerebrale afwijkingen, op grond van „gestoorde" psychologische equivalenten. 
Het is echter de taak van de medicus de uit het psychologisch onderzoek voort
gekomen hypothesen met eigen middelen te bevestigen of te ontkennen. 

Niet alleen déze vraag echter kan worden gesteld of het psychologisch onder
zoek aanwijzingen vindt voor een organisch-cerebraal lijden, in de zin zoals 
boven beschreven, maar ook kan bij een reeks gediagnosticeerde organische 
afwijkingen het psychologisch onderzoek worden ingeschakeld om na te gaan, 
in hoeverre een bepaalde stoornis het totale gedrag van de patiënt heeft beïn
vloed, welke specifieke functies het meest hebben geleden en welke mogelijk
heden er nog aanwezig zijn om de geconstateerde deficiëntie te compenseren. 
Het komt ons daarenboven voor, dat het psychologisch onderzoek uiteindelijk 
een bijdrage kan leveren in de problematiek van het onderscheid „proces-
gestoordheid" en „functionele gestoordheid" in het cerebrum. Naar onze me
ning echter is dit onderzoek naar de „typical organic testpicture" nog niet geheel 
uit het theoretisch-experimenteel stadium gegroeid en moeten de tests, die zich 
aandienen als specifiek voor „measuring organic brain pathology", nog grondig 
op hun betrouwbaarheid worden getoetst. 

Op grond nu van de resultaten van ons onderzoek menen wij, dat onze me
thode, als test voor de herkenning van kleuren en vormen, een plaats zal kunnen 
innemen binnen het kader van de psycho-organische testbatterij. De gulden regel 
in het algemeen psychologisch onderzoek, dat nóóit één test voldoende is om 
tot betrouwbare uitspraken te komen, geldt natuurlijk ook voor deze psycho-
organische testbatterij, waarin o.i. een breed spectrum van mogelijkheden aan
wezig moet zijn om het zo veelzijdig probleem van het neuro-anatomisch func
tioneren en de psychische expressie daarvan te kunnen onderzoeken. 

§ 6. Samenvatting en conclusie 

In deze studie hebben wij de kleur-intentionaliteit onder het facet kleur-
herkenning bestudeerd met het doel na te gaan, in hoeverre het verschijnsel 
dienstbaar te maken is als methode voor het /c/w/sc/z-psychologisch onderzoek. 
Wij introduceerden daarvoor een kleur- en vorm-herkenningstest. 

De verkregen resultaten van het onderzoek werden zowel kwantitatief als 

105 



kwalitatief ontleed, waarbij èn de subject-pool, de proefpersoon, èn de object-
pool, de kleuren, in de analyse werden betrokken. Uit de statistische verwerking 
van de gegevens bleek, dat significante verschillen konden worden aangetoond 
tussen de groepen A en B, resp. A en C, zowel in de kleurentest als in de vormen-
test, terwijl de verschillen tussen de groepen В en С niet overal even duidelijk 
bleken te zijn. Hierbij moest echter worden opgemerkt dat de leeftijdsfactor in 
groep A een mogelijke „effect-factor" is geweest. Ook het intelligentiepeil van 
de proefpersonen kan een factor van belang zijn geweest bij het herkennen van 
kleuren en vormen. Het zal in latere studies nodig zijn deze factor nader te 
onderzoeken. Met dit laatste als restrictie kan worden gezegd, dat de proef
personen, waarbij een organisch-cerebraal lijden duidelijk kon worden aange
toond, zowel in de kleurentest als in de vormentest méér fouten maken dan 
proefpersonen, waarbij een organisch-cerebraal lijden niet duidelijk kon worden 
aangetoond. Dit bleek eveneens het geval bij toepassing van de retest: duidelijk 
voor de kleur, minder duidelijk voor de vorm; een verschil dat waarschijnlijk 
te wijten was aan een tussentijdse wijziging van het testinstrument. 

De variabiliteit van de resultaten wijst op individuele verschillen tussen proef
personen voor zover deze het vermogen betreffen om kleur en vorm te herken
nen. Een onderzoek naar de differentiatie op basis van vooraf geselecteerde 
diagnose-groepen leverde vooralsnog geen resultaten op, waaruit op basis van 
het kwantitatief resultaat een differentieel-diagnostische waarde zou kunnen 
worden afgeleid. Ten opzichte van de gebruikte kleuren kon een bepaalde 
moeilijkheidsgraad worden aangegeven, die voor de groepen А, В en С niet 
geheel identiek was, maar wel grote overeenkomsten bevatte. Bepaalde kleuren 
werden beter dan andere herkend, maar in het algemeen hadden de oer-kleuren 
geen voorrang boven de mengkleuren; bepaalde kleuren bleken voor groep А 
moeilijker te zijn dan voor groep В en C. 

Ten aanzien van de verschuivingstendens die bij een foutieve herkenning van 
een kleur plaats vindt, kon slechts van groen en blauw gezegd worden dat deze 
kleuren een neiging hebben om naar de lichtere tinten te verschuiven; een 
specifieke verschuiving naar een kortere of langere pool van het spectrum kon 
niet worden vastgesteld. 

De kwalitatieve analyse van de gegevens werd aan de hand van enkele casus 
geïllustreerd. Fouten kunnen blijkbaar ontstaan op grond van een zwakke in
druk en op grond van de wijze waarop zich de proefpersoon al organiserend in 
de herkenningsprocedure gedraagt. Een aantal gedragspatronen kunnen hierbij 
worden onderkend, die misschien op een differentieel-diagnostische betekenis 
kunnen wijzen. 

Het begrip kleurherkenning werd nader omschreven, waarbij nagegaan werd 
of het kleurgeheugen, in casu de kleurherkenning, evenals het geheugen in de 
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ruimere zin van het woord een psychische samenhang manifesteert met het ver
leden. De kleurherkenning heeft als onderscheiden intentionaliteit eigen karak
teristieken, zich voltrekkend in het tracé van de waarneming. .K/eMrherkenning 
is niet primair gebaseerd op de „nawerking", maar is een zich realiseren, dat de 
indruk vroeger present is geweest, op basis van een vergelijking met het presente, 
doch zonder van een duidelijke voorstelling vergezeld te gaan, terwijl bij de 
vo/raherkenning de voorstelling sterker spreekt. 

Vervolgens hebben wij nagegaan, wat de betekenis is van de kleurherkenning 
in het menselijk bestaan. De betekenis van de kleurwaarneming voor de mens 
wordt vooral gezien in de onderkennende functie, waardoor het waarnemings
proces efficiënter verloopt, terwijl kleur als pathisch gegeven appelleert op de 
belevingswereld en de onbewuste krachten van het individu. Dezelfde functie 
heeft ons inziens ook de klemherkenning, met dien verstande, dat bij een ge
stoorde kleurherkenning het vertrouwdheidskarakter van de „dingwereld" af
neemt. Een aantal factoren bepalen mede de kleurwaarneming en dus ook de 
kleurherkenning, waarvan wij noemden het fysisch aspect, het fysiologisch as
pect, en het psychologisch aspect. Wij gingen iets uitvoeriger op het laatste in, 
waarbij wij wezen op het verband tussen kleur en gevoelsleven. Wij maakten een 
onderscheid tussen de objectieve kleurhistoriciteit, waaronder wij ook de kleur-
symboliek, -traditie en -afspraken verstaan, en de subjectieve kleurhistoriciteit, 
die vooral de individuele kleurervaringswereld omvat die zich in de loop van het 
leven heeft ontwikkeld. De invloed van de emotie op de kleur werd als mogelijke 
factor besproken, maar wij vonden geen methode om deze factor exact na te 
gaan. 

Wij moeten de kleuren- en vormen(herkennings)-test rekenen onder de capaci
teitentests en hebben haar toegepast bij het onderzoek naar de psychologische 
equivalenten van organisch-cerebrale stoornissen; wij constateerden voorts, 
dat de ontworpen methode een plaats kan innemen in de psycho-organische 
testbatterij. 

Conclusie 

Wij hebben ons de vraag voorgelegd of de kleur-intentionaliteit onder de 
vorm van kleurherkenning als methode dienstbaar te maken is : 
a. aan het klinisch-psychologisch onderzoek van organisch-cerebraal gestoorde 

patiënten ; 
b. aan het diagnostisch onderzoek van het „погтааГ'-psychologische onder

zoek; 
с aan de kennis van de geheugenwerking op zich. 
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Uitgegaan van de te registreren fouten, die in de ontwikkelde test zijn ge
maakt, en van de foutenbron, die daaraan ten grondslag ligt, concluderen wij : 
a. in het basisonderzoek aangetoonde significante verschillen doen vermoeden, 

dat het gegeven van de kleurherkenning een bruikbare test kan worden, en 
wel in de methode, zoals die door ons is geïntroduceerd, zowel voor het 
klinisch-psychologisch onderzoek in het algemeen als voor het onderzoek 
naar de psychologische equivalenten van organisch-cerebrale stoornissen in 
het bijzonder. Met klem wijzen wij er op dat zowel de kwantitatieve als de 
gedragspsychologische gegevens in het onderzoek dienen te worden betrok
ken. Vooral het laatste aspect achten wij ook voor het „normaal"-psycho-
logisch onderzoek van belang. 

b. wij menen te kunnen wijzen op enkele gegevens, die voor de kennis van de 
geheugenwerking op zich en voor de kennis van het geheugen voor kleur van 
belang kunnen zijn, voor zover zij uit het empirisch operationeel gemaakte 
gegeven zijn afte leiden, n.L: 

1. Bij de kleurherkenning kan slechts gesproken worden van een vage voor
stelling in tegenstelling tot wat het geval is bij de vorm-herkenning. 

2. De invloed van het „organiserend" geheugen is een hulpmiaàeì voor de her
kenning van kleuren. 

3. De kleurherkenning is niet identiek aan het absoluut kleurgeheugen. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

In dieser Arbeit wurde die Fähigkeit zur Farbenbestimmung unter dem 
Gesichtspunkt untersucht, ob Farben von gesunden und kranken Menschen in 
gleicher Weise „richtig erkannt" werden. Ziel war es festzustellen, wie weit das 
Phänomen als Methode für die klinisch-psychologische Diagnostik in Frage 
kommt. 

In der Literatur ist im allgemeinen dem „Gedächtnis für Farben" wenig 
Beachtung geschenkt worden. Zum Thema „Erkennen der Farben" liegen einige 
Experimente vor, die sich mit dem Objekt in der Beziehung „Mensch und 
Farbe" befassen ; das Subjekt ist aber kaum berücksichtigt. 

Die Methodik dieser Arbeit beruht auf einer bestimmten Anordnung von 
24 ausgewählten Farben. Dem Test zum „Erkennen der Farben" wurde ein 
selbständig entworfener Test zum „Erkennen der Formen" beigefügt, um die 
Fähigkeit zum Unterscheiden des Mediums Farbe von einem zweiten Medium 
festzustellen. Getestet wurden 3 Gruppen : 

A. 32 Versuchspersonen, bei denen die neurologisch-psychiatrische Unter
suchung organisch-zerebrale Krankheiten ergeben hatte, 

B. 31 psychiatrische Patienten ohne eindeutig nachweisbaren organisch-zere
bralen Befund, 

C. 34 normale, also gesunde Versuchspersonen. 
Die Ergebnisse wurden quantitativ und qualitativ ausgewertet, indem die 

Analyse sowohl auf das Subjekt, d.h. die Versuchsperson, als auch auf das 
Objekt, nämlich die Farben, erstreckt wurde. Das Resultat ergibt eindrucks
volle Unterschiede zwischen den Gruppen Α-B und Α-C. Die Unterschiede 
zwischen В und С waren nicht überall gleich signifikant. 

Bei Versuchspersonen mit organisch-zerebralem Befund (A) waren grund
sätzlich im Farben- und im Formtest, auch im Wiederholungstest, mehr Fehler 
feststellbar als bei denen ohne deutlichen Befund (B). Ausnahmen wurden als 
Folge der individuellen Unterschiede innerhalb der Versuchspersonen an
gesehen, insofern diese die Farben und die Formen fehlerfrei zu erkennen ver
mochten. Die verwendeten Farben ermöglichten eine Einstufung in bestimmte 
Schwierigkeitsgrade. 

Die qualitative Analyse der Daten wird anhand einiger Beispiele beschrieben. 
Daraus wird der Begriff „Erkennen der Farben" abgeleitet: 

„Erkennen der Farben" ist im Gegensatz zum „Erkennen der Formen" nicht 
von einer deutlichen Darbietung der Farben abhängig. Das „Farbengedächtnis" 
bzw. „Erkennen der Farben" wird gewertet als Funktion einer praereflexiven 
Erkenntnis, die das Wahrnehmungserlebnis befruchtet, während die „Farbe als 
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pathischer Reiz" die Erlebniswelt und die unbewussten Kräfte des Individuums 
aktiviert. 

„Erkennen der Farben" wird unter physischem, physiologischem und psycho
logischem Aspekt beschrieben. Unter den Faktoren, die das Erkennen der 
Farben bestimmen, wird besonders die Farbensymbolik gewertet. 

Die Teste für das Erkennen sowohl der Farben als auch der Formen werden 
als „Fähigkeitsteste" angesehen. Sie wurden entwickelt als psychologische Äqui
valentmethoden zur klinischen Diagnostik organisch-zerebraler Störungen und 
erwiesen sich in der beschriebenen Form als brauchbare psycho-organische, 
möglicherweise als differentialdiagnostische Testmethoden für die klinisch
psychologische Untersuchung. 

Die Arbeit bietet, weil nur Männer als Versuchspersonen herangezogen 
wurden, einen Ausgangspunkt für weitere Forschungen. 
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R É S U M É 

Dans cette thèse nous avons étudié Fintentionnalité de la couleur sous l'aspect 
de la reconnaissance de la couleur, afin d'examiner jusqu'à quel point ce phéno
mène pourrait servir comme méthode de recherche pour la psychologie clinique. 

L'étude de la littérature a montré le peu d'attention prêté à la faculté de se 
souvenir d'une couleur („réminiscence de couleurs"). Un certain nombre d'expé
riences ayant comme sujet la reconnaissance de couleurs s'est porté prin
cipalement sur l'objet de la relation homme-couleur. Il existe, à notre connais
sance, peu de données sur le sujet. 

Nous avons projeté une méthode dans laquelle nous nous sommes servis 
de 24 couleurs sélectionnées, ordonnées de façon spéciale. Afin de pouvoir 
établir la différence entre le medium couleur et un autre medium, nous avons 
joint au test de la reconnaissance de la couleur un test de formes également 
projeté par nous-mêmes. Nous avons appliqué ce test à trois groupes d'essai: 

A. un groupe de 32 sujets, souffrant, d'après l'examen neuropsychiatrique, 
d'une affection mentale d'origine organique. 

B. un groupe, composé de 31 malades psychiatriques, chez qui l'examen neuro-
psychiatrique ne pouvait pas déterminer clairement une affection mentale 
d'origine organique. 

C. à titre de contrôle, un groupe composé de 34 sujets normaux. 
Nous avons classé les résultats obtenus en respectant aussi bien la quantité 

que la qualité et en faisant rentrer dans l'analyse également le sujet: l'individu 
soumis à l'expérience, et l'objet: les couleurs. 

Nous avons pu démontrer des différences notoires entre les groupes Α-B et 
Α-C, dans le test des couleurs tout autant que dans celui des formes. Cependant 
les différences entre les groupes В et С n'étaient pas toujours très claires. 

Avec quelque restriction on peut dire que dans le test des couleurs comme 
dans celui des formes, les sujets chez qui une affection mentale d'origine orga
nique pouvait être démontrée clairement, font plus d'erreurs que les sujets 
chez qui l'origine organique d'une telle affection n'était pas assurée. 

Nous avons obtenu les mêmes résultats en appliquant le test pour la deuxième 
fois (le même test imposé aux mêmes groupes). 

La variabilité dans les résultats montre les différences individuelles des sujets 
quant à leurs facultés de reconnaître des couleurs et des formes. 

Dans les couleurs choisies, aussi bien que dans les formes un certain degré 
de difficulté s'est révélé. Quelques cas ont illustré l'analyse qualitative des 
données. Ensuite nous avons précisé la définition „reconnaissance de cou
leurs". 
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La reconnaissance de couleurs n'est pas liée à une représentation nette, ceci 
à l'encontre de la reconnaissance de formes. 

Nous avons fixé surtout notre attention sur la signification de la réminiscence 
de couleurs, respectivement de la reconnaissance de couleurs, en fonction du 
discernement pré-réflexif, qui facilite le cours de la vie sensorielle. Comme 
donnée „pathique" d'autre part, la couleur met en branle les sensations et les 
forces inconscientes de l'individu. Un certain nombre de facteurs jouent égale
ment un rôle dans la reconnaissance de couleurs, à savoir l'aspect physique, 
l'aspect physiologique et l'aspect psychologique. Ici nous avons mis en évidence 
la valeur de la symbolique des couleurs. Le test de la reconnaissance de couleurs 
et celui de la reconnaissance de formes se rangent, à notre avis, parmi les tests 
„de capacités". Nous avons mis en pratique ces deux tests en recherchant des 
équivalents psychiques de troubles mentaux d'origine organiques. Nous som
mes arrivés à la conclusion que la méthode décrite pourrait prendre sa place 
dans l'appareil des tests psycho-organiques et, peut-être, comme méthode 
diagnostique différentielle dans l'examen psychologique clinique. 

Il faut noter que cette thèse n'est qu'une recherche de base et que seuls des 
sujets mâles ont été examinés selon les données. 
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S U M M A R Y 

In this empirical pilot study color-intentionality is approached from the 

point of view of color recognition. Furthermore it is investigated in how far the 

method used can serve as a tool in clinical psychological diagnostics. The 

experimental investigations concerning color recognition that are mentioned 

in literature have mainly been directed towards the object pole of color per

ception. Investigations of the subject pole in the relation subject-color are few 

and far between. In the test developed for this investigation 24 colors were 

selected and on the grounds of preliminary tests were arranged in a particular 

meaningful order. 

In order to differentiate between color as a medium and some other medium, 

a form-test was developed and presented concurrently with the color test. 

To check the diagnostic value of the test three groups of subjects were used : 

A. a group of 32 patients neuro-psychiatrically diagnosed as suffering from 

organic brain disease. 

B. a group of 31 psychiatric patients who on the basis of neuro-psychiatric 

diagnoses had no clear indication of organic brain disease. 

C. a control-group of 34 normal persons. 

A quantitative and a qualitative analysis was made of the results. In this the 

subject pole (person) as well as the object pole (color and form) were included. 

Significant differences were found in the color test as well as in the form test 

between patients suffering from brain disease and those not clearly suffering 

from brain disease (Α-B). Significant differences were also found between the 

patients suffering from brain disease and the control group of „normal" 

persons (A-C). 

In evaluating this difference one must also take account of age and intelli

gence. 

Retesting showed that the differences remained fairly constant and conse

quently indicates that the tests have a satisfying degree of reliability. 

An analysis of the reactions to the colors showed that they could be differ

entiated according to degrees of difficulty of recognition. A qualitative analysis 

of the subject pole made clear that co/or-recognition, in contrast to form-

recognition, is not based on a clear imaginative picture of the color concerned. 

The analysis of color-recognition showed that it is primarily realized by 

the function of a pre-reflexive differentiating perception, which functions 

as an efficiency factor in the organizing of the color-perception. Other differ

ential diagnoses are possible on the basis of the analysis of the person's 

behavior during the test procedures. This analysis is an important part of the 
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test. Color-recognition is based on a variety of factors. Some of these are the 
physical, the physiological and the psychological. Related to the latter are the 
symbolic meanings of colors. Therefore the meaning of color symbolism was 
drawn attention to. 

This pilot investigation is limited in scope. Only male subjects were used for 
the group compared. 

The color and form recognition tests are ability tests. It is thought that the 
tests developed can take a place in the psycho-organic test battery and that they 
can be used as a differential diagnostic method within clinical psychological 
research. Further investigation is necessary. 
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S O M M A R I O 

In questa tesi abbiamo studiato l'intenzionalità di colore sotto l'aspetto del 
riconoscimento del colore con lo scopo di ricercare fino a qual punto il feno
meno si può prestare come metodo nell'indagine clinico-psicologica. Nella 
letteratura si é data poca importanza alla capacità di riconoscere un colore. 
Degli esperimenti che trattano il riconoscimento del colore si indirizzano prin
cipalmente sull'oggetto della relazione uomo-colore, mentre il soggetto viene 
ignorato. 

Per questi test sono stati selezionati 24 colori ordinati in modo speciale. Per 
stabilire la differenza fra il mezzo del colore ed un'altro mezzo abbiamo unito 
al test di riconoscimento del colore un test di riconoscimento delle forme. 

Abbiamo sottoposto a test tre gruppi: 
A. Un gruppo di 32 soggetti affetti, secondo l'esame neuropsichiatrico, da 

malattia mentale di origine organica. 
B. Un gruppo composto da 31 malati psichiatrici ai quali non é stata chiara

mente riscontrata un'affezione mentale di origine organica. 
C. Un gruppo-controllo di 34 soggetti normali. 

Abbiamo classificato i risultati ottenuti secondo la quantità e la qualità, 
analizzando l'individuo sottoposto ed il colore. Dalla elaborazione statistica 
dei dati abbiamo registrato delle differenze significative fra i gruppi Α-B e A-C, 
mentre invece queste non sono risultate del tutto chiare fra il gruppo В e C. 

Con qualche restrizione possiamo dire che nel test di colore e forma i soggetti 
A commettono più errori dei soggetti В ; ciò si é verificato anche da un secondo 
test applicato agli stessi gruppi. La variabilità dei risultati dimostra le difierenze 
individuali dei soggetti esaminati. 

Un'analisi qualitativa del soggetto ha messo in evidenza che il riconosci
mento del colore, in contrasto con il riconoscimento della forma, non si basa 
su un quadro immaginario del colore in questione. Sono possibili altre diagnosi 
differenziali in base all'analisi del comportamento delle persone durante il test. 
Quest'ultima analisi ha una parte importante nel test. 

Il riconoscimento del colore si basa su una varietà di fattori alcuni dei quali 
sono fisici, altri fisiologici, altri psicologici che a loro volta si riferiscono ai signi
ficati simbolici del colore. Per questa ragione abbiamo dato importanza al sim
bolismo del colore. 

I test di riconoscimento di colore e forma sono test di abilità. Abbiamo pen
sato che i test applicati prendano un posto nella serie di test psico-organici e che 
possano essere usati come metodo diagnostico-differenziale nell'esame clini
co-psicologico. 
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Facciamo notare che i soggetti esaminati erano solamente di sesso maschile 
e che questa ricerca vuole essere solo uno studio di base che richiede ulteriori 
sviluppi. 
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BIJLAGEN 



BIJLAGE I 

STATISTISCHE TABELLEN 

Tabel 1 Vergelijking van drie hoofdgroepen А, В en С ongeacht de leeftijd wat betreft aantal 
fouten 

kleurkategorie 

rood 
geel 
groen 
blauw 
alle 

A-B 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 

fouten in kleur ' 

B-C 

n.s. 
n.s. 

(+) 
+ + 
+ 'l· 

A-C 

+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 

ernsti) 

A-B 

+ 
+ 
+ + 
n.s. 

++ 

ie fouten : 

B-C 

+ 
n.s. 

+ 
(+) 
n.s. 

in kleurl 

A-C 

+ + 
+ + 
-f + 
+ 
+ + 

vormkategorie 

I 

II 
III 
IV 
alle 

A-B 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

fouten in vorm 

B-C 

(+) 
n.s. 

+ + 
(-f) 

+ + 

A-C 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

ernstige fouten 

A-B 

+ + 
(+) 
+ 
+ 
+ + 

B C 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

+ 
+ + 

in vorm 

A-C 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

1 Zonder kleurenblinde proefpersonen. 

+ + = aantal fouten voor eerstgenoemde groep zeer significant (P < 1 %) hoger dan voor 
tweede. 

+ = aantal fouten voor eerstgenoemde groep significant (P < 5 %) hoger dan voor tweede. 
( + ) = zwakke aanwijzing voor een effect als boven (P < 10%). 
n.s. = geen significant verschil. 

Tabel 2 Vergelijking van de 3 hoofdgroepen, onderverdeeld naar de leeftijd, naar totaal aantal 
fouten in kleur resp. vorm 

Kleur Vorm 

Leeftijd 

- t/m 29 
30 t/m 39 
40 t/m 49 

A-B 

(+) 
+ 
+ 

B-C 

+ + 
n.s. 

(+) 

A-C 

+ + 
+ 
+ + 

A-B 

n.s. 
n.s. 

+ 

B-C 

+ + 
(+) 
n.s. 

A-C 

n.s. 

+ 
+ 

Verklaring der tekens zie tabel 1. 
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Tabel За Aantal fouten in de kleur per proefpersoon 

Groep А В 

p.p. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

zonder 
kleuren
blinden 

Totaal 

го 

2 
5 
4 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
0 
4 
5 
2 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
2 

121 

127 

ge 

2 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
4 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
4 
2 
3 
5 
3 
5 
5 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

123 

128 

gr 

2 
3 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
6 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
2 
6 
5 
5 
5 
4 
4 

134 

137 

Ы 

2 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
5 
3 
6 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
3 
6 
4 
5 
6 

126 

131 

tot. 

8 
14 
19 
16 
16 
19* 
18 
16 
17 
17 
10 
18 
16 
13 
18 
18 
13 
16 
19 
Π 
20 
20 
14 
18 
19 
16 
18 
16 
20 
18 
16 
16 

504 

523 

IQ. 

IV 
IV 
IV 

III 
IV 
IV 

III 
III 

I 

HI 
IV 

IV 
IV 
III 

IV 
IV 

III 

IV 
IV 

ΓΟ 

1 
2 
4 
0 
0 
1 
1 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
3 
0 
4 
1 
5 
1 

64 ι 

68 ι 

ge 

0 
0 
5 
2 
0 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
0 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
0 
5 
2 
4 
0 

64 ' 

66 1 

gr 

2 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
4 
3 
3 
3 
2 
5 
1 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
0 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
1 

77 ! 

81 ' 

bl tot. 

2 5 
4 10 
4 15 
2 5 
2 5 
2 6 
4 9 
4 15 
4 13 
3 9 
3 13* 
2 9 
5 14 
4 11 
1 10 
3 14 
4 9 
3 10 
2 7 
1 10 
5 17 
2 7 
2 8 
3 9 
3 9 
3 11 
4 5 
5 17 
2 9 
4 17 
4 6 

96 

39 314 

IQ. 

II 
II 

IV 
II 
II 
II 
II 

IV 
I 
I 
I 

IV 
II 

IV 
IV 
II 
II 

III 
IV 
IV 
II 

IV 

и 
II 
II 
I 

IV 
I 

IV 
IV 

ro 

3 
1 
3 
3 
0 
3 
1 
1 
4 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 

29 • 

51 ' 

ge gr 

3 3 
1 2 
2 2 
1 3 
1 0 
4 4 
2 3 
4 1 
4 5 
1 4 
5 4 
2 1 
2 1 
4 4 
2 1 
4 1 
2 0 
3 2 
3 2 
1 2 
1 3 
2 2 
0 3 
3 4 
3 1 
1 3 
1 0 
2 2 
2 2 
1 3 
3 1 
0 5 
0 3 
2 2 

41 46 ' 

72 79 ' 

bl tot. 

1 10 
2 6 
1 8 
2 9 
0 1 
3 14* 
3 9 
3 9 
4 17* 
4 9* 
4 15* 
2 5 
1 5 
2 10* 
3 7 
2 10* 
3 7 
2 7 
3 11* 
2 5 
3 10* 
3 10* 
0 3 
4 12* 
2 6 
3 8 
3 6 
2 8 
3 9 
0 4 
3 9 
0 7 
2 5 
2 8 

45 161 

77 279 

IQ. 

II 
I 

IV 
11 
I 

II 
III 
11 

IV 
II 

IV 
II 

IV 
III 
II 
II 
II 
I 

III 
IV 
IV 

I 
II 

III 
1 
I 

II 
II 

III 
III 

I 
III 

I 
II 

De met * gemerkte totalen hebben betrekking op geheel of gedeeltelijk kleurenblinde proef
personen. 

I = I.Q. >120, 
I. De intelligentie (=I.Q.) is in 4 klassen aldus onderverdeeld: II = I.Q. 119-110, 

Ш = I.Q. 109-100, 
IV = I.Q. 99-90. 
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Tabel 3b Aantal fouten in de vorm per proefpersoon 

А B C 

kategorieën kategorieën kategorieën 
p.p. 1-6 7-12 13-18 19-24 tot I.Q. 1-6 7-12 13-18 19-24 tot I.Q. 1-6 7-12 13-18 19-24 tot I.Q. 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

0 
0 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 

1 
0 
0 
2 
0 
3 
4 
1 
6 
2 
0 
2 
4 
0 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
2 

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

3 
1 
4 
8 
4 

12 
10 
7 

14 
8 
2 
5 
7 
2 

13 
11 
11 
14 
21 
15 
20 
12 
12 
13 
12 
13 
14 
10 
13 
10 
9 
9 

IV 
IV 
IV 

III 
IV 
IV 

III 
III 

I 

III 
IV 

IV 
IV 
III 

IV 
IV 

III 

IV 
IV 

2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
2 
1 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 

1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
3 
2 
0 
1 

6 
0 
3 
2 

4 
2 
9 
1 
4 
2 
2 

14 
8 
4 
4 
5 
9 
4 
7 
8 
5 
4 
2 

10 
11 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

13 
2 
7 
4 

II 
II 

IV 
II 
II 
II 
II 

IV 
I 
I 
I 

IV 
II 

IV 
IV 
II 
II 

III 
IV 
IV 
II 

IV 
II 
II 
II 
I 

IV 
I 

IV 
IV 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
2 

2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
2 

2 
0 
1 

5 
1 
2 
1 
2 
0 
3 
7 
7 
2 
4 
3 
3 
2 
0 
6 
3 
1 
2 
3 
6 
2 
0 
6 

II 
I 

IV 
II 
I 

II 
III 
II 

IV 
II 

IV 
II 

IV 
HI 
II 
11 

и 
I 

III 
IV 
IV 

I 
II 

III 
I 
I 

11 
II 

III 
III 

I 
III 

I 
II 

83 55 97 84 319 38 23 46 53 160 23 17 23 39 102 

I = I.Q. > 120, 
I. De intelligentie ( = I.Q.) is in 4 klassen aldus onderverdeeld: II = I.Q. 119-110, 

III = I.Q. 109-100, 
IV = I.Q. 99-90. 
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Tabel 4a Overzicht van het totaal aantal gemaakte fouten 
per kleurkategorie. De fouten van kleurenblinde 
proefpersonen werden niet opgenomen. 

Kleurkategorie 

Rood 
Geel 
Groen 
Blauw 

Totaal 

A 

121 
123 
134 
126 

504 

Groepen 

В 

64 
64 
77 
96 

301 

С 

29 
41 
46 
45 

161 

Tabel 4b Overzicht van het totaal aantal gemaakte fouten 
per vormkategorie. 

Vormkategorie 

Kategorie I 
II 
III 
IV 

Totaal 

A 

83 
55 
97 
84 

319 

Groepen 

В 

38 
23 
46 
53 

160 

С 

23 
17 
23 
39 

102 
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Tabel 5a Rangorde van de kleuren naar het aantal fouten 

Groep A B C 

aantal aantal aantal 
nr. kl. fouten rangnummer nr. kl. fouten rangnummer nr. kl. fouten rangnummer 

1 

19 

24 

12 

7 

13 

5 

9 

6 

8 

14 

2 

15 

21 

4 

10 

17 

18 

23 

3 

16 

20 

22 

11 

12 

12 

14 

16 

17 

17 

18 

18 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

l'/a 

Ι'Λ 
3 

4 

5'/2 

57* 

77* 

VI* 
942 
942 
11 

127* 

1272 
14 

17 

17 

17 

17 

17 

20 

21 Vi 
2172 
23 

24 

19 

1 

9 

12 

7 

24 

8 

17 

3 

6 

13 

14 

4 

2 

5 

11 

16 

15 

23 

10 

18 

21 

20 

22 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

13 

13 

13 

13 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

24 

1 

2 

3 

4 

672 

672 

6V2 
672 
10 

10 

10 

12 

13 

1572 

1572 

1572 

1572 

18 

19 

2072 

207» 

22 

23 

24 

1 

19 

12 

3 

8 

17 

24 

6 

2 

4 

7 

13 

18 

9 

23 

21 

11 

5 

14 

16 

15 

22 

20 

10 

0 

0 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

14 

15 

172 

I72 
3 

472 
472 
641 
672 

8 

11 

И 

11 

11 

11 

1472 
1472 
1672 

1672 

1672 
1672 

2072 

2172 

2172 
23 
24 

126 



1 

, 8 5 
г- « £ 

Si 
127 



Tabel 5b Rangorde van de vormen naar het aantal fouten. 

Groep A B C 

nr. aantal nr. aantal nr. aantal 
vorm fouten rangnummer vorm fouten rangnummer vorm fouten rangnummer 

11 
10 

16 
19 

12 
5 

3 
7 

9 

23 
17 

24 

22 

13 
18 
16 

1 

14 

2 
15 

20 
21 

4 

8 

2 
2 

5 
6 

6 
9 

10 
10 

10 

11 
12 

12 

13 

15 
15 

16 
18 

18 

19 
21 

21 

21 
12 

25 

IV» 
17» 
3 
4

1
/2 

47» 
6 

8 
8 

8 
10 

1172 

II72 

13 

1472 
1472 

16 

177» 

1772 
19 
21 

21 
21 

23 

24 

11 
6 

19 

10 

12 
14 

7 

18 

23 

5 

3 
24 

16 

17 

2 
8 

9 

13 
1 

22 

4 

21 
20 

15 

0 

1 

1 

2 

2 
3 

3 

3 

3 

4 

5 
5 

6 

6 

7 
8 

8 

8 
9 

9 

12 

17 
18 

20 

1 

272 

27» 
472 

47» 
772 

77» 
772 

77» 
10 

1172 

1172 

13 72 

1372 
15 

17 
17 

17 

1972 

197» 
21 
22 

23 

24 

11 

10 

12 
13 

18 

19 

3 

5 
6 

7 

17 

14 

16 

23 
24 

1 
2 

9 
22 

8 

4 

20 
21 

15 

0 

0 

0 
0 

0 
9 

1 

1 

1 
2 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

6 
7 
7 

8 

9 

13 

13 
15 

372 

37» 
37» 
37» 
372 

37» 
8 
8 

8 

107» 
IO72 

13 72 

137» 
ІЗ72 

1372 
16 

17 

187» 
I872 
20 
21 

227» 
2272 
24 
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Tabel 6 Verband tussen het aantal fouten m vorm en in kleur voor groep В 

Aantal fouten in vorm • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal 

Aantal fouten in kleur • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Totaal 0 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

XX 

XX X XX 

X X X 

XX 

X 

X X 

X 

X 

2 8 0 8 2 0 2 2 2 

X 

-

1 

-

X 

1 0 

X 

X 

1 1 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

1 

7 

4 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

3 

30 
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Tabel 7 Oriëntering van de fouten in kleur naar helderheid 

met kleurenblinden zonder kleurenblinden 

Rood A B C A B C 

D - • L 9 10 10 8 10 8 
D = L 6 7 4 6 6 4 
L - » D 15 11 10 15 11 4 

Totaal 

Ρ = 0,71 

Geel 

30 

A 

28 

В 

24 

С 

29 27 

Ρ = 0,25 

А В 

16 

С 

D - > L 13 8 12 13 8 6 
D = L 6 6 6 6 5 5 
L - » D 13 9 11 12 9 8 

Totaal 

Ρ = 0,96 

Groen 

32 

A 

23 

В 

29 

С 

31 22 

Ρ = 0,88 

А В 

19 

С 

D - > L 20 18 16 20 17 10 
D = L 5 6 10 4 6 6 
L - * D 6 6 5 6 6 5 

Totaal 

Ρ = 0,82 

Blauw 

31 

A 

30 

В 

31 

С 

30 29 

Ρ = 0,60 

А В 

21 

С 

D -» L 15 21 22 14 20 14 
D = L 6 5 2 6 5 2 
L - » D 9 5 6 9 5 4 

Totaal 

Ρ = 0,29 

30 31 30 29 30 

Ρ = 0,32 
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Tabel 8 Oriëntering van de ernstige fouten in kleur naur golflengte 

met kleurenblinden zonder kleurenblinden 

K-> L 
К = L 
L-> К 

Totaal 

Ρ = 0,31 

А 

15 
2 

12 

29 

В 

7 
4 
4 

15 

С 

7 
2 

13 

22 

Л 

15 
2 

11 

28 

Ρ = = 0,36 

в 

7 
4 
4 

15 

С 

4 
0 
8 

12 

Tabel 9а Aantal perseveraties per KLEUR 

Lengte 
perseveraties Nummer van de kleur 

Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Totaal 

1 7 - 1 2 3 3 1 1 4 1 2 3 1 9* 2 2 2 - - 2 2* - 3 52 
1 - - 1 1 - 1 - I 1 I 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 15 

1 1 1 1 1 5 
1 6 

Totaal 2 7 - 3 3 3 4 1 3 5 2 3 4 2 10 5 2 2 1 - 3 2 1 5 73 

Groep В 

3 
4 
5 

Totaal 

Groep Cl 

- 2 - 1 1 
1 
1 

- 2 - 1 1 2 

- 4 

- 4 

1 1 

1 1 

2 2 
1* 

2 3 

3 

1 

4 

met kleurenblinden 

3 

3 

- - 1 1 - 2 
1 1 

- - 2 2 - 2 

2 

2 

26 
4 
2 

32 

3 - l - l l l - - 2 - 2 * l * 4 - 2 1 1 , , 

4 1* 1* 
5 

3 1 3 -
1 -

De met * aangegeven zijn kleurenblinden. 

25 
3 
l 

Totaal 

Groep C2 

3 
4 

Totaal 

- 1 - 2 1 1 -

1 1 -

- - 1 1 -

- 2 - 2 1 4 1 3 1 1 -

zonder kleurenblinden 

2 - - 3 2 1 -

2 - - 3 2 1 -

- 1 3 1 4 -

3 1 2 -
1 

3 1 3 -

29 

16 
1 

17 
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Tabel 9b Aantal perseveratie^ per VORM 

Lengte 
perseveraties Nummer van de vorm 

Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Totaal 

1 2 1 2 1 2 1 2 -
1 1 

1 1 

2 2 5 1 3 28 
1 4 

2 
1 

Totaal 1 2 1 - - 3 - - 1 - 2 2 1 2 2 3 1 - - 2 2 6 1 3 35 

Groep В 

3 
4 

Totaal 

1 1 1 - 2 2 -

1 1 1 - 2 2 -

- 1 - 1 - 1 - -
1 

- 1 - 1 1 1 - -

- - 1 2 - -

- - 1 2 - -

13 
1 

14 

Groep С 

3 

Totaal 

1 1 

1 1 

2 

2 

Tabel 10 Retest-gegevens 

Kleur 

Groep А 
В 
С 
Cz 1 

Vorm 

А 
В 
С 

Aantal 
retests 

10 
10 
11 
9 

10 
10 
11 

Corr. coëff. 
tussen l e en 

2e test (fouten) 

0,64 
0,48 
0,76 
0,79 

0,47 
0,65 
0,07 

95 %-Betrouwbaarheids-
grenzen voor 
verschil 

- 1 , 6 
- 2 , 3 
- 0 , 6 
- 1 , 3 

- 3 , 9 
- 1 , 1 
- 0 , 6 

' gemiddeld 

+ 2,4 
+ 1,5 
+ 2,6 
+ 2,4 

+ 2,7 
+ 2,9 
+ 1,8 

1 Groep С zonder kleurenblinden; op de kleurenblinden in de groepen A en В werden geen 
retests toegepast. 
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BIJLAGE II 

groep A 

OVERZICHT VAN HET AANTAL PROEFPERSONEN MET 
VERMELDING VAN LEEFTIJD EN EVENTUELE DIAGNOSES 

volg
nummer 

Al 
A2 
A3 

A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
AIO 
A l l 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
A17 
Al 8 
A19 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 
A29 
A30 
A31 
A32 

subgroep 

A2b 
A2b 
Al 

Al 
A2b 
A2a 
A2a 
Al 
A2a 
A2a 
A2a 
A2a 
A2a 
A2a 
A2b 
A2b 
A2a 
A2b 
Al 
A2a 
Al 
Al 
A2a 
A2b 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 

diagnose 

epilepsie 
epilepsie 
milde dementie bij schizofrenie + 
depressie 
dementie 
epilepsie 
hersentrauma 
dementia paralytica 
lichte dementie + depressie 
posttraumatische dementie 
tubéreuse sclerose 
apoplexie 

leeftijd 

32 
29 

62 
60 
49 
45 
58 
60 
39 
24 
44 

geleucotomiseerde dwangneuroticus 34 
posttraumatische dementie 
postencephalitis 
epilepsie 
epilepsie 
posttraumatische dementie 
hysterische epilepsie 
arteriosclerosis cerebri 
tumor cerebri 
dementie 
dementie 
postencephalitische dementie 
epilepsie 
arteriosclerosis cerebri 
milde dementie 
arteriosclerosis cerebri 
parkinsonisme + milde dementie 
dementie 
dementie 
dementie 
endogene depressie + dementie 

21 
21 
44 
49 
44 
39 
71 
75 
60 
60 
63 
42 
75 
86 
85 
87 
70 
71 
68 
66 

testdatum 

03-07-'62 
03-07-'62 

04-07-'62 
27-06-,62 
05-07-'62 
06-07-'62 
07-07-'62 
07-07-'62 
09-07-'62 
09-07-,62 
10-07-,62 
10-07-'62 
ll-07-'62 
ll-07-'62 
12-07-,62 
12-07-'62 
13-07-'62 
\3-0Ί-'62 
27-06-,62 
27-06-'62 
27-06-'62 
27-06-'62 
27-06-'62 
17-06-'62 
17-07-'62 
18-07-'62 
17-07-'62 
17-07-'62 
17-07-'62 
17-07-'62 
17-07-'62 
18-07-,62 

kleuren
blindheid 

ga . 
g-a. 

g-a. 
g a . 
g.a. 
ja 
ga . 
B-a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g a . 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g a . 
g.a. 
g a . 
g a . 
ga . 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
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groep В 

volg- kleuren-
nummer subgroep diagnose leeftijd testdatum blindheid 

BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
BIO 
B i l 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 
B24 
B25 
B26 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 

BI 
BI 
B2b 
B2b 
B2b 
B2a 
BI 
B2b 
B2b 
B2b 
BI 
B2b 
B2a 
B2b 
B2b 
BI 
BI 
BI 
BI 
B2b 
B2b 
B2b 
B2b 
B2b 
B2b 
B2b 
B2b 
B2a 
BI 
B2b 
BI 

psychopathic 
manisch-depressieve psychose 
schizophrénie 
schizophrénie 
manische-depressieve psychose 
hystensche epilepsie 
psychopathic 
schizophrénie 
schizophrénie 
schizophrénie 
Psychopathie 
schizophrénie 
manisch-depressieve psychose 
schizophrénie 
symptomatische psychose 
psychopathic 
Psychopathie + mogehjk dementie 
Psychopathie 
Psychopathie 
schizophrénie 
schizophrénie 
schizophrénie 
schizophrénie 
schizophrénie 
schizophrénie 
degeneratiepsychose, schizophrénie 
schizophrénie 
manisch-depressieve psychose 
Psychopathie 
schizophrénie 
Psychopathie 

35 
55 
37 
39 
35 
42 
40 
23 
45 
28 
55 
32 
39 
21 
20 
26 
58 
51 
50 
25 
47 
37 
49 
42 
41 
49 
41 
52 
70 
45 
30 

03-07-,62 
04-07-'62 
05-07-'62 
05-07-'62 
06-07-,62 
06-07-'62 
07-07-,62 
09-07-'62 
10-07-'62 
10-07-'62 
09-07-'62 
10-07-'62 
10-07-'62 
ll-07-'62 
ll-07-'62 
12-07-'62 
12-07-'62 
12-07-'62 
12-01-'62 
13-07-'62 
13-07-'62 
13-07-'62 
13-07-'62 
16-07-'62 
16-07-'62 
16-07-'62 
16-07-'62 
16-07-'62 
17-07-'62 
18-07-,62 
18-07-'62 

g.a. 
g a. 
B.a. 
g a. 
g-a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g a. 
hcht 
g.a. 
g a. 
g a. 
g a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g a. 
g.a. 
g a. 
g a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g a 
g.a. 
g a. 
g a. 



Groep С 

Volgnummer Leeftijd Testdatum Kleurenblind 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
СП 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
Cl 8 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 

35 
32 
42 
55 
39 
42 
40 
40 
50 
34 
53 
28 
26 
25 
24 
50 
26 
33 
30 
19 
49 
31 
27 
41 
42 
28 
26 
38 
41 
47 
43 
47 
40 
24 

03-07-'62 
03-07-'62 
04-07-,62 
04-07-'62 
05-07-'62 
05-07-'62 
05-07-,62 
06-07-'62 
06-07-'62 
06-07-'62 
07-07-'62 
28-06-'62 
09-07-'62 
02-07-'62 
09-07-'62 
10-07-'62 
10-07-'62 
10-07-,62 
]0-07-'62 
1\-0Ί-·62 
12-07-'62 
12-07-'62 
12-Ό7-62 
13-07-'62 
13-07-'62 
13-07-·62 
13-07-'62 
13-07-'62 
16-07-'62 
17-07-'62 
16-07-'62 
16-07-'62 
18-07-,62 
18-07-'62 

g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 
g.a. 

ja 
ga. 
g.a. 
ja 
licht 
ja 
g-a. 
ga. 
licht 
g.a. 
licht 

g-a. 
g.a. 
g.d.a. 
g.a. 
licht 
licht 
ga. 
licht 
g.a. 
ga. 
g.a. 
g-a. 
g.a. 
ga. 
g.a. 
ga. 
g.a. 
g-a. 



BIJLAGE III 

OVERZICHT VAN DE KLEURMETRISCHE GEGEVENS 

Kleurmeting1 

Van de door de test gebruikte kleuren werden de tint, helderheid (tabel 1) en de dominerende 
golflengten λα (tabel 2) aldus bepaald: 

De monsters werden gemeten op de Zeiss-Elrepho fotometer met behulp van 
de tristimulusfilters FMx (amber), FMy (groen) en FMz (blauw). 

Uit deze metingen werden de trichromatische kleurcomponenten (X, Y, Z) voor het kleur-
specificatiesysteem C.I.E. 1931 berekend volgens onderstaande transformatie-formules: 

X = 0,785 FMx + 0,195 FMz 
Y = 1,0 FMy 
Ζ = 1,18 FMz 

Vervolgens werden de trichromatische kleurcoördinaten (x, y) voor bovengenoemd speci
ficatiesysteem berekend volgens de formules : 

en y = 
X + Y + Z X + Y + Z 

Deze twee grootheden χ en y zijn een maat voor de tint. De derde de kleur bepalende groot
heid, de helderheid, wordt in het C.I.E.-systeem uitgedrukt door de kleurcomponent Y. 

Resultaten: De verkregen kleurspecificaties zijn in tabel 1 samengevat. 

1 De metingen werden vemcht door het Vezelinstituut T.N.O. te Delft, o.l.v. Drs. L. F. C. 
Friele. 
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STELLINGEN 

I 

Het is gewenst de functie van kleurherkenning (het „kleurweten") ook 
ontwikkelingspsychologisch na te gaan. 

II 
Depressieve patiënten hebben creatief therapeutisch meer baat bij tech

nieken waarbij de productiviteit (het „facerc") op de voorgrond staat, dan bij 
technieken die vooral een beroep doen op de persoonlijke expressie. 

III 

Bij vergelijkende onderzoekingen naar de invloed van psychofarmaca kun
nen kleurentests geschikte hulpmiddelen zijn. 

IV 
De literaire kritiek in Nederland zou voor de interpretatie van teksten 

winnen aan vastheid en doorzicht door de ontwikkeling van een methode, 
gebaseerd op de inzichten der dieptepsychologie. 

V 

Het is onjuist, gezien het ontbreken van een betrouwbaar ijkingsonderzoek 
op de nederlandse bevolking, aan een opvallende discrepantie tussen het 
„verbal I.Q." en het „performance I.Q.", gemeten met de Wcchsler-Bellevue-
test, zonder meer een pathologische of differentiaal diagnostische betekenis 
toe te kennen. 

VI 

Het veelvuldig gebruik van onvertaalde vakpsychologische en vakpsychia-
trische termen in nederlandse psychologische en psychiatrische rapporten 
ontsiert menige wetenschappelijke bijdrage en behoort vermeden te worden. 

VII 

Uit psychologische onderzoekingen krijgt men de indruk dat de alcoholist 
met een psychopathische constitutie karakterologisch wordt gekenmerkt door 
een autocentrische persoonlijkheidsstructuur. 





Vili 
Het bestuderen van bewegingsopdrachten, waarbij patiënten zich aan een 

aangeboden maat moeten aanpassen, kan een belangrijke bijdrage leveren tot 
het theoretische inzicht in de „bewegingstherapic". 

IX 

Het is wetenschappelijk niet gewenst de term „therapie" zodanig uit te 
breiden, dat ook normale voorzieningen hieronder vallen. 

X 

Het veelvuldig gebruik van rode jagerskleding in Amerika is kennelijk in 
dit cultuurpatroon gebaseerd op de zorg voor persoonlijke veiligheid. 

XI 
Het is onjuist te menen, dat het spreken over de duivel altijd complex-

bevorderend op het kind zal inwerken. 

XII 

Voor de bestudering van de verkeersveiligheid is een werkgroep, waarin 
een verkeersdcskundige, een psycholoog en een medicus zitting hebben, nuttig. 

XIII 

Een langs empirische weg tot stand gekomen inventarisatie van psychische 

inhouden, die in kunstwerken zijn neergelegd, kan de psychologie verrijken. 

XIV 

De klinische psycholoog zal in zijn benadering van de gestoorde mens het 
,,gewoon"-psychologische niet moeten vergeten, (zie Gawein jrg. VIII, Afl. 
3/4, 1960.) 

W. С M. SMITS 

Eindhoven, 12 juni 1964. 








